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SOUHVĚZDÍ   
(vysvětlení, seznam souhvězdí, mýty, legendy)

1. ÚVOD

Astronomové jsou často nazýváni hvězdáři, protože prý počítají hvězdy. Pravda je taková, 
že astronomové „nepočítají“ hvězdy, ale studují je. I  tak víme, že je na obloze pouhým 
okem pozorovatelných asi 6 000 hvězd, přičemž v každém okamžiku je nad našimi hlava-
mi asi 3 000 hvězd. Těchto 3 000 hvězd tvoří zanedbatelnou část všech hvězd ve vesmíru. 
Pokud bychom je chtěli znát podle jména a vědět, co jsou zač a jak se pohybují, bylo by to 
pro nás i při tomto množství náročné.

V tomto tématu definujeme pojmy „souhvězdí“ a „asterismus“. Podíváme se na stručný 
přehled, který se týká historii vzniku souhvězdí a jejich moderního názvosloví. Představí-
me některé mýty a legendy o souhvězdích. Vysvětlíme pojmy „zodiakální souhvězdí“ nebo 
„zvěrokruh“. V příloze poskytneme seznam všech souhvězdí. V praktické části nabídneme 
zábavné hry a cvičení související se souhvězdími.

1.1 KLÍČOVÁ SLOVA

souhvězdí

asterismus

mýty a legendy

zodiakální souhvězdí (zvěrokruh)

Obsah
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2. TEORETICKÁ ČÁST PRO UČITELE

2.1 Souhvězdí. dějiny a nomenklatura

Dnes používáme hodiny, kalendáře, kompasy a mnoho dalších nástrojů, ale před tisíci lety se 
lidé v čase a prostoru orientovali převážně podle hvězd. Aby si to ulehčili, rozdělili je do skupin, 
které dnes nazýváme souhvězdí. Určité tvary tvořené jasnějšími hvězdami byly přirovnávány 
k předmětům (Eridanus, Jižní koruna, Lyra, Oltář, Pohár, Severní koruna, Šíp, Trojúhelník, 
Váhy); zvířatům (Beran, Býk, Delfín, Had, Havran, Jižní ryba, Koníček, Kozoroh, Labuť, Lev, 
Malý medvěd, Malý pes, Orel, Rak, Ryby, Štír, Velká medvědice, Velký pes, Velryba, Vlk, Za-
jíc); mytickým bytostem (Drak, Hydra, Kentaur, Pegas); nebo lidem (Andromeda, Blíženci, 
Hadonoš, Herkules, Kasiopeja, Cefeus, Orion, Panna, Pastýř, Perseus, Střelec, Vodnář, Vozka) 
a dostaly názvy, které se většinou týkají mýtů a legend tradič-ních pro daný národ. Téměř kaž-
dý národ měl své názvy pro souhvězdí. Dnes již máme důkazy o názvech souhvězdí starých 
Mezopotámců, Sumerů, Babyloňanů, Peršanů, Egypťanů, Číňanů, Mayů atd.

Obr. 1: Hvězdná obloha starých Řeků (A), Mayů (B) a Egypťanů (C)

Tento způsob seskupování jasných hvězd velmi pomohl astronomům, kněžím, ale 
i obyčejným lidem orientovat se na obloze, monitorovat východy a západy slunce, po-
hyby Slunce, Měsíce a planet mezi nimi. Po celá staletí pomáhal lidem při zemědělství, 
chovu skotu, blízkém a vzdáleném cestování, vojenské činnosti a  rituálech. Tehdy však 
souhvězdí neobsahovala slabé hvězdičky, protože byly málo jasné pro pozorování pouhý-
ma očima. Existovaly i větší části oblohy, kde nebyla žádná souhvězdí. Když lidé vynalezli 
dalekohled, viděli, že existuje mnoho hvězd neviditelných pouhým okem, bylo objeve-
no mnoho „mlhavých objektů“. Začali zavádět nová souhvězdí, která vyplňovala prázd-
ná místa na obloze. Začali se pokoušet měnit názvy souhvězdí. Velké geografické objevy 
a plavby Evropanů po jižních mořích vedly k potřebě rozdělit na části i jižní oblohu.

Tehdy začali astronomové z různých zemí mezi sebou i více komunikovat a vyměňovat si 
názory. Astronomie se vyvíjela rychlým tempem. Bylo třeba „zavést pořádek“ na obloze. Tak 
v roce 1922 na svém kongresu Mezinárodní astronomická unie, která byla založena o něko-
lik let dříve, položila základy moderní, jednotné mapy oblohy. Celou oblohu astronomové 
rozdělili na 88 oblastí, které dnes odpovídají současným 88 souhvězdím. Nyní se pojmem 
„souhvězdí“ nerozumí pouze tvar z několika jasnějších hvězd, ale všechny objekty, které se 

Souhvězdí

Vývoj  
astronomie
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ve vymezené oblasti nacházejí, jde o hvězdy, hvězdokupy, mlhoviny nebo galaxie, které 
jsou viditelné nebo neviditelné pouhým okem a které spadají do dané oblasti, tedy patří do 
daného souhvězdí. Samotné hranice souhvězdí jsou vymezeny částmi „nebeských rovnobě-
žek a poledníků“1 a byly schváleny Mezinárodní astronomickou unií ještě v roce 1930.

Obr. 2: Souhvězdí Malý medvěd s jeho hranicemi a asterismus Malý vůz

Tvary, které dnes tvoří jasnější hvězdy, se nazýváme „asterismus“. Častěji jsou součástí 
souhvězdí, například Velký vůz (v souhvězdí Velké medvědice), Malý vůz (v souhvězdí 
Malého medvěda, obr. 2), Čajová lžička (v souhvězdí Střelce). Další asterismy vytvářejí 
nejjasnější hvězdy hned několika souhvězdí – například asterismus Letní trojúhelník tvoří 
Vega (nejjasnější hvězda souhvězdí Lyry), Deneb (nejjasnější hvězda ze souhvězdí Labutě) 
a Altair (nejjasnější hvězda ze souhvězdí Orla).

Obrázok 3: Asterismus Zimní trojúhelník vytvářejí další tři jasné hvězdy –  
Betelgeuze ze souhvězdí Orionu, Sirius ze souhvězdí Velkého psa a Prokyon ze souhvězdí Malého psa

1 Zcela přesně toto platilo v roce 1930, kdy byly hranice souhvězdí definovány pro epochu 1875.  V tu dobu byly hranice částmi kružnic 
vymezených rektascenzemi a deklinacemi. Vlivem precese je nyní situace mírně odlišná

Asterismy
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Tehdy začali astronomové z různých zemí mezi sebou i více komunikovat a vyměňovat si 
názory. Astronomie se vyvíjela rychlým tempem. Bylo třeba „zavést pořádek“ na obloze. Tak 
v roce 1922 na svém kongresu Mezinárodní astronomická unie, která byla založena o něko-
lik let dříve, položila základy moderní, jednotné mapy oblohy. Celou oblohu astronomové 
rozdělili na 88 oblastí, které dnes odpovídají současným 88 souhvězdím. Nyní se pojmem 
„souhvězdí“ nerozumí pouze tvar z několika jasnějších hvězd, ale všechny objekty, které se 
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Vývoj  
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ve vymezené oblasti nacházejí, jde o hvězdy, hvězdokupy, mlhoviny nebo galaxie, které 
jsou viditelné nebo neviditelné pouhým okem a které spadají do dané oblasti, tedy patří do 
daného souhvězdí. Samotné hranice souhvězdí jsou vymezeny částmi „nebeských rovnobě-
žek a poledníků“1 a byly schváleny Mezinárodní astronomickou unií ještě v roce 1930.

Obr. 2: Souhvězdí Malý medvěd s jeho hranicemi a asterismus Malý vůz

Tvary, které dnes tvoří jasnější hvězdy, se nazýváme „asterismus“. Častěji jsou součástí 
souhvězdí, například Velký vůz (v souhvězdí Velké medvědice), Malý vůz (v souhvězdí 
Malého medvěda, obr. 2), Čajová lžička (v souhvězdí Střelce). Další asterismy vytvářejí 
nejjasnější hvězdy hned několika souhvězdí – například asterismus Letní trojúhelník tvoří 
Vega (nejjasnější hvězda souhvězdí Lyry), Deneb (nejjasnější hvězda ze souhvězdí Labutě) 
a Altair (nejjasnější hvězda ze souhvězdí Orla).

Obrázok 3: Asterismus Zimní trojúhelník vytvářejí další tři jasné hvězdy –  
Betelgeuze ze souhvězdí Orionu, Sirius ze souhvězdí Velkého psa a Prokyon ze souhvězdí Malého psa

1 Zcela přesně toto platilo v roce 1930, kdy byly hranice souhvězdí definovány pro epochu 1875.  V tu dobu byly hranice částmi kružnic 
vymezených rektascenzemi a deklinacemi. Vlivem precese je nyní situace mírně odlišná

Asterismy
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Většina moderních souhvězdí vychází z  tvarů a  názvů souhvězdí z  dob starých Řeků 
a souvisí se starodávnými řeckými legendami a mýty. Jsou to hlavně souhvězdí ze severní 
oblohy, které která byla vidět ze starověkého Řecka a téměř z celé Evropy. Až 48 z nově 
definovaných souhvězdí si zachovalo svá starořecká jména – např. všechna souhvězdí 
zvěrokruhu a další, jako například Vozka, Pastýř, Velryba, Vlasy Bereniky, Hydra.

Souhvězdí na Jižní obloze nesou opět jména zvířat (mytické nebo exotické) – Tukan, Fé-
nix, Páv, Rajka, Létající ryba atd. Další části jižních souhvězdí jsou odrazem doby, ve kte-
ré byly pojmenovány – období velkých námořních objevů a vědecko-technická revoluce 
(Dalekohled, Mikroskop, Sextant, Oktant, Kvadrant, Vývěva a další).

2.2 Mýty a legendy o souhvězdích

Mytologie spojila souhvězdí Cefea, Kasiopeji, Andromedy, Velryby a Persea v jedné 
úžasné legendě, kterou znají lidé od nejstarších dob.

Daleko, až na jižním konci Země, byla rozkvétající krajina Etiopie* , jíž vládl král Cefeus se 
svou manželkou královnou Kasiopejou.

Král Cefeus a královna Kasiopeja měli jedinou dceru – jmenovala se Andromeda. V péči 
svých rodičů Andromeda vyrůstala šťastně a stala se krásnou dívkou, krásnější než všichni 
Etiopané. Okouzlena krásou své dcery se královna Kasiopeja všude chlubila, že Andromeda 
je krásnější než mořské nymfy, které v hlubinách moře předly se svými zlatými přeslicemi.

Mořské nymfy, pobouřené a zarmoucené královnou Kasiopejou, se slzami v očích vylily svou 
bolest před vládce moří a hlubin, boha Poseidona. Svraštil Poseidon obočí a rozzlobený poslal 
Etiopii nevídanou katastrofu. Každý den, kdy Helios létal na svém zlatém voze přes oblohu, 
z bouřlivého moře vycházela příšera – obrovská a hrůzostrašná Velryba. Z jejích ob-rovských 
úst a strašidelných očí vycházely ohnivé plameny a z  jejích uší vycházely černé mraky, po 
kterých nastávala zlověstná tma.

Obrovitánská a strašidelná Velryba se každý den vynořovala z hlubin moře a plavala podél 
břehů Etiopie. Všude tam, kudy prošla, vše spálila a  proměnila na popel kvůli prudkým 
plamenům, které plivala na všechny strany. Nad rozkvétající Etiopií viselo nebezpečí, že z ní 
zůstane pouze spálená poušť. Skončily písně ptáků, na polích už nebyly žádná stáda, Eti-
opané pociťovali strach a hrůzu. Všude bylo slyšet pouze pláč a vzlykání. Nikdo nedokázal 
zachránit zemi před velkou pohromou, která ji postihla.

Zoufalý král Cefeus se zeptal věštce, jak se dá země zachránit před pohromou, která ji zasáh-
la. Věštec mu odpověděl takto:

„Velryba přestane zpopelňovat vaši zemi jen tehdy, když ji necháte, aby snědla vaši jedinou 
dceru Andromedu. Taková je vůle bohů!“

Král Cefeus, který se skoro udusil vlastními slzami, řekl Kasiopeji, jaká je vůle bohů. I ona se 
rozplakala a nemohla říct nic.
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Král Cefeus a královna Kasiopeja tedy dlouho plakali, ale když nadále sledovali, jak obrovské 
plameny každý den vycházejí z úst Velryby a přeměňují jejich zemi na poušť, rozhodli se pod-
robit se vůli bohů. Jednou, velmi brzy ráno, ještě před tím, než bohyně Éós svými růžovými 
prsty otevřela dveře nebeského paláce, aby vypustila Helia na jeho voze ze zlata, vzal Cefeus 
a Kasiopeja svou dceru Andromedu na skalnaté mořské pobřeží. Svázali ji řetězy, přivázali ji 
silně na strmou skálu a nechali ji tam plakat samotnou. Pouze paprsky boha slunce Helia se 
něžně dotýkaly krásného obličeje Andromedy.

Najednou se moře začalo bouřit. Obrovské vlny začaly narážet do pobřežních skal... Z jeho 
hlubin vyšla příšera – obrovská Velryba. Široce otevřela svá strašidelná ústa a z nich vy-
cházely divoké plameny. Její dlouhý ocas, pokrytý hustými černými šupinami, se proháněl 
bouřlivými vlnami.

Když Velryba viděla Andromedu připoutanou ke skále, otevřela ústa svá ještě šířeji. Zuby 
měla ostré jako meče a z jejích očí vyskakovaly krvavé blesky. Otočila se k princezně a začala 
se k ní přibližovat. Andromeda vykřikla. Za chvíli by ji příšera roztrhla... Ale z výšek, kde 
měl na sobě své okřídlené sandály, viděl Perseus příšeru, která se blížila ke skále, a zaslechl 
výkřiky dívky, která byla na ni připoutaná. Jako šíp vyletěl Perseus k hrozivé příšeře a bodl 
ji mečem. Příšera se rozzlobila a začala chrlit ještě větší plameny, které se již dotýkaly nohou 
nešťastné Andromedy. Nebyl čas, aby Perseus v boji pokračoval. Sáhl do brašny, vytáhl hlavu 
Medúzy, svůj zrak od ní odvrátil tak, aby se na ni nedíval, a nasměroval ji na příšeru. V tom 
okamžiku se z Velryby stal obrovský skalnatý ostrov uprostřed rozbouřeného moře. Perseus 
dal hlavu Medúzy zpět do brašny, osvobodil Andromedu a zeptal se jí, kdo vlastně je a proč 
je tak připoutána.

Ještě se slzami v očích Andromeda řekla Perseovi o svém prokletém osudu. Perseus ji vzal 
zpátky do paláce jejích rodičů. V očích krále Cefea a královny Kasiopeji se objevily slzy ra-
dosti, když viděli svou krásnou Andromedu naživu. Dlouho obdivovali nevídaný hrdinský 
čin Persea a svou dceru Andromedu, kterou zachránil, mu dali za ženu.

Dokonce i některá „nová“ souhvězdí (zavedená v 17. – 19. století) dostala jména souvi-
sející se starořeckou mytologií. Toto je případ souhvězdí Honicích psů.

Legenda o souhvězdích Velké medvědice, Malého medvěda, Pastýře a Honicích psů

Podle starořecké legendy je Velká medvědice krasavice Kallisto, kterou nejmocnější bůh Zeus 
miloval nadevše a se kterou měl syna jménem Arkas. Ale Diova manželka, která na něj velmi 
žárlila, se rozhodla vychytrale zničit svou sokyni tím, že ji přemění na medvědici. Jednoho 
večera, když se Arkas vracel z lovu, na prahu matčina domu uviděl velkou medvědici. Natáhl 
luk, a právě když šíp vyletěl k šelmě, viděl to bůh Zeus. V tom okamžiku chytil medvědici za 
ocas a odnesl ji na oblohu, odkud i dnes září jako souhvězdí Velké medvědice (proto má i tak 
nepřirozeně dlouhý ocas). Arkasa proměnil na hvězdu, která dnes svítí jako jasná hvězda 
Arkturv souhvězdí Pastýře. V  souhvězdí Malého medvěda staří Řekové viděli milovanou 
služku krásnou Kallisto. Teprve v roce 1690 se v hvězdném atlasu Jana Hevelia objevilo nové 
souhvězdí, které se nachází v dříve „prázdné“ oblasti oblohy pod ocasem souhvězdí Velké 
medvědice. Toto souhvězdí nazval Honicí psi, čímž „doplnil“ mýtus o jednom z nejznáměj-
ších souhvězdí.
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Většina moderních souhvězdí vychází z  tvarů a  názvů souhvězdí z  dob starých Řeků 
a souvisí se starodávnými řeckými legendami a mýty. Jsou to hlavně souhvězdí ze severní 
oblohy, které která byla vidět ze starověkého Řecka a téměř z celé Evropy. Až 48 z nově 
definovaných souhvězdí si zachovalo svá starořecká jména – např. všechna souhvězdí 
zvěrokruhu a další, jako například Vozka, Pastýř, Velryba, Vlasy Bereniky, Hydra.

Souhvězdí na Jižní obloze nesou opět jména zvířat (mytické nebo exotické) – Tukan, Fé-
nix, Páv, Rajka, Létající ryba atd. Další části jižních souhvězdí jsou odrazem doby, ve kte-
ré byly pojmenovány – období velkých námořních objevů a vědecko-technická revoluce 
(Dalekohled, Mikroskop, Sextant, Oktant, Kvadrant, Vývěva a další).

2.2 Mýty a legendy o souhvězdích

Mytologie spojila souhvězdí Cefea, Kasiopeji, Andromedy, Velryby a Persea v jedné 
úžasné legendě, kterou znají lidé od nejstarších dob.

Daleko, až na jižním konci Země, byla rozkvétající krajina Etiopie* , jíž vládl král Cefeus se 
svou manželkou královnou Kasiopejou.

Král Cefeus a královna Kasiopeja měli jedinou dceru – jmenovala se Andromeda. V péči 
svých rodičů Andromeda vyrůstala šťastně a stala se krásnou dívkou, krásnější než všichni 
Etiopané. Okouzlena krásou své dcery se královna Kasiopeja všude chlubila, že Andromeda 
je krásnější než mořské nymfy, které v hlubinách moře předly se svými zlatými přeslicemi.

Mořské nymfy, pobouřené a zarmoucené královnou Kasiopejou, se slzami v očích vylily svou 
bolest před vládce moří a hlubin, boha Poseidona. Svraštil Poseidon obočí a rozzlobený poslal 
Etiopii nevídanou katastrofu. Každý den, kdy Helios létal na svém zlatém voze přes oblohu, 
z bouřlivého moře vycházela příšera – obrovská a hrůzostrašná Velryba. Z jejích ob-rovských 
úst a strašidelných očí vycházely ohnivé plameny a z  jejích uší vycházely černé mraky, po 
kterých nastávala zlověstná tma.

Obrovitánská a strašidelná Velryba se každý den vynořovala z hlubin moře a plavala podél 
břehů Etiopie. Všude tam, kudy prošla, vše spálila a  proměnila na popel kvůli prudkým 
plamenům, které plivala na všechny strany. Nad rozkvétající Etiopií viselo nebezpečí, že z ní 
zůstane pouze spálená poušť. Skončily písně ptáků, na polích už nebyly žádná stáda, Eti-
opané pociťovali strach a hrůzu. Všude bylo slyšet pouze pláč a vzlykání. Nikdo nedokázal 
zachránit zemi před velkou pohromou, která ji postihla.

Zoufalý král Cefeus se zeptal věštce, jak se dá země zachránit před pohromou, která ji zasáh-
la. Věštec mu odpověděl takto:

„Velryba přestane zpopelňovat vaši zemi jen tehdy, když ji necháte, aby snědla vaši jedinou 
dceru Andromedu. Taková je vůle bohů!“

Král Cefeus, který se skoro udusil vlastními slzami, řekl Kasiopeji, jaká je vůle bohů. I ona se 
rozplakala a nemohla říct nic.
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Král Cefeus a královna Kasiopeja tedy dlouho plakali, ale když nadále sledovali, jak obrovské 
plameny každý den vycházejí z úst Velryby a přeměňují jejich zemi na poušť, rozhodli se pod-
robit se vůli bohů. Jednou, velmi brzy ráno, ještě před tím, než bohyně Éós svými růžovými 
prsty otevřela dveře nebeského paláce, aby vypustila Helia na jeho voze ze zlata, vzal Cefeus 
a Kasiopeja svou dceru Andromedu na skalnaté mořské pobřeží. Svázali ji řetězy, přivázali ji 
silně na strmou skálu a nechali ji tam plakat samotnou. Pouze paprsky boha slunce Helia se 
něžně dotýkaly krásného obličeje Andromedy.

Najednou se moře začalo bouřit. Obrovské vlny začaly narážet do pobřežních skal... Z jeho 
hlubin vyšla příšera – obrovská Velryba. Široce otevřela svá strašidelná ústa a z nich vy-
cházely divoké plameny. Její dlouhý ocas, pokrytý hustými černými šupinami, se proháněl 
bouřlivými vlnami.

Když Velryba viděla Andromedu připoutanou ke skále, otevřela ústa svá ještě šířeji. Zuby 
měla ostré jako meče a z jejích očí vyskakovaly krvavé blesky. Otočila se k princezně a začala 
se k ní přibližovat. Andromeda vykřikla. Za chvíli by ji příšera roztrhla... Ale z výšek, kde 
měl na sobě své okřídlené sandály, viděl Perseus příšeru, která se blížila ke skále, a zaslechl 
výkřiky dívky, která byla na ni připoutaná. Jako šíp vyletěl Perseus k hrozivé příšeře a bodl 
ji mečem. Příšera se rozzlobila a začala chrlit ještě větší plameny, které se již dotýkaly nohou 
nešťastné Andromedy. Nebyl čas, aby Perseus v boji pokračoval. Sáhl do brašny, vytáhl hlavu 
Medúzy, svůj zrak od ní odvrátil tak, aby se na ni nedíval, a nasměroval ji na příšeru. V tom 
okamžiku se z Velryby stal obrovský skalnatý ostrov uprostřed rozbouřeného moře. Perseus 
dal hlavu Medúzy zpět do brašny, osvobodil Andromedu a zeptal se jí, kdo vlastně je a proč 
je tak připoutána.

Ještě se slzami v očích Andromeda řekla Perseovi o svém prokletém osudu. Perseus ji vzal 
zpátky do paláce jejích rodičů. V očích krále Cefea a královny Kasiopeji se objevily slzy ra-
dosti, když viděli svou krásnou Andromedu naživu. Dlouho obdivovali nevídaný hrdinský 
čin Persea a svou dceru Andromedu, kterou zachránil, mu dali za ženu.

Dokonce i některá „nová“ souhvězdí (zavedená v 17. – 19. století) dostala jména souvi-
sející se starořeckou mytologií. Toto je případ souhvězdí Honicích psů.

Legenda o souhvězdích Velké medvědice, Malého medvěda, Pastýře a Honicích psů

Podle starořecké legendy je Velká medvědice krasavice Kallisto, kterou nejmocnější bůh Zeus 
miloval nadevše a se kterou měl syna jménem Arkas. Ale Diova manželka, která na něj velmi 
žárlila, se rozhodla vychytrale zničit svou sokyni tím, že ji přemění na medvědici. Jednoho 
večera, když se Arkas vracel z lovu, na prahu matčina domu uviděl velkou medvědici. Natáhl 
luk, a právě když šíp vyletěl k šelmě, viděl to bůh Zeus. V tom okamžiku chytil medvědici za 
ocas a odnesl ji na oblohu, odkud i dnes září jako souhvězdí Velké medvědice (proto má i tak 
nepřirozeně dlouhý ocas). Arkasa proměnil na hvězdu, která dnes svítí jako jasná hvězda 
Arkturv souhvězdí Pastýře. V  souhvězdí Malého medvěda staří Řekové viděli milovanou 
služku krásnou Kallisto. Teprve v roce 1690 se v hvězdném atlasu Jana Hevelia objevilo nové 
souhvězdí, které se nachází v dříve „prázdné“ oblasti oblohy pod ocasem souhvězdí Velké 
medvědice. Toto souhvězdí nazval Honicí psi, čímž „doplnil“ mýtus o jednom z nejznáměj-
ších souhvězdí.
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Obr.4: Souhvězdí Velké medvědice

Starověké národy v souhvězdích viděly i jiné obrazce. Např. bulharský lid měl „svá“ sou-
hvězdí spjatá se zemědělstvím. I když je zachovaných písní a básní velmi málo, dnes víme, 
že v souhvězdích Orionu, Velkého psa a Malého psa staří Bulhaři viděli postavy jako oráč, 
rádlo, voli, osten a pes. I tato scéna na obloze velmi dobře souvisí  s časem její viditelnosti 
– když lidé tato souhvězdí viděli vysoko na obloze kolem půlnoci věděli, že je čas na orání 
a setí.

Obr. 5: Bulharská verze legendy o souhvězdí Orionu, Velkého psa a Malého psa

Jedna z nebeských bulharských legend hovoří o souhvězdí Velké Medvědice, v níž vystu-
puje samotná velká medvědice, vozka, vůl, pes a vůz. Příběh říká, že zatímco vozka sbíral 
dřevo v lese, jednoho z volů snědla velká medvědice. Potom vozka (hvězda Alkaid) chytil 
medvědici (hvězda Mizar), vedle druhého vola (hvězda Alioth) ji zapřáhl do vozu (čtyři 
hvězdy Dubhe, Merak, Phekda a Megrez), přičemž štěkal jeho pes (hvězda Alcor).
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Obr.4: Souhvězdí Velké medvědice
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Obr. 6: Bulharské názvy hvězd z bulharského souhvězdí „Vůz“ (Velká medvědice)

2.3 Zvířetníková souhvězdí (zvěrokruh)

Zvířetníková (zodiakální) souhvězdí zaujímají mezi souhvězdími zvláštní místo. Jsou to 
souhvězdí, kterými Slunce prochází během svého pohybu na obloze po dobu jednoho 
roku. Počet těchto souhvězdí je 13, ale v Babylónii používali v matematice a astrologii še-
desátkovou soustavu, a tak rozdělili ekliptiku na 12 stejných částí zvěrokruhu a jednotlivé 
části označili jako znamení Beran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Štír, Střelec, Ko-
zoroh, Vodnář a, Ryby. Třinácté souhvězdí, kterým prochází Slunce, je Hadonoš a nachází 
se mezi Štírem a Střelcem. Protože všechna tato souhvězdí (kromě souhvězdí Vah) nesou 
jména živých bytostí, tento pruh nebeské sféry se nazývá „zvířetníkový“ nebo jedním slo-
vem „zvěrokruh“ – v řečtině slovo „zoo“ znamená zvíře. Mezi těmito souhvězdími se po-
hybuje Měsíc a všechny planety, a proto jsou zvířetníková souhvězdí velmi dobře známá 
a rozpoznatelná (mimo jejich astrologických důsledků).
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Obr. 7: Zvířetníková souhvězdí (zvěrokruh)
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PŘÍLOHA 1 – SEZNAM SOUHVĚZDÍ

č. Český název Zkratka Latinský název
1 Andromeda And Andromeda
2 Vývěva Ant Antlia
3 Rajka Aps Apus
4 Orel Aql Aquila
5 Vodnář Aqr Aquarius
6 Oltář Ara Ara
7 Beran Ari Aries
8 Vozka Aur Auriga
9 Pastýř Boo Boötes

10 Rydlo Cae Caelum
11 Žirafa Cam Camelopardalis
12 Kozoroh Cap Capricornus
13 Lodní kýl Car Carina
14 Kasiopeja Cas Cassiopeia
15 Kentaur Cen Centaurus
16 Kefeus Cep Cepheus
17 Velryba Cet Cetus
18 Chameleón Cha Chamaeleon
19 Kružítko Cir Circinus
20 Velký pes CMa Canis Major
21 Malý pes CMi Canis Minor
22 Rak Cnc Cancer
23 Holubice Col Columba
24 Vlasy Bereniky Com Coma Berenices
25 Jižní koruna CrA Corona Australis
26 Severní koruna CrB Corona Borealis
27 Pohár Crt Crater
28 Jižní kříž Cru Crux
29 Havran Crv Corvus
30 Honicí psi CVn Canes Venatici
31 Labuť Cyg Cygnus
32 Delfín Del Delphinus
33 Mečoun Dor Dorado
34 Drak Dra Draco
35 Koníček Equ Equuleus
36 Eridanus Eri Eridanus
37 Pec For Fornax
38 Blíženci Gem Gemini
39 Jeřáb Gru Grus
40 Herkules Her Hercules
41 Hodiny Hor Horologium
42 Hydra Hya Hydra
43 Malý vodní had Hyi Hydrus
44 Indián Ind Indus
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č. Český název Zkratka Latinský název
45 Ještěrka Lac Lacerta
46 Lev Leo Leo
47 Zajíc Lep Lepus
48 Váhy Lib Libra
49 Malý lev LMi Leo Minor
50 Vlk Lup Lupus
51 Rys Lyn Lynx
52 Lyra Lyr Lyra
53 Tabulová hora Men Mensa
54 Mikroskop Mic Microscopium
55 Jednorožec Mon Monoceros
56 Moucha Mus Musca
57 Pravítko Nor Norma
58 Oktant Oct Octans
59 Hadonoš Oph Ophiuchus
60 Orion Ori Orion
61 Páv Pav Pavo
62 Pegas Peg Pegasus
63 Perseus Per Perseus
64 Fénix Phe Phoenix
65 Malíř Pic Pictor
66 Jižní ryba PsA Piscis Austrinus
67 Ryby Psc Pisces
68 Lodní záď Pup Puppis
69 Kompas Pyx Pyxis
70 Síť Ret Reticulum
71 Sochař Scl Sculptor
72 Štír Sco Scorpius
73 Štít Sct Scutum
74 Had Ser Serpens
75 Sextant Sex Sextans
76 Šíp Sge Sagitta
77 Střelec Sgr Sagittarius
78 Býk Tau Taurus
79 Dalekohled Tel Telescopium
80 Jižní trojúhelník TrA Triangulum Australe
81 Trojúhelník Tri Triangulum
82 Tukan Tuc Tucana
83 Velká medvědice UMa Ursa Major
84 Malý medvěd UMi Ursa Minor
85 Plachty Vel Vela
86 Panna Vir Virgo
87 Létající ryba Vol Volans
88 Lištička Vul Vulpecula
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3. PRAKTICKÉ ÚKOLY A TESTY PRO ŽÁKY

Úkoly v této části vytvořili bulharštíkolegové na základě svých zkušeností z práce s žáky 
ve školách a v planetáriích, které vycházejí z národníhokurikula. Pro české podmínky jsou 
vhodné zejména jako inspirace, reálné úkoly by měly odpovídat tomu, co se žáci učí v čes-
kých školách. Je přitom důležité dbát na didaktické zásady a klást důraz na užitečnost pro 
žáky. Tedy aby úlohy nebyly zařazovány samoúčelně, ale aby vždy měly nějaký astrono-
mický smysl.

Úkol 1: Názvy souhvězdí

Žáci vyjmenují souhvězdí, která umí zpaměti.

Úkol 2: Druhy souhvězdí

Cíl úkolu

Rozdělit souhvězdí podle jejich názvu – zvířecí (ptáci, vodní, pozemská a mytická zvířata), 
lidské (ženské a mužské), předměty (vědecké nástroje atd.) – podle úrovně žáků.

Pomůcky

■ PŘÍLOHA 1 – Seznam souhvězdí 
■ Tabulka pro rozdělení souhvězdí do skupin
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Metodické pokyny pro učitele
Žáci mají k dispozici seznam souhvězdí a prázdnou tabulku na vyplnění názvů souhvězdí 
rozdělených do skupin. Tabulka obsahuje 3 hlavní skupiny názvů souhvězdí – lidé, zvířa-
ta a předměty. Skupina lidí se dá rozdělit do dvou podskupin – muži a ženy. Skupina zvířat 
je rozdělena takto: suchozemská zvířata, vodní živočichové (ne ryby), ptáci a mytické by-
tosti. Skupina předmětů je rozdělena na vědecké přístroje a jiné předměty. U starších žáků 
je možné přístroje používané v astronomii dát do samostatné skupiny.

Žáci mají zpočátku možnost sami rozdělit názvy souhvězdí podle těchto kritérií. Ve všech 
případech je vhodné, aby učitel tento proces v určité fázi moderoval, protože žáci budou 
mít problémy s mnoha názvy souhvězdí. Žáci neznají řadu jmen postav ze starořecké my-
tologie. Některá souhvězdí nesou jména postav – Cefeus, Perseus, Andromeda, Kasiopeja, 
Herkules, Orion; jiná odrážejí „povolání“ – Vodnář, Vozka, Pastýř, Malíř, Sochař; ve třetí 
podskupině jsou souhvězdí Blíženců a Panny. Případ Střelce je poněkud zvláštní, protože 
je i mytickým stvořením – Centaurus, ale i stvořením s lidskou hlavou a tělem koně. Totéž 
platí pro souhvězdí Vlasů Bereniky – toto jméno může být obsažené mezi souhvězdími 
se jmény žen, ale může být zahrnuté i mezi souhvězdí podle předmětů. Žáci mohou roz-
hodnout, kam umístí tato souhvězdí v tabulce. To zase podnítí diskusi, která dále pomůže 
žákům zapamatovat si a pochopit, jak jména souhvězdí vznikla.

U zvířat není téměř žádný problém s jejich rozdělením do čtyř skupin a žáci by měli být 
schopni to zvládnout relativně snadno. Některým žákům může dělat problém souhvězdí 
Tukana, protože jde v našich zeměpisných šířkách o méně známého ptáka. Mečoun a Lé-
tající ryby mohou u žáků také vyvolat pochybnosti o tom, zda tyto ryby skutečně existují, 
ale ukázalo se, že ano. Totéž platí i pro souhvězdí Rajky, jehož název (rajka) označuje pěv-
ce z čeledi rajkovitých, tito ptáci se skutečně vyskytují v přírodě, v Nové Guineji.

Skupina mytických tvorů zahrnuje některá „zvířata“, která mohou žáky mást. Většina jmen 
těchto stvoření je velmi populární a dokonce i dospělí se mohou splést, že se taková zvířata 
opravdu objevují v přírodě. Největší důraz je kladen na souhvězdí Velryby. Velryba je sku-
tečně existujícím živočichem, ale staří Řekové viděli v tomto souhvězdí krvavou příšeru 
ze známé legendy, kde vystupují Cefeus, Kasiopeja, Andromeda, Perseus, Pegas a Velryba.

Mnohá souhvězdí jsou pojmenována podle předmětů a přístrojů. Učitelé mohou tato 
souhvězdí rozdělit podrobněji, ale v navrhované tabulce jsou podmíněně rozdělena na 
přístroje používané ve vědě a v každodenním životě.

Pokyny pro žáky

Rozdělte názvy souhvězdí ze seznamu do skupin v prázdné tabulce. Tabulka obsahuje 
tři hlavní skupiny názvů souhvězdí – lidé, zvířata a předměty. Skupina lidí se dá roz-
dělit do dvou podskupin – muži a ženy. Skupina zvířat je rozdělena takto: suchozem-
ská zvířata, vodní živočichové (ne ryby), ptáci a mytické bytosti. Skupina předmětů je 
rozdělena na vědecké přístroje a jiné předměty.
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Po vyplnění tabulky se žákům mohou položit některé z následujících otázek:
■ Kolik mužů je na nebi? – 14 (Blíženci – dvojčata jsou dvě)
■ Kolik žen je na nebi? – 42

■ Kolik psů je v souhvězdích? – 4 (V souhvězdí Honicích psů jsou dva psi)
■ Kolik koní je na nebi? – 3 (Koníček – jediné skutečně existující zvíře, Pegas a Jednoro-

žec). Žáci by mohli ke koním zařadit i souhvězdí Střelce a Kentaura, přičemž jsou to 
z poloviny koně a z poloviny lidé.

■ Kolik ryb je na nebi? – 5 (v souhvězdí Ryby jsou se stuhou uvázány 2 ryby). Pokud 
mluvíme o vodních živočiších, potom jejich počet je 8.

Je možné si vymyslet podobné otázky, které usnadní žákům zapamatovat si názvy 
sou-hvězdí, umožní vyprovokovat jejich fantazii, usnadní jim rozpoznávání hvězd na 
hvězdných mapách apod.

Něco navíc: 

Pro žáky bude zajímavé vybarvit zvířetníková souhvězdí určitou barvou tak, aby sami sobě 
dokázali, že všechna zvířetníková souhvězdí, kromě souhvězdí Vah, jsou živými bytostmi, 
z nichž pochází i název této skupiny souhvězdí, kterými v průběhu roku prochází Slunce.

Pokročilejší žáci mohou mít za úkol různými barvami vybarvit rovníková souhvězdí, cir-
kumpolární (obtočnová) souhvězdí a souhvězdí, kterými prochází Mléčná dráha. Tento 
úkol však vyžaduje, aby žáci disponovali hvězdnou mapou (nebo otáčivou mapou hvězd-
né oblohy) nebo specializovaným počítačovým programem (např. Stellarium), případně 
některé online aplikace. Tento úkol lze zadat i po třetím tématu , kdy jsou žáci již obezná-
meni s ostatními klasifikacemi souhvězdí a se skutečným a viditelným pohybem oblohy. 
V  závislosti na úrovni žáků mohou učitelé improvizovat ve vztahu k  množství variant 
úkolů a otázek.3

PŘÍLOHA 2
představuje doplněnou tabulku pro učitele, v níž jsou souhvězdí vybarvená následovně:
■ žluté pole – zvířetníková souhvězdí,
■ modré pole – cirkumpolární souhvězdí,
■ zelené pole – rovníková souhvězdí.

2 Otázka je v originálním jazyce nepřesně formulována. Pokud žáci budou uvádět, že ženy (tedy jejich jména) bychom našli i mezi 
názvy planetek, či na planetách apod., doporučujeme hodnotit i tuto odpověď jako správnou

3 Úkoly mohou být využity i jako podklad pro řízený rozhovor se žáky
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představuje doplněnou tabulku pro učitele, v níž jsou souhvězdí vybarvená následovně:
■ žluté pole – zvířetníková souhvězdí,
■ modré pole – cirkumpolární souhvězdí,
■ zelené pole – rovníková souhvězdí.

2 Otázka je v originálním jazyce nepřesně formulována. Pokud žáci budou uvádět, že ženy (tedy jejich jména) bychom našli i mezi 
názvy planetek, či na planetách apod., doporučujeme hodnotit i tuto odpověď jako správnou

3 Úkoly mohou být využity i jako podklad pro řízený rozhovor se žáky

19

STARS Metodická příručka pro učitele  

1. Souhvězdí
So

uh
vě

zd
í

Li
ds

ké
Zv

ířa
ta

Př
ed

m
ět

y
M

už
sk

é
Že

ns
ké

Po
ze

m
sk

á
Vo

dn
í

R
aj

ka
M

ýt
ic

ké
Vě

de
ck

é 
ná

st
ro

je
O

st
at

ní
1

Vo
dn

ář
A

nd
ro

m
ed

a
Be

ra
n

R
ak

O
re

l
K

oz
or

oh
K

ru
ží

tk
o

Vý
vě

va
2

Vo
zk

a
K

as
io

pe
ja

Ži
ra

fa
D

el
fín

H
ol

ub
ic

e
Ke

nt
au

r
H

od
in

y
O

ltá
ř

3
Pa

st
ýř

V
la

sy
 B

er
en

ik
y

H
on

ic
í p

si
M

eč
ou

n
H

av
ra

n
Ve

lr
yb

a
Vá

hy
Ry

dl
o

4
K

ef
eu

s
Pa

nn
a

Ve
lk

ý 
pe

s
M

al
ý 

vo
dn

í h
ad

La
bu

ť
D

ra
k

M
ik

ro
sk

op
Lo

dn
í k

ýl
5

Bl
íž

en
ci

M
al

ý 
pe

s
Ry

by
Je

řá
b

H
yd

ra
Pr

av
ítk

o
Již

ní
 k

or
un

a
6

H
er

ku
le

s
C

ha
m

el
eó

n
Již

ní
 ry

ba
Pá

v
Je

dn
or

ož
ec

O
kt

an
t

Se
ve

rn
í k

or
un

a
7

In
di

án
Ko

ní
če

k
Lé

ta
jíc

í r
yb

a
Tu

ka
n

Pe
ga

s
Ko

m
pa

s
Po

há
r

8
H

ad
on

oš
Je

št
ěr

ka
Tu

ka
n

Fé
ni

x
Se

xt
an

t
Již

ní
 k

říž
9

O
ri

ón
Le

v
D

al
ek

oh
le

d
Er

id
an

us
10

Pe
rs

eu
s

M
al

ý 
le

v
Tr

oj
úh

el
ní

k
Pe

c
11

M
al

íř
Za

jíc
Již

ní
 tr

oj
úh

el
ní

k
Ly

ra
12

St
ře

le
c

V
lk

Ta
bu

lo
vá

 h
or

a
13

So
ch

ař
Ry

s
Lo

dn
í z

áď
14

M
ou

ch
a

Sí
ť

15
Št

ír
Ší

p
16

H
ad

Št
ít

17
Bý

k
Pl

ac
ht

y
18

Ve
lk

á 
m

ed
vě

di
ce

19
M

al
ý 

m
ed

vě
d

20
Li

št
ič

ka

So
uh

vě
zd

í z
vě

ro
kr

uh
u

R
ov

ní
ko

vé
 so

uh
vě

zd
í

C
irk

um
po

lá
rn

í s
ou

hv
ěz

dí
Ko

lik
 m

už
ů

14
Ko

lik
 p

sů
4

Ko
lik

 h
ad

ů
2

Ko
lik

 k
oň

ů
2

Ko
lik

 ry
b

5
Ko

lik
 so

uh
vě

zd
í j

e 
zv

íře
tn

ík
ov

ýc
h 

a 
ro

vn
ík

ov
ýc

h



2020

STARS Metodická příručka pro učitele  

1. Souhvězdí

Úkol 3: Osmisměrka

Cíl úkolu

Rozeznat názvy souhvězdí.

Metodické pokyny pro učitele

Osmisměrky s názvy souhvězdí jsou uvedeny v přílohách. Tyto osmisměrky slouží pouze 
jako příklad. V závislosti na věku a úrovni žáků se mohou připravit různé hry ve vztahu 
k jejich složitosti a velikosti.

Zde jsou dvě možnosti – v češtině, angličtině nebo latině. Učitelé v různých zemích 
mohou připravit slovní hříčky ve svých jazycích, přičemž sami vyberou vhodné názvy 
souhvězdí. Může se jednat o zvířetníkové souhvězdí, cirkumpolární souhvězdí, o sou-
hvězdí viditelná pouze z dané země, v danou roční dobu atd.

Latinské jazykové varianty zahrnují pouze souhvězdí, jejichž jména jsou téměř totožná 
s názvy souhvězdí v rodných jazycích žáků, ale v případě pokročilejších žáků mohou být 
použita i  souhvězdí s  jinými jmény. Názvy 10 souhvězdí jsou uvedeny v osmisměrce 1 
(varianta 10 × 10). Názvy 20 souhvězdí jsou uvedeny v osmisměrce 2 (verze 15 × 15). Vy-
hledejte je a vybarvěte je (nebo je zapište samostatně).

Souhvězdí I

K E N T A U R O S P
P L A C H T Y L M E
A I N D I Á N K H R
N Y D R A K O T E S
L Y R A W F J U R E
P K O N Í Č E K K U
Q X M O U C H A U S
E R E O R I O N L A
H Y D R A F G E E L
C L A B U Ť L A S Y
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1. Souhvězdí

Úkol 3: Osmisměrka

Cíl úkolu

Rozeznat názvy souhvězdí.

Metodické pokyny pro učitele

Osmisměrky s názvy souhvězdí jsou uvedeny v přílohách. Tyto osmisměrky slouží pouze 
jako příklad. V závislosti na věku a úrovni žáků se mohou připravit různé hry ve vztahu 
k jejich složitosti a velikosti.

Zde jsou dvě možnosti – v češtině, angličtině nebo latině. Učitelé v různých zemích 
mohou připravit slovní hříčky ve svých jazycích, přičemž sami vyberou vhodné názvy 
souhvězdí. Může se jednat o zvířetníkové souhvězdí, cirkumpolární souhvězdí, o sou-
hvězdí viditelná pouze z dané země, v danou roční dobu atd.

Latinské jazykové varianty zahrnují pouze souhvězdí, jejichž jména jsou téměř totožná 
s názvy souhvězdí v rodných jazycích žáků, ale v případě pokročilejších žáků mohou být 
použita i  souhvězdí s  jinými jmény. Názvy 10 souhvězdí jsou uvedeny v osmisměrce 1 
(varianta 10 × 10). Názvy 20 souhvězdí jsou uvedeny v osmisměrce 2 (verze 15 × 15). Vy-
hledejte je a vybarvěte je (nebo je zapište samostatně).

Souhvězdí I

K E N T A U R O S P
P L A C H T Y L M E
A I N D I Á N K H R
N Y D R A K O T E S
L Y R A W F J U R E
P K O N Í Č E K K U
Q X M O U C H A U S
E R E O R I O N L A
H Y D R A F G E E L
C L A B U Ť L A S Y
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1. Souhvězdí

Souhvězdí II

A D P E G A S U S O K K L F S
Z Q Y K C H A M A L E Ó N H E
K E N T A U R P R P F D R J V
W T A Y I R A K M E E T P L E
A S N D G H J K H R U H H A R
N Y D R A K S K E S S Q F S N
L Y R A W F J T R E P D É S Í
S K O Z O R O H K U C E N O K
Q X M D G Y R Z U S P L I C O
E R E O R I O N L A O F X H R
H Y D R A F G E E L H Í G A U
C F A B C N L A S Y Á N H Ř N
K A S I O P E J A X R N J O A
A D D A L E K O H L E D M R I
N M O Y E R I D A N U S I L S



2222

STARS Metodická příručka pro učitele  

1. Souhvězdí

Řešení

Souhvězdí I

K E N T A U R O S P
P L A C H T Y L M E
A I N D I Á N K H R
N Y D R A K T E S
L Y R A W F J U R E
P K O N Í Č E K K U
Q X M O U C H A U S
E R E O R I O N L A
H Y D R A F G E E L
C L A B U Ť L A S Y

Souhvězdí II

A D P E G A S U S O K K L F S
Z Q Y K C H A M E L E Ó N H E
K E N T A U R P R P F D R J V
W T A Y I R A K M E E T P L E
A S N D G H J K H R U H H A R
N Y D R A K S K E S S Q F S N
L Y R A W F J T R E P D É S Í
S K O Z O R O H K U C E N O K
Q X M D G Y R Z U S P L I C O
E R E O R I O N L A O F X H R
H Y D R A F G E E L H Í G A U
C F A B C N L A S Y Á N H Ř N
K A S I O P E J A X R N J O A
A D D A L E K O H L E D M R I
N M O Y E R I D A N U S I L S

Řešení:

KENTAUR
PLACHTY
INDIÁN
DRAK
LYRA
KONÍČEK
MOUCHA
ORION
HYDRA
LABUŤ
ANDROMEDA
HERKULES
PERSEUS
TUKAN

Řešení:

KENTAUR
DRAK
LYRA
KOZOROH
ORION
HYDRA
KASIOPEJA
ANDROMEDA
HERKULES
PERSEUS
DALEKOHLED
SEVERNÍ KORUNA
CHAMAELEÓN
DELFÍN
ERIDANUS
PEGAS
KEFEUS
FÉNIX
SOCHAŘ
POHÁR
RAK
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1. Souhvězdí

Řešení

Souhvězdí I

K E N T A U R O S P
P L A C H T Y L M E
A I N D I Á N K H R
N Y D R A K T E S
L Y R A W F J U R E
P K O N Í Č E K K U
Q X M O U C H A U S
E R E O R I O N L A
H Y D R A F G E E L
C L A B U Ť L A S Y

Souhvězdí II

A D P E G A S U S O K K L F S
Z Q Y K C H A M E L E Ó N H E
K E N T A U R P R P F D R J V
W T A Y I R A K M E E T P L E
A S N D G H J K H R U H H A R
N Y D R A K S K E S S Q F S N
L Y R A W F J T R E P D É S Í
S K O Z O R O H K U C E N O K
Q X M D G Y R Z U S P L I C O
E R E O R I O N L A O F X H R
H Y D R A F G E E L H Í G A U
C F A B C N L A S Y Á N H Ř N
K A S I O P E J A X R N J O A
A D D A L E K O H L E D M R I
N M O Y E R I D A N U S I L S

Řešení:

KENTAUR
PLACHTY
INDIÁN
DRAK
LYRA
KONÍČEK
MOUCHA
ORION
HYDRA
LABUŤ
ANDROMEDA
HERKULES
PERSEUS
TUKAN

Řešení:

KENTAUR
DRAK
LYRA
KOZOROH
ORION
HYDRA
KASIOPEJA
ANDROMEDA
HERKULES
PERSEUS
DALEKOHLED
SEVERNÍ KORUNA
CHAMAELEÓN
DELFÍN
ERIDANUS
PEGAS
KEFEUS
FÉNIX
SOCHAŘ
POHÁR
RAK
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1. Souhvězdí

Úkol 4: Rozpoznávání souhvězdí

Cíl úkolu

Rozpoznat souhvězdí.

Metodické pokyny pro učitele

Učitel může vytisknout obrázky souhvězdí z publikace Uranometria4 od J. Bayera a požá-
dat žáky, aby uvedli jejich názvy. Variantou tohoto úkolu jsou např. počítačové obrázky.

Pomůcky (příklad)

■ obrázky různých souhvězdí

4 Celý název publikace je „Uranometria: omnium asterismorumcontinensschemata, nova methododelineata, aereislaminisexpressa“

Řešení:

KENTAUR
PLACHTY
INDIÁN
DRAK
LYRA
KONÍČEK
MOUCHA
ORION
HYDRA
LABUŤ
ANDROMEDA
HERKULES
PERSEUS
TUKAN

Řešení:

KENTAUR
DRAK
LYRA
KOZOROH
ORION
HYDRA
KASIOPEJA
ANDROMEDA
HERKULES
PERSEUS
DALEKOHLED
SEVERNÍ KORUNA
CHAMAELEÓN
DELFÍN
ERIDANUS
PEGAS
KEFEUS
FÉNIX
SOCHAŘ
POHÁR
RAK
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1. Souhvězdí

Úkol 5: Tvary souhvězdí

Cíl úkolu

Rozpoznat tvary a hvězdy některých souhvězdí.

Metodické pokyny pro učitele

Úkolem žáků je vystřihnout a přilepit hvězdičky na předtištěné mapy nejznámějších sou-
hvězdí (pro nadanější nebo pokročilejší žáky může velikost hvězd odpovídat jejich jasu, 
ačkoli v tomto tématu nejsou uvedeny podrobnější informace o hvězdách); žáci mohou na 
mapu zapsat i názvy některých hvězd.

Uvedená mapa patří souhvězdí Velké medvědice a konkrétněji asterismu Velký vůz. Hvěz-
dy je vhodné vyřezat ze samolepicí barevné fólie pomocí různých děrovačů.

Pokud nejsou k dispozici, lze hvězdy vystřihnout z barevných papírů a přilepit je na mapu.

Pokyny pro žáky

Vystřihni a  přilep hvězdy (nebo barevné kruhy) na předtištěnou mapu souhvězdí 
(v případě pokročilejších žáků – upravte velikost hvězd/kruhů tak, aby odpovídala 
jejich jasu). Do mapy zapiš názvy hvězd, které znáš.

Velká medvědice Velká medvědice

Mizar Dubhe
Megrez

Phekda
Alkaid

Alioth
Merak

Mizar Dubhe
Megrez

Phekda
Alkaid

Alioth
Merak
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1. Souhvězdí

Úkol 5: Tvary souhvězdí

Cíl úkolu

Rozpoznat tvary a hvězdy některých souhvězdí.

Metodické pokyny pro učitele

Úkolem žáků je vystřihnout a přilepit hvězdičky na předtištěné mapy nejznámějších sou-
hvězdí (pro nadanější nebo pokročilejší žáky může velikost hvězd odpovídat jejich jasu, 
ačkoli v tomto tématu nejsou uvedeny podrobnější informace o hvězdách); žáci mohou na 
mapu zapsat i názvy některých hvězd.

Uvedená mapa patří souhvězdí Velké medvědice a konkrétněji asterismu Velký vůz. Hvěz-
dy je vhodné vyřezat ze samolepicí barevné fólie pomocí různých děrovačů.

Pokud nejsou k dispozici, lze hvězdy vystřihnout z barevných papírů a přilepit je na mapu.

Pokyny pro žáky

Vystřihni a  přilep hvězdy (nebo barevné kruhy) na předtištěnou mapu souhvězdí 
(v případě pokročilejších žáků – upravte velikost hvězd/kruhů tak, aby odpovídala 
jejich jasu). Do mapy zapiš názvy hvězd, které znáš.

Velká medvědice Velká medvědice

Mizar Dubhe
Megrez

Phekda
Alkaid

Alioth
Merak

Mizar Dubhe
Megrez

Phekda
Alkaid

Alioth
Merak
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2. Pohyb nebeských těles

POHYB  
NEBESKÝCH TĚLES
(viditelný, skutečný)

1. ÚVOD

Od mladého věku nás učili, že Slunce každý den vychází na východě a zapadá na západě. 
Každý si může všimnout, že Slunce po svém východu dosáhne v pravé poledne maximální 
výšku nad obzorem a potom začne „padat“, dokud nezmizí pod západní horizont. Totéž 
vidíme i u měsíce – i on vychází na východě, vystupuje vysoko nad obzor a pak zapadá na 
západě. Planety, komety a planetky mají úplně stejné chování.

1.1 KLÍČOVÁ SLOVA

východ 

západ

cirkumpolární souhvězdí

jarní, letní, podzimní, zimní souhvězdí

24 hodinový pohyb

roční pohyb
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2. Pohyb nebeských těles

2. TEORETICKÁ ČÁST PRO UČITELE

Slovo „изток“ („východ“ – ve smyslu „světová strana ve směru vycházejícího Slunce“, ale 
také „vycházení Slunce“) v bulharštině – a snad i jiných slovanských jazycích – pochází, 
nebo má něco společného se slovy „изтичам“ („vytékat“), „извор“ („pramen“) a má blíz-
ko ke slovu „изгрев“ („východ“ – ve smyslu „vycházení Slunce“). Slovo „запад“ („západ“) 
pravděpodobně pochází ze slova „западам“ („zapadám“), a tvoří základ slova „залез“ 
(„západ“ – ve smyslu „zapadání Slunce“).

Slunce hrálo důležitou roli při tvorbě slov ve slovanských jazycích.

Podle etymologie slova „изток“ („východ“ jako světová strana) zjistíme, že toto slovo vy-
chází z příznaku Slunce vycházet – pozorujeme jeho pohyb od horizontu směrem nahoru. 
Předpona „из-“ („vy-“/“vý-“ znamená výkon akce nasměrované směrem ven nebo naho-
ru a základ „ток“ („tok“) se může spojovat s „течение“ („proud“) a „поток“ („potok“). 
V ostatních slovanských jazycích se slovo „východ“ hláskuje podobně (východ – rusky; 
wschód – polsky; na východě – česky; východ – slovensky).

Pokud přemýšlíme o původu slova „západ“, opět nalezneme spojení mezi jeho složením 
a znakem klesání Slunce – pozorujeme pohyb směrem dolů, směrem k obzoru. Předpona 
ZA je význam akce až do konce a PAD pochází z „pádu“. Odkaz na jiné slovanské jazyky 
potvrzuje toto tvrzení („запад“ – v ruštině; „zachód“ – v polštině; „západ“ – v češtině; 
„západ“ – ve slovenštině).

Stejné spojení mezi slovanskými jazyky je možné nalézt i ve slovech „изгрев“ („východ 
Slunce“) a „запад“ („západ Slunce“). Následující slova se používají pro „изгрев“ („východ 
Slunce“): „восходсолнца“ v ruštině, „wschódsłońca“ v polštině, „východ Slunce“ v češti-
ně, „východ Slnka“ ve slovenštině. Slovo „залез“ („západ Slunce“) v různých jazycích zní 
takto: „zachódsłońca“ – v polštině; „západ Slunce“ – česky; „západ Slnka“ – slovensky.

Pokud půjdeme při jasné noci bez oblačnosti ven a budeme dlouho sledovat, co se děje s 
hvězdami, všimneme si, že některé hvězdy stoupají od východu a jiné zapadají na západ. 
Při delším pozorování uvidíme, že každá hvězda opakuje tentýž pohyb,co Slunce nebo 
Měsíc – stoupá od východu, dosahuje nad jihem svůj nejvyšší bod na obloze (což astrono-
mové označují slovem „horní kulminace“) a pak klesají někam k západu.

Výjimkou je relativně malá skupina hvězd, které ani nevycházejí ani nezapadají. Stoupají také k 
nejvyššímu bodu (horní kulminace), potom klesají ke svému nejnižšímu bodu (dolní kulmina-
ce), nikdy však nepřekročí horizont. Zdá se, že tyto hvězdy obíhají kolem hvězdy Polárky, a pokud 
je budeme fotografovat několik hodin, uvidíme, že na obloze vytvářejí soustředné kružnice, které 
jsou součástí kružnice se středem poblíž hvězdy Polárky (přesněji Severního světového pólu). 
Taková souhvězdí nazýváme cirkumpolární (obtočnová, nikdy nezapadající) souhvězdí.

Pro Českou republiku a Slovensko jsou cirkumpolární souhvězdí: Malý medvěd, Drak, 
Kefeus, Kasiopeja a Žirafa. U dalších souhvězdí, některá jsou občas také uváděna jako cir-
kumpolární, ovšem část souhvězdí vychází/zapadá: Andromeda (47 % hvězd z ČR ze sou-
hvězdí nezapadá), Vozka (34 %), Pastýř (25 %), Honicí psi (24 %), Labuť (51 %), Herkules 
(15 %), Ještěrka (59 %), Rys (75 %), Lyra (10 %), Perseus (60 %), Velká medvědice (85 %).

Zajímavosti

Pohyb hvězd
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2. TEORETICKÁ ČÁST PRO UČITELE

Slovo „изток“ („východ“ – ve smyslu „světová strana ve směru vycházejícího Slunce“, ale 
také „vycházení Slunce“) v bulharštině – a snad i jiných slovanských jazycích – pochází, 
nebo má něco společného se slovy „изтичам“ („vytékat“), „извор“ („pramen“) a má blíz-
ko ke slovu „изгрев“ („východ“ – ve smyslu „vycházení Slunce“). Slovo „запад“ („západ“) 
pravděpodobně pochází ze slova „западам“ („zapadám“), a tvoří základ slova „залез“ 
(„západ“ – ve smyslu „zapadání Slunce“).

Slunce hrálo důležitou roli při tvorbě slov ve slovanských jazycích.

Podle etymologie slova „изток“ („východ“ jako světová strana) zjistíme, že toto slovo vy-
chází z příznaku Slunce vycházet – pozorujeme jeho pohyb od horizontu směrem nahoru. 
Předpona „из-“ („vy-“/“vý-“ znamená výkon akce nasměrované směrem ven nebo naho-
ru a základ „ток“ („tok“) se může spojovat s „течение“ („proud“) a „поток“ („potok“). 
V ostatních slovanských jazycích se slovo „východ“ hláskuje podobně (východ – rusky; 
wschód – polsky; na východě – česky; východ – slovensky).

Pokud přemýšlíme o původu slova „západ“, opět nalezneme spojení mezi jeho složením 
a znakem klesání Slunce – pozorujeme pohyb směrem dolů, směrem k obzoru. Předpona 
ZA je význam akce až do konce a PAD pochází z „pádu“. Odkaz na jiné slovanské jazyky 
potvrzuje toto tvrzení („запад“ – v ruštině; „zachód“ – v polštině; „západ“ – v češtině; 
„západ“ – ve slovenštině).

Stejné spojení mezi slovanskými jazyky je možné nalézt i ve slovech „изгрев“ („východ 
Slunce“) a „запад“ („západ Slunce“). Následující slova se používají pro „изгрев“ („východ 
Slunce“): „восходсолнца“ v ruštině, „wschódsłońca“ v polštině, „východ Slunce“ v češti-
ně, „východ Slnka“ ve slovenštině. Slovo „залез“ („západ Slunce“) v různých jazycích zní 
takto: „zachódsłońca“ – v polštině; „západ Slunce“ – česky; „západ Slnka“ – slovensky.

Pokud půjdeme při jasné noci bez oblačnosti ven a budeme dlouho sledovat, co se děje s 
hvězdami, všimneme si, že některé hvězdy stoupají od východu a jiné zapadají na západ. 
Při delším pozorování uvidíme, že každá hvězda opakuje tentýž pohyb,co Slunce nebo 
Měsíc – stoupá od východu, dosahuje nad jihem svůj nejvyšší bod na obloze (což astrono-
mové označují slovem „horní kulminace“) a pak klesají někam k západu.

Výjimkou je relativně malá skupina hvězd, které ani nevycházejí ani nezapadají. Stoupají také k 
nejvyššímu bodu (horní kulminace), potom klesají ke svému nejnižšímu bodu (dolní kulmina-
ce), nikdy však nepřekročí horizont. Zdá se, že tyto hvězdy obíhají kolem hvězdy Polárky, a pokud 
je budeme fotografovat několik hodin, uvidíme, že na obloze vytvářejí soustředné kružnice, které 
jsou součástí kružnice se středem poblíž hvězdy Polárky (přesněji Severního světového pólu). 
Taková souhvězdí nazýváme cirkumpolární (obtočnová, nikdy nezapadající) souhvězdí.

Pro Českou republiku a Slovensko jsou cirkumpolární souhvězdí: Malý medvěd, Drak, 
Kefeus, Kasiopeja a Žirafa. U dalších souhvězdí, některá jsou občas také uváděna jako cir-
kumpolární, ovšem část souhvězdí vychází/zapadá: Andromeda (47 % hvězd z ČR ze sou-
hvězdí nezapadá), Vozka (34 %), Pastýř (25 %), Honicí psi (24 %), Labuť (51 %), Herkules 
(15 %), Ještěrka (59 %), Rys (75 %), Lyra (10 %), Perseus (60 %), Velká medvědice (85 %).

Zajímavosti

Pohyb hvězd
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Pro Bulharsko jsou cirkumpolární (obtočnové) souhvězdí pouze Malý medvěd, Cefeus 
a Žirafa.V Bulharsku u následujících souhvězdí část vychází/zapadá: Andromeda (10 % 
hvězd z Bulharska ze souhvězdí nezapadá), Vozka (10 %), Pastýř (14 %), Honicí psi (9 %), 
Kasiopeja (95 %), Labuť (24 %), Drak (99 %), Ještěrka (27 %), Rys (49 %), Perseus (36 %), 
Velká medvědice (71 %). Je vidět, že např. u souhvězdí Draka z nejjižnějšího místa Bulhar-
ska pouze jedno procento souhvězdí vychází/zapadá, pro souhvězdí Kasiopeji jde o 5 %, 
takže i tato dvě souhvězdí by bylo možné považovat za cirkumpolární.

Obr. 1: Obtočnový pohyb hvězdné oblohy

Existují i takové hvězdy, které z Evropy nikdy neuvidíme. Ony, a souhvězdí, ve kterých se 
nacházejí, se nazývají „neviditelná“ souhvězdí, která z daného místa neuvidíme, jsou růz-
ná na různých místech na Zemi. Závisí to na zeměpisné šířce, resp. na vzdálenosti od rov-
níku. Když je pozorovatel na rovníku, uvidí v průběhu roku na obloze všechna souhvězdí. 
Čím je blíže k rovníku, tím méně „neviditelných“ souhvězdí se nachází na seznamu. Vzdá-
lením se od rovníku se jejich počet zvyšuje. Z pólu (ze severního i z jižního) vidíme přes-
ně polovinu hvězd, které jsou cirkumpolární a na obloze popisují kružnice rovnoběžné s 
horizontem. Druhá polovina hvězd se nikdy nedostane nad horizont a zůstane navždy z 
tohoto pólu neviditelná.

V případě Evropy je neviditelná část jižních souhvězdí, které jsou blízko jižního světo-
vého pólu (Jižní kříž, Tukan, Oktant, Tabulová hora, Moucha atd.).

Pohyb nebeských těles, který pozorujeme v průběhu jednoho dne a noci jejich východ, 
vzestup k horní kulminaci, západ a východ následující den, se nazývá viditelný 24 hodi-
nový pohyb (nebeské sféry).

Viditelný pohyb 
nebeských těles
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Představme si, že provádíme pozorování pár týdnů nebo měsíců. Okamžitě na nás udělá 
dojem, že ve stejnou hodinu jako předchozí den nebo noc je obloha odlišná. Souhvězdí, 
které jsme viděli dříve vycházet, jsou nyní výš na obloze a na jejich místě na východním 
obzoru vycházejí nová souhvězdí. Při pohledu na západ vidíme souhvězdí, která byla výše 
nad našimi hlavami, a už nevidíme ty hvězdy, které tam předtím zapadaly.

O několik měsíců se tento obrázek oblohy změní ještě více. Nyní uvidíme zcela odlišné 
hvězdy, s výjimkou hvězdných souhvězdí, která jsou vždy nad horizontem, ale pouze se 
mírně otočila. Toto je důvod, proč souhvězdí podmíněně rozdělujeme na „zimní“, „jarní“, 
„letní“ a „podzimní“ podle toho, zda jsou viditelná večer po západu Slunce v daném roč-
ním období. V případě severní polokoule (kde se nachází i Evropa) jsou „zimními“ sou-
hvězdími souhvězdí Orionu, Velkého psa, Býka, Vozky, Blíženců, Malého psa, Jednorožce, 
Persea, Eridanu, Zajíce, Pece, Holubice a Rydla. „Jarními“ souhvězdími jsou souhvězdí 
Raka, Lva, Panny, Pastýře, Severní koruny, Honicích psů, Vlasů Bereniky, Hydry, Malého 
lva, Kompasy, Vývěvy, Sextantu, Havrana a Poháru. Mezi letní souhvězdí patří souhvězdí 
Labutě, Lyry, Orla, Lištičky, Delfína, Šípu, Herkula, Vah, Štíra, Střelce, Kozoroha, Štítu, 
Hadonoše a Hada. Mezi podzimní souhvězdí patří souhvězdí Pegase, Andromedy, Vodná-
ře, Ryb, Berana, Velryby, Jižní ryby, Sochaře, Trojúhelníka, Ještěrky a Koníčka.

Obr. 2: Hvězdná obloha během různých ročních období – večer po západu Slunce

Dráha Slunce, Měsíce a planet na obloze se během roku mění. V zimě Slunce vyjde 
pozdě ráno, mnohem více na jihovýchodě, stoupá velmi nízko nad obzor, zapadá skoro 
na jihozápadě a bílá část dne je, na úkor dlouhé noci, velmi krátká. V létě je to právě na-
opak – Slunce vychází velmi brzy, na severovýchodě, během poledne je velmi vysoko nad 
obzorem, zapadá pozdě ve směru severozápadním, bílá část dne je dlouhá, noc je naopak 
krátká. Pohyb Měsíce je také sezónní, ale jeho popis je mnohem složitější.
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ře, Ryb, Berana, Velryby, Jižní ryby, Sochaře, Trojúhelníka, Ještěrky a Koníčka.

Obr. 2: Hvězdná obloha během různých ročních období – večer po západu Slunce

Dráha Slunce, Měsíce a planet na obloze se během roku mění. V zimě Slunce vyjde 
pozdě ráno, mnohem více na jihovýchodě, stoupá velmi nízko nad obzor, zapadá skoro 
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Obr. 3: Denní cesta Slunce po obloze během různých ročních období

Tyto rozdíly v pohybu Slunce během roku závisí na zeměpisné šířce pozorovatele na Zemi. 
Jsou méně nápadné kolem rovníku a zcela opačné na severním či jižním pólu. V polárních 
oblastech Země kolem pólů mluvíme o polárním dni, a to tehdy, když Slunce nezapadá celé 
měsíce až půl roku, a o polární noci, během níž Slunce vůbec nevychází zpoza obzoru.

Pohyb nebeských těles v průběhu roku jejich rozdílnou viditelnost v různých ročních ob-
dobích, nazýváme viditelný roční pohyb (nebeské sféry).

Před tisíci lety se předpokládalo, že tyto pohyby, které dnes nazýváme viditelné 24-hodinové 
nebo roční pohyby, jsou způsobeny samotným pohybem hvězd, Slunce, Měsíce a planet ko-
lem Země (nebo rozmarem bohů). Lidé věřili, že Země je středem vesmíru a kolem ní se točí 
všechna ostatní nebeská tělesa. Tento pohled dnes nazýváme „geocentrický systém“ podle 
jména bohyně Země v starořecké mytologii (Gaia). Po staletí astronomové museli bojovat s 
touto představou běžných lidí, a dokonce i za cenu svého života, aby přesvědčili lidi (a církev), 
že to ne Země, ale Slunce je středem tohoto pohybu. A tak, v 16. a 17. století, tuto představu 
nahradil „heliocentrický systém“ podle jména boha Slunce v starořecké mytologii (Helios). 
Dnes již víme, že Slunce je středem Sluneční soustavy1, ale vesmír je nekonečný a nemá střed.

Obr. 4: Schéma geocentrického systému a heliocentrického systému

1 Ještě přesněji obíhají všechna tělesa Sluneční soustavy (včetně Slunce) kolem společného barycentra (hmotného středu Sluneční 
soustavy). Zpravidla se barycentrum nachází uvnitř Slunce
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Víra lidí v geocentrický systém je výsledkem skutečnosti, že my, lidé na Zemi, si neuvědo-
mujeme její pohyb. Ale Země se přece jen pohybuje! Země se otáčí kolem své rotační 
(imaginární) osy jednou za téměř 24 hodin (přesněji 23 h, 56 min a 4 s). Jinak řečeno, bod 
na rovníku se pohybuje kolem středu Země rychlostí přibližně půl kilometru za sekundu 
(0,46 km/s–1, resp. téměř 1 700 km∙h; na 50° severní šířky, tedy pro Česko a Slovensko, je 
obvodová rychlost 1100 km∙h–1; na 40° severní šířky, kde se nachází Bulharsko, je to 1300 
km∙h–1). Jedno otočení Země kolem její rotační osy vzhledem ke vzdáleným hvězdám na-
zýváme „hvězdný den“. Všechny body na zemském povrchu za jeden den (24 hodin) opi-
sují kružnici se středem vycentrovaným k rotační ose. Tyto kružnice mají různé poloměry. 
Rychlosti, při kterých se různé body pohybují, se navzájem liší čím dál jsme od rovníku, 
tím méně rychle rotujeme kolem osy. Ale i tak, denní cesta každého bodu na Zemi je kruž-
nicí, přičemž každá kružnice má 360 stupňů. Pokud rozdělíme 360 stupňů do 24 hodin, 
ukáže se, že Země se kolem své osy otáčí rychlostí 15 stupňů za jednu hodinu.

Rotace Země je reálný denní pohyb Země, který způsobuje viditelný denní pohyb ne-
beských těles. Země se při pohledu z jejího severního pólu otáčí kolem své osy proti směru 
hodinových ručiček, resp. ze západu na východ. To je důvod, proč vidíme, že objekty na 
obloze stoupají od východu a směřují na západ. K tomuto viditelnému dennímu pohybu 
dochází při rychlosti, jakou se Země otáčí kolem své osy 360° za jeden den nebo 15° za 
jednu hodinu, resp. 1° za 4 minuty.

Země kolem Slunce obíhá po elipse, přičemž jí to trvá 365 dní, 6 hodin, 9 minut a 10 
sekund. Toto období nazýváme „siderický rok“ („hvězdný rok“) a je vztaženo ke vzdá-
leným hvězdám. Pokud bychom počítali průchod Slunce jarním bodem, trvá to 365 d 5 h 
48 min 45 s, nazývá se tropický rok a je to perioda, se kterou se střídají roční období a jeho 
délka je důležitá pro tvorbu kalendáře. I když roční pohyb také nepociťujeme, ukázalo se, 
že spolu s planetou Země, letíme kolem Slunce rychlostí 30 km∙s–1 (108 000 km∙h–1)! Tento 
pohyb Země kolem Slunce nazýváme skutečným ročním pohybem Země, který způsobuje 
viditelný roční pohyb nebeských těles. Díky tomuto pohybu vidíme během různých roč-
ních období ve stejnou dobu různá souhvězdí.

Země obíhá okolo Slunce a to se projevuje ve zdánlivém pohybu Slunce po obloze ve 
směru ze západu na východ. Trajektorie, po které se Slunce na obloze pohybuje, se 
nazývá ekliptika a postupně prochází souhvězdími zvěrokruhu. Tento pohyb nazývá-
me roční pohyb Slunce.

Planety, které také stoupají od východu a zapadají na západ, jsou opět ovlivněny skuteč-
ným denním a ročním pohybem Země a jejich vlastním pohybem kolem Slunce. Proto 
vidíme, jak se planeta pohybuje den co den mezi hvězdami směrem od západu na východ, 
někdy „otáčí“ svůj směr pohybu (pohybuje se retrográdně, zpětně), vytváří „smyčky“ na 
obloze a opět se vydává původním (přímým) „směrem (pohybuje se prográdně). To je 
viditelný roční pohyb planet. Čas, za který se planeta vrátí do stejného souhvězdí, je čas, 
za který reálně obíhá kolem Slunce. Takovým způsobem ještě před staletími astronomové 
vyčíslili časy jejich orbitálního pohybu.

Pohyb Země
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Víra lidí v geocentrický systém je výsledkem skutečnosti, že my, lidé na Zemi, si neuvědo-
mujeme její pohyb. Ale Země se přece jen pohybuje! Země se otáčí kolem své rotační 
(imaginární) osy jednou za téměř 24 hodin (přesněji 23 h, 56 min a 4 s). Jinak řečeno, bod 
na rovníku se pohybuje kolem středu Země rychlostí přibližně půl kilometru za sekundu 
(0,46 km/s–1, resp. téměř 1 700 km∙h; na 50° severní šířky, tedy pro Česko a Slovensko, je 
obvodová rychlost 1100 km∙h–1; na 40° severní šířky, kde se nachází Bulharsko, je to 1300 
km∙h–1). Jedno otočení Země kolem její rotační osy vzhledem ke vzdáleným hvězdám na-
zýváme „hvězdný den“. Všechny body na zemském povrchu za jeden den (24 hodin) opi-
sují kružnici se středem vycentrovaným k rotační ose. Tyto kružnice mají různé poloměry. 
Rychlosti, při kterých se různé body pohybují, se navzájem liší čím dál jsme od rovníku, 
tím méně rychle rotujeme kolem osy. Ale i tak, denní cesta každého bodu na Zemi je kruž-
nicí, přičemž každá kružnice má 360 stupňů. Pokud rozdělíme 360 stupňů do 24 hodin, 
ukáže se, že Země se kolem své osy otáčí rychlostí 15 stupňů za jednu hodinu.

Rotace Země je reálný denní pohyb Země, který způsobuje viditelný denní pohyb ne-
beských těles. Země se při pohledu z jejího severního pólu otáčí kolem své osy proti směru 
hodinových ručiček, resp. ze západu na východ. To je důvod, proč vidíme, že objekty na 
obloze stoupají od východu a směřují na západ. K tomuto viditelnému dennímu pohybu 
dochází při rychlosti, jakou se Země otáčí kolem své osy 360° za jeden den nebo 15° za 
jednu hodinu, resp. 1° za 4 minuty.

Země kolem Slunce obíhá po elipse, přičemž jí to trvá 365 dní, 6 hodin, 9 minut a 10 
sekund. Toto období nazýváme „siderický rok“ („hvězdný rok“) a je vztaženo ke vzdá-
leným hvězdám. Pokud bychom počítali průchod Slunce jarním bodem, trvá to 365 d 5 h 
48 min 45 s, nazývá se tropický rok a je to perioda, se kterou se střídají roční období a jeho 
délka je důležitá pro tvorbu kalendáře. I když roční pohyb také nepociťujeme, ukázalo se, 
že spolu s planetou Země, letíme kolem Slunce rychlostí 30 km∙s–1 (108 000 km∙h–1)! Tento 
pohyb Země kolem Slunce nazýváme skutečným ročním pohybem Země, který způsobuje 
viditelný roční pohyb nebeských těles. Díky tomuto pohybu vidíme během různých roč-
ních období ve stejnou dobu různá souhvězdí.

Země obíhá okolo Slunce a to se projevuje ve zdánlivém pohybu Slunce po obloze ve 
směru ze západu na východ. Trajektorie, po které se Slunce na obloze pohybuje, se 
nazývá ekliptika a postupně prochází souhvězdími zvěrokruhu. Tento pohyb nazývá-
me roční pohyb Slunce.

Planety, které také stoupají od východu a zapadají na západ, jsou opět ovlivněny skuteč-
ným denním a ročním pohybem Země a jejich vlastním pohybem kolem Slunce. Proto 
vidíme, jak se planeta pohybuje den co den mezi hvězdami směrem od západu na východ, 
někdy „otáčí“ svůj směr pohybu (pohybuje se retrográdně, zpětně), vytváří „smyčky“ na 
obloze a opět se vydává původním (přímým) „směrem (pohybuje se prográdně). To je 
viditelný roční pohyb planet. Čas, za který se planeta vrátí do stejného souhvězdí, je čas, 
za který reálně obíhá kolem Slunce. Takovým způsobem ještě před staletími astronomové 
vyčíslili časy jejich orbitálního pohybu.

Pohyb Země
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Obr. 5: Viditelná cesta Marsu na obloze během celého roku – přímý (prográdní) a zpětný (retrográdní) pohyb

Pohyb jediného přirozeného tělesa obíhajícího kolem Země, který nazýváme viditelný po-
hyb Měsíce na obloze, také nezávisí jen na reálném pohybu (skutečného) Měsíce, ale také 
od (skutečného) denního a ročního pohybu Země. I Měsíc vychází na východě a zapadá 
na západě, ale mezi hvězdami, stejně jako Slunce a planety, se pohybuje ze západu na vý-
chod. Tento pohyb trvá 27,32 dní, což představuje i dobu jeho obíhání kolem Země. Po-
kud k těmto pohybům přidáme i skutečnost, že Měsíc obíhá Zemi obíhající kolem Slunce, 
dokážeme vysvětlit jeho tzv. měsíční fáze, jakož i mnohé další jevy, jako jsou například 
zatmění Slunce a Měsíce.

ekliptika

východ západ
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3. PRAKTICKÁ CVIČENÍ A TESTY PRO ŽÁKY

Úkol 1: Práce s otáčivou mapou hvězdné oblohy  
nebo s počítačovým programem typu planetárium

Pomocí programu žáci sledují, přitom se dívají směrem na sever, která souhvězdí na da-
ném místěnezapadají pod horizont. Pokud se pracuje s otáčivou mapou hvězdné oblohy, 
tak jsou v horní průhledné části ohraničené oblasti, která část oblohy je pod a nad hori-
zontem. Při otáčení mapy (čímž se mění den a hodina), by měli žáci zjistit, že část hvězd a 
souhvězdí, která jsou blízko severního světového pólu (okolo Polárky), vždy zůstává nad 
horizontem (to je linie na pohyblivé části mapy, která odděluje viditelnou část oblohy od 
její neviditelné části).

Pokud žáci pracují s počítačovým programem, měli by zvolit možnost, aby se dívali 
směrem na sever. Většina programů umožňuje zrychlit přirozenou rotaci hvězdné oblo-
hy. Bylo by dobré, kdyby měl program vyobrazenou zemi/přírodu a zobrazoval přiroze-
nou barvu oblohy během dne a noci. Ale i kdyby tyto možnosti nebyly k dispozici, měl 
by program obsahovat alespoň obrys horizontu. Zrychlením rotace oblohy mohou žáci 
sledovat, jak obtočnová (cirkumpolární) souhvězdí klesají k obzoru, ale některé hvězdy 
nikdy nezmizí pod obzor.

Bez ohledu na to, s jakou mapou nebo programem pracují, musí žáci spočítat a zazname-
nat, která souhvězdí jsou na jejich zeměpisné šířce cirkumpolární“.

Úkol 2: Roční období

Ať žáci získají informace a doplní je do následující tabulky:

Pořadí

Pro severní polokouli
Souhvězdí, 
ve kterém je 

SlunceDatum Název 
okamžiku

Začátek 
ročního 
období

Den/Noc Východ 
Slunce

Západ

Slunce

Výška 
Slunce

1 20. března

2 21. června

3 23. září

4 22. prosince
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Úkol 3: Viditelný pohyb hvězdné oblohy   
(PŘÍLOHA 2a, 2b a 2c – je možné vytisknout  nebo zobrazit v elektronické verzi)

Jsou dány 3 obrázky hvězdné oblohy ve 3 různých časech téhož večera, které vidí pozo-
rovatel na severní polokouli. Na základě toho, kde se nacházejí známé zimní souhvězdí 
(Orion, Býk – Taurus, Velký pes – Canis Major atd.), a směrů uvedených na obzoru, uspo-
řádejte obrázky ve správném pořadí.

Obr. 6: Příloha 2a

Obr. 7: Příloha 2b
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Obr. 8: Příloha 2c

Řešení: Správné pořadí je 2b, 2c, 2a.
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Obr. 8: Příloha 2c

Řešení: Správné pořadí je 2b, 2c, 2a.
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KEPLEROVY ZÁKONY

1. ÚVODNÍ ČÁST KAPITOLY

1.1 Úvod do problematiky

Keplerovy zákony jsou tři fyzikální zákony, které popisují pohyb planet ve Sluneční sou-
stavě. Přestože byly zákony Johannesem Keplerem formulovány výhradně pro planety 
obíhající Slunce, jsou zákony obecnější a popisují pohyb libovolného tělesa v centrálním 
gravitačním poli. Příkladem je pohyb družice kolem Země nebo komety kolem Slunce. 
Isaac Newton o několik desetiletí později ukázal, že Keplerovy zákony jsou důsledkem 
jeho teorie gravitace a mechaniky. V tomto příspěvku budou formulovány všechny tři 
Keplerovy zákony a vysvětlen jejich význam.

Dříve než vyslovíme Keplerovy zákony, ponoříme se ještě na chvíli do historie. Klíčovou 
roli při formulaci zákonů pohybu planet sehrála měření dánského astronoma Tycha Bra-
heho (1546 – 1601), který provedl ve druhé polovině 16. století na svou dobu velmi přesná 
astronomická měření poloh planet. Osudem se stalo, že se v roce 1599 přesunul na dvůr 
císaře Rudolfa II. do Prahy, kde se setkal a krátkou dobu spolupracoval (do své smrti v 
roce 1601) s německým astronomem a matematikem Johannesem Keplerem. Někdy se 
hovoří o setkání největšího experimentátora a teoretika své doby. Kepler analýzou Bra-
heho dat objevil zákonitosti pohybu planet, které se na Keplerovu počest nazývají jako 
Keplerovy zákony. 

Existuje nejedna formulace Keplerových zákonů, které se liší svou obecností. Nejprve uve-
deme nejčastější formulace zákonů, které postupně zpřesníme.

K pochopení některých souvislostí bude zapotřebí trocha matematika a fyziky, která se 
na základní škole nevyučuje. V tomto textu se dočkáme rychlého vysvětlení mocnin a 
odmocnin, popíšeme si elipsu a z fyziky se podíváme na Newtonův gravitační zákon a 
dostředivou sílu.
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1.1 Klíčová slova

mocnina

odmocnina

elipsa

ohnisko

průvodič

hlavní a vedlejší poloosa

výstřednost elipsy

centrální pole

gravitační síla

oběžná doba
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1.1 Klíčová slova

mocnina

odmocnina

elipsa

ohnisko

průvodič

hlavní a vedlejší poloosa

výstřednost elipsy

centrální pole

gravitační síla

oběžná doba
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2. TEORETICKÉ POZADÍ TÉMATU PRO UČITELE

2.1 Mocnina a odmocnina

Na úvod definujeme mocninu a budeme pokračovat motivačními příklady, kde poznáme 
pravidla platící pro práci s mocninami. Navážeme povídáním o odmocnině a o jejím vzta-
hu k mocnině. Ilustrujeme, jak s pomocí mocniny zapsat čísla ve vědeckém formátu a jak 
jsou mocniny a odmocniny ve fyzice důležité.

V hodinách matematiky jsme si pro zápis součtu několika stejných čísel zvykli používat 
násobení, například:

5 + 5 + 5 + 5 = 5 · 4

Cifra „5“ říká, co se opakuje, a cifra „4“ kolikrát. Samozřejmě by někdo mohl namítnout, 
že 5 · 4 = 4 · 5 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4. Jedná se jen o jiný zápis čísla 20. Pokud bychom sčítání 
nahradili násobením, je zvykem opakované násobení stejným číslem psát v podobě:

5 · 5 · 5 · 5 = 54

Výraz 54 se nazývá mocnina (mocninný výraz), 5 je základ mocniny a 4 exponent mocniny. 
Mocnina nám říká, co se násobí, a exponent kolikrát.

Musíme si uvědomit 54 ≠ 45, protože 54 = 625 a 45 = 1 024.

Pomocí mocninného zápisu lze zkrátit komplikovanější výrazy:

2 · 2 · 2 · 3 · 5 · 5 · 5 · 5 = 23 · 3 · 54

Dalším příkladem by mohlo být:

2 · 10 · 10 = 2 · 102

které lze také zapsat i jako:

2 · 10 · 10 = 2 · (2 · 5) · (2 · 5) = 23 · 52

Oba zápisy jsou rovnocenné, jen se použily jiné základy mocnin. 

Za zmínku stojí například to, že číslo 10 bychom zapsali jako 101, t. j. 10 = 101. Dále  
1 = 100 = 50 = 1,50 = apod., což znamená, že se v uvedeném výrazu číslo 10, resp. 5, resp. 
1,5 vyskytuje  „nula-krát“, tj. není vůbec přítomno 1.

1 Násobit číslo jednotkou s výrazem nic neudělá. Příklad: 5 = 5 ∙ 1 = 5 ∙ 100 = 5 ∙ 50 = ....

Definice  
mocniny
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Budeme se snažit na příkladech ilustrovat platnost těchto vztahů:

a) au · av = au + v b) 

c) (au)v = au · v d) (ab)v = avbv

kde u, v jsou libovolná čísla, se kterými se žáci při svém studiu mohli setkat (nechceme 
přímo hovořit o reálných exponentech, neboť reálná čísla nejsou součástí osnov pro zá-
kladní školy). 

Přitom po celou dobu uvažujeme a > 0. Pro liché exponenty dávají pravidla pro operace s 
mocninami smysl i pro a < 0, ale pro sudé mocniny už ne. Protože příklady s a < 0 nebu-
dou pro nás vůbec podstatné, nebudeme tuto situaci dále rozvádět.

a) Vezměme číslo 10 000 a pokusme se jej rozepsat pomocí mocnin čísla 10:

10 000 = 10 · 10 · 10 · 10  = 101 · 101 · 101 · 101

 = 100 · 100  = 102 · 102

 = 1 000 · 10  = 103 · 101

 = 104

Podíváme-li se na exponenty mocninných výrazů, lze vypozorovat, že exponenty stejných 
mocnin se sčítají:

1 + 1 + 1 + 1 = 2 + 2 = 3 + 1 = 4

Pro obecné exponenty u, v stejnéhozákladu a bychom napsali:

au · av = au + v

b) Zkusme si nyní rozepsat 100 pomocí podílu 1000 a 10 a zapsat je pomocí mocnin o 
základu 10:

102 = 100 = 1 000
10 = 103

101

Aby platila rovnost  102 = 103

101 , musí se exponenty odčítat: 3 – 1 = 2. 

Úvahy  
o vybraných 
vlastnostech 

mocnin

 = au – vau

av
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Uveďme další příklad:

Tedy pro exponenty platí: 6 – 1 = 9 – 3 = 4 – (–2) = 5

Obecně bychom zapsali: 
au

av  = au – v

c) Pro další úvahu si rozepíšeme 1 000 000 pomocí mocnin o základu 10 a použijme dříve 
odvozené pravidlo a):

1 000 000 = 100 · 100 · 100  = 102 · 102 · 102 = (102)3

 = 1 000 · 1 000  = 103 · 103 = (103)2

 = 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 = (101)6

 = 106

Pro exponenty platí: 2 · 3 = 3 · 2 = 1 · 6 = 6

Obecně bychom zapsali: (au)v = au · v

d) Rozepišme si číslo 10 jako součin 2 · 5, umocníme a zapíšeme pomocí mocnin těchto 
čísel:

(2 · 5)2 = 2 · 5 · 2 · 5 = 22 · 52

Obecně bychom zapsali:
(ab)v = avbv

Pokud zavedeme  c = 1
b , potom bychom upravili vztah do podoby:
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Ve vědě je zápis pomocí mocnin se základem 10 hojně používán. Uveďme několik kon-
krétních příkladů:

■ střední vzdálenost Země od Slunce:

150 000 000 000 m = 1,5 · 1011 m

■ hmotnost Země:

5 970 000 000 000 000 000 000 000 kg = 5,97 · 1024 kg

■ gravitační konstanta:

0,000 000 000 066 7 m3 · kg–1 · s–2 = 6,67 · 10–11 m3 · kg–1 · s–2

Výraz 102 je mocninný zápis čísla 100, tedy 100 = 102. Druhou odmocninou čísla 100 by-
chom nazvali výraz , který se rovná 10.Druhá odmocnina nám dává odpověď na 
otázku, jaký musel být základ mocniny, abychom při exponentu 2 dostali číslo 100.

Uveďme ilustrační příklady: 

Druhou odmocninou čísla 4 je 2,  = 2, protože 22 = 4.

Druhou odmocninou čísla 25 je 5, t. j.  = 5, protože 52 = 25.

Druhou odmocninou čísla 64 je 8, t. j.  = 8, protože 82 = 64.

Třetí odmocninou čísla 8 sú 2, t. j.  = 2, protože 23 = 8.

Třetí odmocninou čísla 27 sú 3, t. j.  = 3, protože 33 = 27.

Pokud bychom číslo 10 umocnili na druhou a pak spočítali druhou odmocninu toho čísla, 
dostali bychom opět 10. Platí i opačný výrok. tedy:

Podle výroku d) v podkapitole 1.2 platí:

Tedy druhou odmocninu lze ztotožnit s mocninou na převrácenou hodnotu čísla dvě, tedy  

3Vědecký  
zápis čísel  

pomocí mocnin

Odmocnina
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Proto předchozí příklad lze zapsat jako:

Po této motivaci zformulujeme obecný vzorec:

kde m, n jsou obecně reálná čísla a základ a bereme kladný (pro zjednodušení).

Pro zadanou rovnost máme vyjádřit a:

Úpravou výrazu vyjádříme a3: 

Základ a pak dostaneme jako třetí odmocninu čísla , tedy:

2.2 Newtonův gravitační zákon

Newtonův gravitační zákon popisuje gravitační přitažlivost dvou těles o hmotnostech M a 
m, kterými mohou být stejnorodé koule2 (hmota je rovnoměrně rozdělena v celém obje-
mu tělesa), nebo jsou rozměry těles zanedbatelné v porovnání se vzájemnou vzdáleností.
Pak tělesa idealizujeme hmotnými body, charakterizovanými pouze jejich hmotností.

Vztah pro velikost gravitační síly mezi dvěma tělesy je dán formulí:

kde = 6,67 · 10–11 N · m3 · kg–2 · s–2 je gravitační konstanta, M, m jsou hmotnosti těles, r je 
vzdálenost hmotných bodů, popř. středů kulových těles.

Poznámka: Pro tvarově složitější tělesa nelze spočítat gravitační sílu pouhým dosazením hmotností a vzdá-
lenosti do Newtonova zákona. Je potřeba použít pokročilejší matematiky, se kterou se žáci setkají až ve 4. 
ročníku střední školy při výuce diferenciální a integrálního počtu. 

2 Ve skutečnosti stačí, aby bylo těleso na každé své „slupce“ o poloměru r homogenní, homogenita v celém objemu není podmínkou 
platnosti Newtonova zákona.  Pro naše účely si však vystačíme stímto zjednodušením

Ilustrační  
příklad
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2.3 Dostředivá síla

Druhý Newtonův pohybový zákon říká, že působí-li na těleso o hmotnosti m síla o veli-
kosti F, vyvolá zrychlení a podle vztahu:

F = ma.

Pohybuje-li se těleso o hmotnosti m rovnoměrně po kruhové dráze o poloměru r, mění se 
směr pohybu tělesa, přestože velikost rychlosti se nemění („pouze“ její směr). Tuto skuteč-
nost vyjadřuje tzv. dostředivé zrychlení ad, pro které lze odvodit vztah:

Dostředivá síla Fd je potom rovna:

Poznámka: K odvození vztahu pro dostředivé zrychlení by bylo zapotřebí definovat vektory zrychlení a 
rychlosti, což se dělá v prvním ročníku střední školy. Definice zde uvádět nebudeme a vztah neodvodíme, 
pouze postulujeme.

2.4 Elipsa a její popis

Elipsa je uzavřená rovinná křivka, její každý bod má konstantní součet vzdáleností od 
dvou pevně daných bodů, tzv. ohnisek E a F. Graf elipsy je na obr. 1. Hlavními parametry 
elipsy jsou hlavní poloosa a, vedlejší poloosa b a délková výstřednost e, viz obr. 1. 

Též se zavádí číselná výstřednost ε = e/a, která je na rozdíl od délkové výstřednosti bez-
rozměrná. Namísto pojmů „délková výstřednost“ a „číselná výstřednost“ se lze setkat i s 
pojmy „lineární excentricita“ a „numerická excentricita“.  Neměly by se zaměňovat cizí 
pojmy s českými, například je nevhodné použití „numerická výstřednost“.

D

BA
E F

b

a

e

C

Obr. 1: Elipsa: hlavní vrcholy: A, B, vedlejší vrcholy: C, D, ohniska: E, F,  
hlavní poloosa: a, vedlejší poloosa: b, délková výstřednost: e
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Elipsa je uzavřená rovinná křivka, její každý bod má konstantní součet vzdáleností od 
dvou pevně daných bodů, tzv. ohnisek E a F. Graf elipsy je na obr. 1. Hlavními parametry 
elipsy jsou hlavní poloosa a, vedlejší poloosa b a délková výstřednost e, viz obr. 1. 

Též se zavádí číselná výstřednost ε = e/a, která je na rozdíl od délkové výstřednosti bez-
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Obr. 1: Elipsa: hlavní vrcholy: A, B, vedlejší vrcholy: C, D, ohniska: E, F,  
hlavní poloosa: a, vedlejší poloosa: b, délková výstřednost: e
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2.5 Keplerovy zákony

Planety se pohybují po eliptických drahách málo odlišných od kružnic, v jejichž 
jednom společném ohnisku je Slunce.

Z 1. Keplerova zákona plyne, že se planety pohybují po rovinných uzavřených křivkách.
Na obr. 2 je konkrétní trajektorie planety se Sluncem v ohnisku. Bod elipsy nejbližší Slunci 
se označuje přísluní (perihelium) a nevzdálenější bod odsluní (afélium). Vzdálenosti od 
ohniska jsou popořadě značeny rp, ra. V obr. 2 představuje r průvodič planety (spojnici 
planety a Slunce). Z obr. 2 lze nahlédnout:

rp = a – e = a (1 – ε)
ra = a + e = a (1 + ε)

Afelium Perihelium
Slunce

Planeta

ra rp

Obr. 2: Trajektorie planety kolem Slunce

Obsahy ploch opsaných průvodičem planety (spojnice planety a Slunce) jsou za 
stejné, ale libovolné časové intervaly stejně velké.

Význam 2. Keplerova zákona vystihuje obr. 3. Jsou zaznamenány dva časové intervaly  
τ1 = t‘1 – t1 a τ2 = t‘2 – t2, jímž odpovídají po řadě plochy opsané průvodičem S1 a S2. Z 2. 
Keplerova zákona plyne, že pokud τ1 = τ2, pak S1 = S2.

První Keplerův 
zákon

Druhý Keplerův 
zákon
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Obr. 3: K výkladu 2. Keplerova zákona

Označíme-li T1, T2 oběžné doby dvou planet obíhající Slunce a a1, a2 délky hlav-
ních poloos elips, platí

což můžeme přečíst jako:

Poměr druhých mocnin oběžných dob dvou planet je stejný jako poměr třetích 
mocnin jejich hlavních poloos.

Ve Sluneční soustavě dává přirozený smysl, aby se oběžné doby počítaly v rocích a hlavní 
poloosy v astronomických jednotkách (zkratka „au“, tj. astronomical unit).Pro Zemi platí: 
a  = 1 au, T .

Poznámka: Pozorný čtenář by si mohl všimnout, že tato formulace zákona je funkční pro libovolné (fyzi-
kálně odůvodněné) jednotky. Jinak řečeno, můžeme počítat periodu v rocích, stejně tak i v sekundách nebo 
hodinách, vztah bude stále platný. Podobná úvaha platí pro hlavní poloosu. Hlavní poloosa může být počí-
tána v astronomických jednotkách, stejně tak v metrech či kilometrech apod. 

Ukažme si na příkladu:

Podíl period nezávisel na jednotkách, ve kterých jsme počítali, neboť převodní koeficient 
24 · 3 600 se ve zlomku pokrátil.

Třetí  
Keplerův  

zákon

T1

T2
 = 10 rokov

2 roky
 = 10 ∙ 24 ∙ 3 600 s

2 ∙ 24 ∙ 3 600 s
 = 10 s

2 s
 = 5

T 2
1

T 2
2
 = a

3

a 3
1

2
,
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Naše úvahy posuňme ještě dál a ukažme si, že lze pracovat dokonce v bezrozměrných 
veličinách. Definujme (bezrozměrnou) relativní vzdálenost aʹ a relativní periodu Tʹ, které 
říkají, kolik je vzdálenost, resp. perioda větší než a, resp. T:

kde a , T  je hlavní poloosa a perioda Země.

Pokud je a = 1,5 au, pak aʹ = 1,5 apod.

2.6 Keplerovy zákony podruhé

Zákony jsou obecnější a nevztahují se pouze na pohyb planet ve Sluneční soustavě. For-
mulujeme je zde obecněji.

Prostorově ohraničené dráhy těles v centrálním poli jsou elipsy, v jejichž společ-
ném ohnisku je centrum pole.

Tato formulace zákona říká, že Keplerovy zákony platí i pro popis pohybu družice kolem 
Země, obíhání měsíců kolem Jupitera apod., kde roli centrálního tělesa, nacházejícího se 
v ohnisku, přebírá daná planeta.

Obsahy ploch opsaným průvodičem tělesa (spojnice tělesa a centra) jsou za stejné, 
ale libovolné časové intervaly stejně velké.

Centrum nemusí být nutně Slunce, ale například jiná hvězda nebo planeta.

Plocha opsaná průvodičem za krátký časový okamžikt, kdy planeta prochází v blízkosti 
přísluní, resp. odsluní, lze odhadnout jako 3, 4 (viz obr. 3)

3 Úseky elipsy jsou téměř rovnoramenné trojúhelníky, pokud t = tʹ – tʹ0 je dostatečně malé.
4 Pokud nejsou vektory rychlosti a průvodiče (polohového vektoru) na sebe kolmé, ale svírají úhel α, je plocha obsaná průvodičem za 

malý časový okamžik rovna: S = 1⁄2 rvtsinα.

Druhý Keplerův 
zákon

T1

T2
 = T'1

T'2
, a1

a2
 = a'1

a'2

a' = a
a⊕

,  T'  =  T
T⊕

,

Sp = 1
2

 rpvpτ
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resp.

Z 2. Keplerova zákona Sp = Sa dostáváme:

rpvp = rava,

Z geometrie elipsy (viz obr. 1) víme rp = a – e = a(1 – ε) a ra = a + e = a(1 + ε)

a tedy

Planeta má největší rychlost v přísluní a nejmenší rychlost v odsluní. Rychlost v odsluní 
je tolikrát menší než rychlost v přísluní, kolikrát je planeta dál od Slunce, než by byla v 
přísluní. Poměr rychlostí v přísluní a odsluní je jednoznačně určen parametrem elipsy ε.

Pohyb tělesa v centrálním poli významně hmotnějšího tělesa se řídí vztahem

kde a je hlavní poloosa v metrech, T je perioda v sekundách, M je hmotnost v ki-
logramech a G = 6,67 ·10–11 N · m3 · kg–1 · s–2 je gravitační konstanta.

Toto znění třetího Keplerova zákona není zcela obecné, ale už se neomezuje pouze na 
pohyb planet ve Sluneční soustavě.

Provedeme odvození třetího Keplerova zákonav tomto tvaru. Přitom speciálně předpo-
kládáme, že těleso o hmotnosti m obíhá po kruhové dráze o poloměru a kolem výrazně 
hmotnějšího centra o hmotnosti  M, t. j. m << M. 

Víme, že Newtonova gravitační síla plní funkci dostředivé síly:

kde v =  je kruhová rychlost.

Po dosazení kruhové rychlosti do rovnosti sil a jednoduchými úpravami dostáváme

kde veličiny jsou v SI jednotkách.

Třetí  
Keplerův zákon
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Třetí  
Keplerův zákon

51

STARS Metodická příručka pro učitele  

2. Pohyb nebeských těles

Ve skutečnosti však výše odvozený vztah platí i v případě, že se planeta nepohybuje po 
kružnici, ale obecné elipse (ponecháváme bez důkazu).

Pro libovolné dvě planety Sluneční soustavy přibližně platí, že se pohybují po kruhových 
drahách kolem Slunce a mají zanedbatelnou hmotnost se Sluncem. Tedy pro dvě planety 
nutně platí výše odvozená rovnost:

Tedy

Přestože jsme pracovali celou dobu v SI jednotkách, poslední vztah platí nezávisle na vol-
bě jednotek. Důvod jsme si rozebrali v poznámce v 2.5.3. Tím jsme dokázali první formu-
laci třetího Keplerova zákona.

Vzájemný pohyb těles o hmotnostech M1 a M2 se řídí vztahem

kde a je hlavní poloosa v metrech, T je perioda v sekundách, M1 a M2 jsou hmot-
nosti v kilogramech a G = 6,67 · 10–11 m3 · kg–1 · s–3 je gravitační konstanta.

Proveďme nyní úvahu. Protože hmotnost Země m  je zanedbatelná s hmotností Slunce 
M


, lze psát zjednodušenou podobu 3. Keplerova zákona jako:

Podílem posledních dvou rovností dostáváme

V tento moment, pokud definujeme bezrozměrné (relativní) veličiny 

 můžeme poslední obecnou podobu 3. Keplerova zákona zapsat v jednoduš-

ším tvaru

Třetí Keplerův 
zákon pro 
Sluneční soustavu

Třetí Keplerův 
zákon po třetí
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Za aʹ dosazujeme číselnou hodnotu hlavní poloosy a vyjádřenou v astronomických jed-
notkách (zdůrazněme, že rozměr a je „au“, ale aʹ je v tomto kontextu bez rozměrné a 
vyjadřuje, kolikrát je hlavní poloosa a větší než a  1 au), Tʹ je číselná hodnota periody 
oběhu uvedená v rocích (Tʹ je opět bezrozměrná) a M1ʹ a M2ʹ jsou hmotnosti v násobcích 
hmotnosti Slunce (M1ʹ a M2ʹ jsou opět bezrozměrné veličiny).

Pokud bude M1 << M2, tak se nám obecné vyjádření třetího Keplerova zákona redukuje na 
speciální případ diskutovaný v 2.6.3.

Zdroje

[1] Šantavý I.: Mechanika, SPN, Praha, 1993

[2] Volf I., Jarešová M.: Fyzika je kolem nás (Pohyby těles v planetární soustavě), online 
odkaz: http://fyzikalniolympiada.cz/texty/fyzika5.pdf, cit. 8.7.2018

[3] Šedivý P., Volf I.: Pohyb tělesa po eliptické trajektorii v  radiálním gravitačním poli, 
online odkaz: http://fyzikalniolympiada.cz/texty/druzice.pdf, cit. 8.7.2018

[4] Mikulčák J., Macháček M., Zemánek F.: Matematické,fyzikální a chemické tabulky 
a vzorce pro SŠ, Prometheus, Praha, 2003

Doporučená literatura

[5] Široký J., Široká M.: Základy astronomie v příkladech, SPN, Praha, 1966, online od-
kaz: http://physics.ujep.cz/~zmoravec/astronomie/siroky/siroky.html, cit. 8.7.2018

[6] Štefl V., Korčáková D., Krtička J.: Úlohy z astrofyziky, PřF MUNI, Brno, 2010, 
online odkaz: http://www.physics.muni.cz/astroulohy/
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3. PRAKTICKÉ CVIČENÍ A AKTIVITY PRO ŽÁKY

Název aktivity Předpokládaná 
doba trvání

Náročnost aktivity Věk, pro 
který je 
aktivita 
vhodná

Pomůcky 
a použitý 
materiál

Cíl aktivity

Úkol 1.: Dokola 
kolem Slunce

8 minut standardní 12 let a více kalkulátor převod jednotek, 
dosazení do 3. KZ, 
pohyb po kružnici

Úkol 2.: Měsíc v 
dálce...jaké?!

8 minut standardní 12 let a více kalkulátor převod jednotek, 
Newtonův gravitační 
zákon, 3. KZ

Úkol 3.: Soused 
taky rád

5 minut standardní 12 let a více kalkulátor přesné znění 3. KZ

Úkol 4.: 
Vetřelec vs. 
pozemšťan

8 minut standardní 12 let a více kalkulátor elipsa, 2. a 3. KZ

Úkol 5.: 
Trpasličí 
planeta Pluto

8 minut standardní 12 let a více kalkulátor elipsa, 2. a 3. KZ

Úkol 6.:  
Mars! ...kde?

12 minut může být náročnější 
na představivost, je 
potřeba znáš koncept 
úhlové rychlosti a 
synodické doby

12 let a více kalkulátor 3. KZ, úhlová 
rychlost, synodická 
doba

Úkol 7.: Let na 
Mars po půl 
elipse

8 minut zajímavý koncept, 
standardní úkony

12 let a více kalkulátor 3. KZ, koncept 
Hohmannovy 
trajektorie

Úkol 8.: 
Geostacionární 
družice

8 minut může být náročnější 
na představivost, jinak 
standardní úkony

12 let a více kalkulátor 3. KZ/2. KZ, 
Newtonův gravitační 
zákon, dostředivá síla

Úkol 9.: 
Katastrofa  
na Slunci

5 minut nestandardní typ úlohy 12 let a více kalkulátor 3. KZ, pád do Slunce 
po úsečce

Úkol 10.: Lehký 
jako ... černá 
veledíra!

15 minut práce s grafem, 
složitější úkony

12 let a více kalkulátor, 
pravítko

práce s grafem, 
práce s úhlovými 
vzdálenostmi, 3. KZ

Pokyny pro učitele – žáci se SVP, nadaní žáci

1. Žákům se SVP přidat až 50 % času navíc.
2. Nadaní žáci mohou samostatně vypracovávat všechny úlohy, pedagog se jim věnu-

je individuálně. Pokud žák projevil zájem o toto téma, lze ho s další teorií a příkla-
dy odkázat na [2], [3], [5] a [6].

3. Časy na vypracování úloh jsou orientační. Po uplynutí doporučeného času pro 
samostatné řešení úloh žáky je vhodné přejít k prezentování řešení na tabuli učite-
lem.
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Úkol 1: Dokola kolem Slunce

Země se kolem Slunce pohybuje po téměř dokonalé kruhové dráze5 o poloměru a = 1 au  
a s periodou T = 365,25 dní.

a) Z 3. Keplerova zákona určete hmotnost Slunce v kilogramech. Pro srovnání určete, 
kolikrát je hmotnější než Země (hmotnost Země je M  = 5,97 ∙ 1024 kg).

b) Za předpokladu, že se Země pohybuje po přesně kruhové dráze kolem Slunce, spočítej-
te rychlost Země na své dráze.

Řešení

a) Nejprve převedeme jednotky veličin do SI soustavy: a   1,50 ∙ 1011 m, 

 T  3,16 ∙ 107 s. Zbývá dosadit do 3. Keplerova zákona:

 335 000 M⨁. Skutečná hmotnost Slunce  je M  = 1,99 ∙ 1030 kg, námi spočítaná hodnota 
je tedy správná.

b) Dle předpokladu je trajektorie Země kružnice, tedy Země urazí za 1 rok dráhu   
 
s = 2πa, proto je oběžná rychlost rovna v = 2πa

T
 = ∙ 29,9 km ∙ s–1. 

 Trajektorie Země kolem Slunce není ve skutečnosti přesnou kružnicí a její rychlost se 
mění mezi hodnotami 29,3 km ∙ s–1 a 30,3 km ∙ s–1.

Úkol 2: Měsíc v dálce...jaké?!

V této úloze se pokusíte odhadnout vzdálenost Měsíce od Země.

a) Gravitační zrychlení6  při povrchu Země je g = 9,81 m ∙ s–2 a poloměr Země R = 6 378 km. 
Určete z Newtonova gravitačního zákona hmotnost Země.

b) Doba oběhu Měsíce kolem Země činí T = 27,3 dní. Použijte 3. Keplerův zákon k odha-
du střední vzdálenosti Měsíce od Země (zanedbáváme přitom hmotnost Měsíce, což 
dělá výpočet pouze přibližný).

5 Výstřednost eliptické trajektorie Země je pouhých ε  = 0,0167
6 Nerozlišujeme zde mezi tíhovým a gravitačním zrychlením
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Úkol 1: Dokola kolem Slunce

Země se kolem Slunce pohybuje po téměř dokonalé kruhové dráze5 o poloměru a = 1 au  
a s periodou T = 365,25 dní.

a) Z 3. Keplerova zákona určete hmotnost Slunce v kilogramech. Pro srovnání určete, 
kolikrát je hmotnější než Země (hmotnost Země je M  = 5,97 ∙ 1024 kg).

b) Za předpokladu, že se Země pohybuje po přesně kruhové dráze kolem Slunce, spočítej-
te rychlost Země na své dráze.

Řešení

a) Nejprve převedeme jednotky veličin do SI soustavy: a   1,50 ∙ 1011 m, 

 T  3,16 ∙ 107 s. Zbývá dosadit do 3. Keplerova zákona:

 335 000 M⨁. Skutečná hmotnost Slunce  je M  = 1,99 ∙ 1030 kg, námi spočítaná hodnota 
je tedy správná.

b) Dle předpokladu je trajektorie Země kružnice, tedy Země urazí za 1 rok dráhu   
 
s = 2πa, proto je oběžná rychlost rovna v = 2πa

T
 = ∙ 29,9 km ∙ s–1. 

 Trajektorie Země kolem Slunce není ve skutečnosti přesnou kružnicí a její rychlost se 
mění mezi hodnotami 29,3 km ∙ s–1 a 30,3 km ∙ s–1.

Úkol 2: Měsíc v dálce...jaké?!

V této úloze se pokusíte odhadnout vzdálenost Měsíce od Země.

a) Gravitační zrychlení6  při povrchu Země je g = 9,81 m ∙ s–2 a poloměr Země R = 6 378 km. 
Určete z Newtonova gravitačního zákona hmotnost Země.

b) Doba oběhu Měsíce kolem Země činí T = 27,3 dní. Použijte 3. Keplerův zákon k odha-
du střední vzdálenosti Měsíce od Země (zanedbáváme přitom hmotnost Měsíce, což 
dělá výpočet pouze přibližný).

5 Výstřednost eliptické trajektorie Země je pouhých ε  = 0,0167
6 Nerozlišujeme zde mezi tíhovým a gravitačním zrychlením
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Obr. 1: Země a Měsíc na společné fotografii 
(zdroj: https://www.nasa.gov/feature/goddard/from-a-million-miles-away-nasa-camera- 

shows-moon-crossing-face-of-earth , cit. 05.07.2018)

Řešení:

a) Gravitační zrychlení určíme z Newtonova gravitačního zákona.  

 Gravitační síla působící na těleso o hmotnosti m při povrchu Země .

 Obecný vztah pro sílu udává 2. Newtonův pohybový zákon  F = mq, kde q  je  zrychlení tělesa 7. 
Pokud označíme gravitační zrychlení g, pak z Newtonova gravitačního a druhého  

 pohybového zákona dostáváme g = GM⨁

R 2 
⨁

. 

 Ze vztahu vyjádříme hmotnost .

 Skutečná hmotnost Země je 5,97 ∙ 1024 kg, náš výpočet je tedy správný.

b) Oběžnou dobu vyjádříme v sekundách T = 27,3 dní  2,36 ∙ 106 s. V této úloze opomí-
jíme hmotnost Měsíce, která není ve skutečnosti zanedbatelná.

 Dostáváme tak odhad střední vzdálenosti . 

 Skutečná hodnota hlavní poloosy (střední vzdálenosti) je a = 384 400 km.

 Náš výpočet je téměř přesný, což je způsobeno malou hmotností Měsíce v porovnání  
 
s hmotností Země, platí M⨁

M☽

 ≐ 81.

7  Standardně se zrychlení značí písmenem a jako „acceleration“, tedy „zrychlení“. Protože písmeno a jsme použili ke značení hlavní 
poloosy, zvolili jsme jiné písmeno pro zrychlení a to q.
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Úkol 3: Soused taky rád

Střední vzdálenost Země – Měsíc je a  = 384 400 km a  hmotnost Země je  
M  = 5,97 ∙ 1024 kg. Dobu oběhu Měsíce znáte z Úlohy II. Určete hmotnost Měsíce. Koli-
krát je hmotnost Země větší než hmotnost Měsíce?

Řešení:

Hmotnost Měsíce spočítáme z přesného 3. Keplerova zákona: 

Ze oběžnou dobu jsme přitom dosadili T  2,36 ∙ 106 s. Protože hmotnost Země je

M  = 5,97 ∙ 1024 kg, tak Země je M⨁

M☽

 krát hmotnější než Měsíc.

Skutečná hmotnost Měsíce je 7,35 ∙ 1022 kg, tedy M⨁

M☽

 ≐ 81, spočítaný výsledek dává tedy 
rozumný odhad skutečné hodnoty.

Poznamenejme, že vypočítaná hodnota hmotnosti Měsíce velmi záleží na přesnosti os-
tatních veličin. Kdybychom do vztahu za oběžnou dobu dosadili 27,3 ∙ 24 ∙ 3 600, tedy 
nezaokrouhlovali, dostali bychom M☽ ≐ 7,27 ∙ 1022 kg, což dává očividně přesnější výsle-
dek. To je však „náhoda“, správný postup je převést oběžnou dobou  ze dnů na sekundy a 
uvést výsledek jako číslo o stejném počtu cifer, jaký měla výchozí hodnota, krát příslušná 
mocnina deseti, tedy 27,3 dní  2,36 ∙ 106 s.

Poznámka: Přesnější by bylo říci, že výsledek má mít stejný počet „platných cifer“ jako výchozí hodnota. Po-
jem „platná cifra“ se nezavádí dokonce ani na střední škole, proto jsme se tomuto termínu snažili vyhnout.

Úkol 4: Vetřelec vs. pozemšťan

Kolem Slunce obíhá kometa, jejíž přísluní je ve vzdálenosti rp = 0,5 au a odsluní je ve vzdá-
lenosti ra = 31,5 au, pozri Obr. 5. 

Určete:
a) hlavní a vedlejší poloosu, délkovou a číselnou výstřednost elipsy,
b) periodu komety,
c) kolikrát má kometa v přísluní větší rychlost než v odsluní.
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Úkol 3: Soused taky rád

Střední vzdálenost Země – Měsíc je a  = 384 400 km a  hmotnost Země je  
M  = 5,97 ∙ 1024 kg. Dobu oběhu Měsíce znáte z Úlohy II. Určete hmotnost Měsíce. Koli-
krát je hmotnost Země větší než hmotnost Měsíce?

Řešení:

Hmotnost Měsíce spočítáme z přesného 3. Keplerova zákona: 

Ze oběžnou dobu jsme přitom dosadili T  2,36 ∙ 106 s. Protože hmotnost Země je

M  = 5,97 ∙ 1024 kg, tak Země je M⨁

M☽

 krát hmotnější než Měsíc.

Skutečná hmotnost Měsíce je 7,35 ∙ 1022 kg, tedy M⨁

M☽

 ≐ 81, spočítaný výsledek dává tedy 
rozumný odhad skutečné hodnoty.

Poznamenejme, že vypočítaná hodnota hmotnosti Měsíce velmi záleží na přesnosti os-
tatních veličin. Kdybychom do vztahu za oběžnou dobu dosadili 27,3 ∙ 24 ∙ 3 600, tedy 
nezaokrouhlovali, dostali bychom M☽ ≐ 7,27 ∙ 1022 kg, což dává očividně přesnější výsle-
dek. To je však „náhoda“, správný postup je převést oběžnou dobou  ze dnů na sekundy a 
uvést výsledek jako číslo o stejném počtu cifer, jaký měla výchozí hodnota, krát příslušná 
mocnina deseti, tedy 27,3 dní  2,36 ∙ 106 s.

Poznámka: Přesnější by bylo říci, že výsledek má mít stejný počet „platných cifer“ jako výchozí hodnota. Po-
jem „platná cifra“ se nezavádí dokonce ani na střední škole, proto jsme se tomuto termínu snažili vyhnout.

Úkol 4: Vetřelec vs. pozemšťan

Kolem Slunce obíhá kometa, jejíž přísluní je ve vzdálenosti rp = 0,5 au a odsluní je ve vzdá-
lenosti ra = 31,5 au, pozri Obr. 5. 

Určete:
a) hlavní a vedlejší poloosu, délkovou a číselnou výstřednost elipsy,
b) periodu komety,
c) kolikrát má kometa v přísluní větší rychlost než v odsluní.
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Afelium Perihelium
Slunce

kometa

ra

r

rp

Obr. 2: Schematický náčrtek trajektorie komety

Řešení:

Z geometrie elipsy dostáváme: .

. Trajektorie komety je (očekávaně) velmi výstředná (excentrická). 

b) 3. Keplerův zákon si zapíšeme ve tvaru , přičemž za aʹ dosazujeme číselnou hod-
notu v astronomických jednotkách, za Tʹ číselnou hodnotu v rocích a za Mʹ násobky hmot-
nosti Slunce. Protože řešíme pohyb komety ve Sluneční soustavě, je automaticky splněno  
Mʹ = 1. Tím pádem platí . Jak ale víme, v dané formulaci zákona jsou 
všechny veličiny bezrozměrné. Číselná hodnota Tʹ představuje, kolikrát je perioda větší 
než perioda rotace Země kolem Slunce (tedy kolikrát je perioda větší než jeden rok).  Pe-
rioda je tedy  T = T‘ ∙ T⨁ = T‘ ∙ 1 rok ≐ 64 rokov

Lze využít jiného (ale samozřejmě ekvivalentního) zápisu 3. Keplerova zákona. Pokud bu-
deme pracovat v SI soustavě, zapíšeme třetí Keplerův zákon jako .

Hmotnost Slunce známe M⊙ = 1,99 ∙ 1030 kg gravitační konstanta má hodnotu  
G = 6,67 ∙ 10–11 m3 ∙ kg–1 ∙ s–3 a hlavní poloosa je a = 16 au  16 ∙ 1,5 ∙ 1011 = 2,4 ∙ 1012 m.

Z 3. Keplerova zákona si vyjádříme periodu: 

c) Z 2. Keplerova zákona vyplývá  
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Úkol 5: Plynný obr jménem Jupiter

Jupiter je nejblíže Zemi r1 = 3,95 au a nejdále r2 = 6,46 au. Předpokládejte, že se Země po-
hybuje po kruhové dráze a oběžné roviny Země a Jupitera spolu splývají, viz obr. 3. 

Pak určete:
a) přísluní a odsluní pro dráhu Jupitera,
b) hlavní a vedlejší poloosu, délkovou a číselnou výstřednost elipsy,
c) periodu oběhu,
d) kolikrát má Jupiter v přísluní větší rychlost než v odsluní.

ra

r2

rp

r1

1 au

Obr. 3: 3 K rozboru úlohy

Řešení:

a) Nejbližší vzdálenost Jupiteru od Slunce je   rp = r1 + a⨁ = 4,95 au

 Největší vzdálenost Jupiteru od Slunce je pak rovna ra = r2 + a⨁ = 5,46 au

b) Pro každou elipsu určujeme hlavní poloosu jako  délková výstřed-
nost je podle obrázku  číselná výstřednost z definice   

vedlejší poloosu určíme z Pythagorovy věty   
Vidíme, že trajektorie Jupitera je téměř kruhová.

c) Budeme postupovat podobně jako v úloze IV. Pokud budeme chtít použít tvar třetího  

 Keplerova zákona  tak M´ = 1, a proto   Perioda je tedy 
T = 11,9 let.

d) Z 2. Keplerova zákona vyplývá, že 



5558

STARS Metodická příručka pro učitele  

2. Pohyb nebeských těles

Úkol 5: Plynný obr jménem Jupiter

Jupiter je nejblíže Zemi r1 = 3,95 au a nejdále r2 = 6,46 au. Předpokládejte, že se Země po-
hybuje po kruhové dráze a oběžné roviny Země a Jupitera spolu splývají, viz obr. 3. 

Pak určete:
a) přísluní a odsluní pro dráhu Jupitera,
b) hlavní a vedlejší poloosu, délkovou a číselnou výstřednost elipsy,
c) periodu oběhu,
d) kolikrát má Jupiter v přísluní větší rychlost než v odsluní.
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Vidíme, že trajektorie Jupitera je téměř kruhová.

c) Budeme postupovat podobně jako v úloze IV. Pokud budeme chtít použít tvar třetího  

 Keplerova zákona  tak M´ = 1, a proto   Perioda je tedy 
T = 11,9 let.

d) Z 2. Keplerova zákona vyplývá, že 
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Úkol 6: Mars! ...kde?

Hlavní poloosa trajektorie Marsu je a♂ = 1,52 au hlavní poloosa trajektorie Země  
a⨁ = 1,00 au Předpokládejme, že planety obíhají ve stejné rovině ve shodném směru.

a) Určete periodu oběžné doby Marsu kolem Slunce.

b) Určete úhlovou rychlost Marsu kolem Slunce, stejně tak úhlovou rychlost Země.

c) Protože se planety pohybují ve stejném směru, odečtěte od sebe úhlové rychlosti, abys-
te získali vzájemnou úhlovou rychlost (viz obr. 4 a 5).

d) Určete tzv. synodickou oběžnou dobu, což je doba, za kterou se Země, Mars a Slunce 
dostanou do stejného uspořádání. 

Obr. 4: Úhlová rychlost Marsu kolem Slunce  
je menší než Země

Obr. 5: Z pohledu pozemšťanů se Mars  
pohybuje úhlovou rychlostí Δω

Řešení:

a) Využijeme třetího Keplerova zákona stejným způsobem jako v úlohách IV a V: 

 tedy oběžná doba je T = 1,87 rokov.

b) Úhlová rychlost je definována jako „úhel opsaný průvodičem za jednotku času“. Pro-
tože za jednu oběžnou dobu T opíše průvodič úhel 360°, je průměrná úhlová rychlost 
rovna Protože uvažujeme, že trajektorie Země a Marsu jsou přesně kruhové, 
jedná se zároveň o okamžitou úhlovou rychlost, která je stejná v každém okamžiku.

 Úhlová rychlost Země kolem Slunce je 

 Marsu kolem Slunce 
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∆ω
∆ω

∆?
∆⊕
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M1

M2

M3

Z

Z2

Z1



5660

STARS Metodická příručka pro učitele  

2. Pohyb nebeských těles

c) Planety se pohybují ve shodném směru, a tedy je vzájemná úhlová rychlost rovna 

 

d) Pro synodickou dobu P platí:  tedy 

 Popř. můžeme úpravami dostat obecný výsledek 

Úkol 7: Let na Mars po půlelipse

Ze Země odstartovala kosmická loď, která se pohybuje po eliptické dráze se Sluncem v 
ohnisku. Parametry letu jsou nastaveny tak, že Země (místo, ze kterého vystartovala loď) 
je přísluní a loď dosáhne bodu přesně na opačné straně elipsy, tedy odsluní, kde se bude 
nacházet Mars. Loď se tedy pohybuje po půlelipse (tzv. Hohmannovské trajektorii). 

Hlavní poloosa trajektorie Země je a⨁ = 1,00 au a Marsu je a♂ = 1,52 au

Určete:

a) hlavní poloosu elipsy, po které se pohybuje kosmická loď,
b) kolik času bude muset posádka strávit v kosmické lodi, než loď dosáhne Marsu.

Obr. 6: Na obrázku jsou zakresleny tři body (zleva doprava): Mars, Slunce, Země
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c) Planety se pohybují ve shodném směru, a tedy je vzájemná úhlová rychlost rovna 

 

d) Pro synodickou dobu P platí:  tedy 

 Popř. můžeme úpravami dostat obecný výsledek 

Úkol 7: Let na Mars po půlelipse

Ze Země odstartovala kosmická loď, která se pohybuje po eliptické dráze se Sluncem v 
ohnisku. Parametry letu jsou nastaveny tak, že Země (místo, ze kterého vystartovala loď) 
je přísluní a loď dosáhne bodu přesně na opačné straně elipsy, tedy odsluní, kde se bude 
nacházet Mars. Loď se tedy pohybuje po půlelipse (tzv. Hohmannovské trajektorii). 

Hlavní poloosa trajektorie Země je a⨁ = 1,00 au a Marsu je a♂ = 1,52 au

Určete:

a) hlavní poloosu elipsy, po které se pohybuje kosmická loď,
b) kolik času bude muset posádka strávit v kosmické lodi, než loď dosáhne Marsu.

Obr. 6: Na obrázku jsou zakresleny tři body (zleva doprava): Mars, Slunce, Země
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Řešení:
a) Z obrázku je patrné, že a⨁ + a♂ = 2a, teda a = a⨁ + a♂

2
 = 1,26 au

b) Oběžnou dobu určíme z 3. Keplerova zákona: 

 tedy perioda je T = 1,42 rokov. Loď se pohybuje po půlce elipsy, proto čas potřebný na 
dosažení Marsu je polovina periody: 0,71 let, tedy 8,5 měsíců.

Úkol 8: Geostacionární družice

Geostacionární družice je taková družice, kterou pozemšťané vidí „viset“ nehybně na ob-
loze. Družice se musí nacházet v rovině rovníku a obíhat po kružnici ve stejném směru, 
jako je směr otáčení Země kolem své osy, viz obr. 7 a 8.

a) Vysvětlete, proč není možné, aby se družice pohybovala v jiné rovině.
b) Hmotnost Země je M  = 5,97 ∙ 1024 kg a otočení kolem osy trvá T = 24 hod. Určete, jak 

vysoko obíhá družice nad zemským povrchem.

Obr. 7: Geostacionární družice 
(Zdroj: https://www.esa.int/spaceinimages/Images/2009/03/Geostationary_orbit, cit. 05.07.2018)
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Obr. 8: Geostacionární družice z pohledu pozorovatele„visí“ nad jedním bodem  
zemského povrchu (ilustrační obrázek)

Řešení:

a) Rovina oběhu družice musí procházet středem Země (hmotným centrem). Pokud se 
má družice, z hlediska pozorovatele spojeného se zemským povrchem, nacházet po-
řád na stejném bodě, musí se otáčet ve směru rotace Země. To ale znamená, že rovina 
oběhu musí být kolmá na osu otáčení. Z geometrické představy je pak zřejmé, že taková 
rovina existuje pouze jedna.

b) Hlavní poloosu (poloměr kruhové trajektorie) nalezneme třetím Keplerovým zákonem

Střed kruhové orbity družice leží v centru Země (v hmotném středu, resp. ohnisku). Vzdá-
lenost družice nad zemským povrchem je pak:

h = a − R⨁ ≐ 42 200 km − 6 378 km ≐ 35 800 km.

Úkol 9: Katastrofa na Slunci

Čtvrtá kosmická rychlost je rychlost, jakou by muselo být těleso vystřeleno proti směru 
pohybu Země, aby se ve volném prostoru zastavilo a následně začalo padat po úsečce do 
Slunce, viz obr. 9. Takovým tělesem může být například kontejner naplněný neskladným 
materiálem, kterého je potřeba se zbavit. Slunce tak plní funkci jakési „spalovny“. Využijte 
vhodným způsobem 3. Keplerův zákon k tomu, abyste spočítali dobu pádu kontejneru do 
Slunce. 

’3’

3
2

1

’2’

’1’
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Obr. 8: Geostacionární družice z pohledu pozorovatele„visí“ nad jedním bodem  
zemského povrchu (ilustrační obrázek)

Řešení:

a) Rovina oběhu družice musí procházet středem Země (hmotným centrem). Pokud se 
má družice, z hlediska pozorovatele spojeného se zemským povrchem, nacházet po-
řád na stejném bodě, musí se otáčet ve směru rotace Země. To ale znamená, že rovina 
oběhu musí být kolmá na osu otáčení. Z geometrické představy je pak zřejmé, že taková 
rovina existuje pouze jedna.

b) Hlavní poloosu (poloměr kruhové trajektorie) nalezneme třetím Keplerovým zákonem

Střed kruhové orbity družice leží v centru Země (v hmotném středu, resp. ohnisku). Vzdá-
lenost družice nad zemským povrchem je pak:

h = a − R⨁ ≐ 42 200 km − 6 378 km ≐ 35 800 km.

Úkol 9: Katastrofa na Slunci

Čtvrtá kosmická rychlost je rychlost, jakou by muselo být těleso vystřeleno proti směru 
pohybu Země, aby se ve volném prostoru zastavilo a následně začalo padat po úsečce do 
Slunce, viz obr. 9. Takovým tělesem může být například kontejner naplněný neskladným 
materiálem, kterého je potřeba se zbavit. Slunce tak plní funkci jakési „spalovny“. Využijte 
vhodným způsobem 3. Keplerův zákon k tomu, abyste spočítali dobu pádu kontejneru do 
Slunce. 
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Nápověda: Kontejner při svém pádu až do okamžiku kolize se Sluncem urazí úsečku, na 
kterou se můžeme dívat jako na speciální případ elipsy (elipsa s a = e, b = 0).

Obr. 9: Kontejner se pohybuje po úsečce, kterou si lze představit jako elipsu s velmi malou vedlejší poloosou. 
Začátek úsečky (vpravo) odpovídá místu vypuštění, konec úsečky (vlevo) odpovídá středu Slunce.  

Obrázek není v poměru skutečných vzdáleností, je pouze ilustrativní.

Řešení:

Z nakresleného obrázku si uvědomíme, že hlavní poloosa „elipsy“ je 

Pokud budeme chtít použít třetí Keplerovův zákon ve tvaru 

Perioda je přibližně T ≐ 0,35 rokov ≐ 128 dní Kontejner se ovšem nevrátí do místa, odkud 
začal padat. Kontejner shoří ve Slunci, urazí tedy jen polovinu „elipsy“, takže doba pádu 
odpovídá polovině spočítané periody: 64 dní.

Poznámka: Z obrázku by se mohlo zdát, že kontejner do Slunce vletídříve než za dobu T
2

a je to samo- 
 
zřejmě pravda. Je důležité si uvědomit, že ač jsou rozměry Slunce „obrovské“ (v porovnání s naší kaž-
dodenní zkušeností, pro představu poloměr Slunce je R  = 695 508 km = ∙ 109 R ), tak v porovnání se 
vzdáleností Země–Slunce jsou zanedbatelné. Slunce lze v tomto přiblížení považovat za hmotný bod a 
předchozí výpočet je proto v pořádku.

Úkol 10: Lehký jako ... černá veledíra!

V této úloze půjde o odhad hmotnosti černé veledíry 8 Sag A*, která se nachází v cen-
tru Galaxie 9). Astronomové dlouhá léta pozorovali hvězdu S2 obíhající kolem Sgr A*. Jak 
hvězda obíhá černou díru, mění svou zdánlivou polohu vůči hvězdnému pozadí.  Postup-
ná poloha hvězdy je zaznamenána v grafu na obr. 10 dole. 

a) S pomocí grafu a 3. Keplerova zákona odhadněte hmotnost Sgr A*. Víte, že hvězda S2 
je od Země vzdálená 25 900 světelných let a oběžná doba hvězdy je 16 let. Pro zjedno-
dušení úlohy uvažujteuvažujme, že oběžné oběžná rovina je kolmá k rovině pozorování 
(tj. sklon oběžné roviny ke směru pozorování (inklinace) je  90°).

8 Přesný překlad je „supermasivní černá díra“, ale abychom se vyhnuli zbytečnému názvosloví, používáme populárnějšího názvu 
„černá veledíra“.

9 „Galaxie“ je jméno naší galaxie, též se často nesprávně používá pojem „Mléčná dráha“  (angl. „Milky way“), který je používán pro 
označení jasného pruhu na obloze.

Slunce

Země
kontejner

b ⊕ 0
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b) Jaká je hodnota hmotnosti černé veledíry, pokud je skutečná inklinace i = 133°?

Obr. 10: Postupná poloha hviezdy  
(zdroj: https://www.astro.uni-koeln.de/node/236, cit.05.07.2018)

Řešení:

a) Úhlovou velikost hlavní poloosy odhadneme jako θ  0,09" (z grafu odměříme  2θ  0,18"). 
Vzdálenost S2 od Země je l = 25 900 sv. let = 25 900 ∙ 3 ∙ 108 ∙ 365,25 ∙ 24 ∙  
∙ 3 600 m  2,45 ∙ 1020 m  1,64 ∙ 109 au. Je jednoduché si rozmyslet, že tg θ = a

l
, tedy  

a   795 au. Dosadíme do třetího Keplerova zákona a'3

a'2
 = M'  2 ∙ 106, tedy hmotnost  

černé veledíry je přibližně 2 ∙ 106 M .

b) Pokud není oběžná rovina kolmá ke směru pozorování, tzn. i ≠ 90°, pozorujeme pro-
jekci oběžné dráhy do směru pozorování. Jestliže je sklon i=133°, je skutečná hodnota 

hlavní poloosy apoz

sin 133°
apoz

cos 43°
795 au
cos 43°a = 1 090 au. Z třetího Keplerova zákona 

pak dostáváme: M'  5 ∙ 106, tedy hmotnost černé veledíry je přibližně M'  5 ∙ 106 M .

 Například dle https://www.e-education.psu.edu/astro801/content/l8_p7.html (cit. 
05.07.2018) je hmotnost černé veledíry přibližně M = 4 ∙ 106M⊙,

 tedy spočítaný výsledek dává rozumnou hodnotu.
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b) Jaká je hodnota hmotnosti černé veledíry, pokud je skutečná inklinace i = 133°?

Obr. 10: Postupná poloha hviezdy  
(zdroj: https://www.astro.uni-koeln.de/node/236, cit.05.07.2018)

Řešení:

a) Úhlovou velikost hlavní poloosy odhadneme jako θ  0,09" (z grafu odměříme  2θ  0,18"). 
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l
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a   795 au. Dosadíme do třetího Keplerova zákona a'3
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 = M'  2 ∙ 106, tedy hmotnost  

černé veledíry je přibližně 2 ∙ 106 M .

b) Pokud není oběžná rovina kolmá ke směru pozorování, tzn. i ≠ 90°, pozorujeme pro-
jekci oběžné dráhy do směru pozorování. Jestliže je sklon i=133°, je skutečná hodnota 

hlavní poloosy apoz

sin 133°
apoz

cos 43°
795 au
cos 43°a = 1 090 au. Z třetího Keplerova zákona 

pak dostáváme: M'  5 ∙ 106, tedy hmotnost černé veledíry je přibližně M'  5 ∙ 106 M .

 Například dle https://www.e-education.psu.edu/astro801/content/l8_p7.html (cit. 
05.07.2018) je hmotnost černé veledíry přibližně M = 4 ∙ 106M⊙,
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KUŽELOSEČKY –  
DRÁHY NEBESKÝCH 
TĚLES

1. ÚVOD

Kuželosečky jsou jednou z nejstarších a nejdéle studovaných geometrických křivek. Věří 
se, že je původně objevil Menehm (jeden z učitelů Alexandra Velikého) ve 4. st. př. n. l. 
Později je studoval Eukleides z Alexandrie (asi 300 př. n. l.) a Apollónios z Pergy (asi 200 
př. n. l.), přičemž Apollónios byl ten, kdo jim dal názvy, které používáme i dnes – elipsa, 
parabola a hyperbola. V matematice je kuželosečka definována jako křivka, kterou je 
možné získat průnikem kuželové plochy s rovinou (Obr. 1). Kuželosečky mají důležité 
uplatnění v astronomii: používají se pro popis pohybu nebeských těles pod vlivem gra-
vitace. Dráhy těchto pohybů se nazývají oběžné dráhy (nebo trajektorie) nebeských těles.

kružnice

elipsa

parabola

hyperbola

Obr. 14: Kuželosečky  
(zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Magister_Mathematicae - File:Secciones_cónicas.svg,  

CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18556148)
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1.1 Obsah tématu

V sekci tohoto tématu pro učitele nejprve popíšeme typy kuželoseček a jejich parametry, 
a pak ukážeme jejich použití v astronomii při popisu pohybu nebeských těles pod vlivem 
gravitace. Zaměříme se na oběžné dráhy těles ze Sluneční soustavy. Nakonec uvedeme 
prvky jedné oběžné dráhy. V části praktických cvičení pro žáky nabídneme několik zají-
mavých praktických cvičení a otázek, které jsou určeny k ilustraci studijního materiálu a 
k jeho lepšímu pochopení.

1.2 Klíčová slova

kuželosečky

elipsa

parabola

hyperbola

výstřednost (excentricita)

oběžná dráha (trajektorie)

dráhové elementy) – sklon, hlavní poloosa, výstřednost1

1 Ve skutečnosti je dráhových elementů šest (hlavní poloosa dráhy, výstřednost dráhy – excentricita, sklon dráhy – inklinace, délka 
vzestupného uzlu, argument šířky pericentra a střední anomálie). Pro naše potřeby se na úrovni základní školy spokojíme pouze s 
prvními třemi
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1.1 Obsah tématu

V sekci tohoto tématu pro učitele nejprve popíšeme typy kuželoseček a jejich parametry, 
a pak ukážeme jejich použití v astronomii při popisu pohybu nebeských těles pod vlivem 
gravitace. Zaměříme se na oběžné dráhy těles ze Sluneční soustavy. Nakonec uvedeme 
prvky jedné oběžné dráhy. V části praktických cvičení pro žáky nabídneme několik zají-
mavých praktických cvičení a otázek, které jsou určeny k ilustraci studijního materiálu a 
k jeho lepšímu pochopení.

1.2 Klíčová slova
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oběžná dráha (trajektorie)

dráhové elementy) – sklon, hlavní poloosa, výstřednost1

1 Ve skutečnosti je dráhových elementů šest (hlavní poloosa dráhy, výstřednost dráhy – excentricita, sklon dráhy – inklinace, délka 
vzestupného uzlu, argument šířky pericentra a střední anomálie). Pro naše potřeby se na úrovni základní školy spokojíme pouze s 
prvními třemi
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2. TEORETICKÁ ČÁST PRO UČITELE

2.1 Typy kuželoseček. Parametry

V matematice je kuželosečka definována jako křivka, kterou je možné získat průnikem 
rotační kuželové plochy s rovinou, která neprochází jejím vrcholem. 

Parabola Elipsa

– a

– a – a

– a

a a

a

a

y y

b

0 0
x x

y2 = 4ax

x2 y2

a2 + b2 = 1

y

0

y

x2 y2

a2 – b2 = 1

x x

x2 + y2 = a2

Hyperbola Kružnice

 
Obr. 2: Kuželosečky  

(zdroj: http://amsi.org.au/ESA_Senior_Years/SeniorTopic2/2a/2a_3links.html)

Elipsa – uzavřená křivka se dvěma ohnisky. Elipsa má tvar zploštělého kruhu, přičemž 
zploštění je dáno výstředností (označuje se písmenem „e“ a hodnoty jsou od 0 do méně 
než 1). Elipsa se získává tak, protínáme-li rotační kužel rovinou, která svírá s osou symet-
rie kuželu úhel menší než 90° a větší než polovina vrcholového úhlu kuželu. Elipsa má 
dvě osy (hlavní a vedlejší osa), které procházejí středem a dělí elipsu vždy na dvě stejné 
poloviny. Půlky os se nazývají hlavní poloosa (označuje se písmenem „a“) a vedlejší polo-
osa (označuje se písmenem „b“). Ohniska elipsy leží na hlavních poloosách. Vzdálenost 
ohnisek od středu elipsy je dána součinem a a e (viz obrázek).

Kružnica – speciální případ elipsy. Získává se průnikem rotačního kužele s rovinou kol-
mou na osu symetrie. Výstřednost e je přesně rovna=nule. 

Parabola – otevřená křivka s jedním ohniskem. Získává se průnikem rotačního kužele s 
rovinou rovnoběžnou právě s jednou z povrchových přímek pláště kuželu. Výstřednost e 
je rovna 1.

Typy kuželoseček
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Hyperbola – otevřená křivka, která sestává ze dvou ramen, má dvě ohniska a dvě asymp-
toty. Získává se průnikem rotačního kužele s rovinou, která svírá s osou symetrie kuželu 
úhel menší než polovina vrcholového úhlu kuželu. Výstřednost e je větší než 1.

y

V x

e = 1.2

e = 1

e = 0.8
e = 0

Obr. 3: Výstřednost různých kuželoseček   
(zdroj: By Ag2gaeh – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56338953)

Charakteristickým parametrem společným pro všechny sekce je výstřednost (e, excentri-
cita). Lze ji chápat jako měřítko toho, jak velká je odchylka kuželosečky od kružnice. Pak 
pro kružnici je výstřednost nula (t. j. žádná odchylka); v případě elipsy bude větší než 0, 
ale menší než 1; pro parabolu to bude přesně 1; pro hyperbolu to bude větší než 1 (Obr. 3). 

Rovnice kuželoseček:

Výstřednost je:

Výstřednost 
(excentricita)

Kružnice: x2 + y2 = a2

Elipsa:

Parabola: y2 = 4ax or x2 = 4ay

Hyperbola:

x2  y2

a2 
+

 b2 = 1

x2  y2

a2 
–

 b2 = 1 x2  y2

b2 
–

 a2 = –1or

e = a2 – b2

a
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2.2 Použití kuželoseček v astronomii. Oběžné dráhy. Dráhové elementy

V astronomii se kuželosečky používají k popisu oběžných drah nebeských těles. Oběžná 
dráha nebeského tělesa je trajektorie, kterou těleso opisuje v gravitačním poli při po-
hybu kolem jiného nebeského tělesa (Obr. 4).

V planetárním systému mají všechnay tělesa (planety, trpasličí planety, komety, planetky 
atd.), která jsou gravitačně vázána, eliptické oběžné dráhy, přičemž se v jednom ohnis-
ku (stejném pro všechna tělesa) nachází centrální hvězda. Podobně satelity (přírodní a 
umělé) mají eliptické oběžné dráhy kolem své mateřské planety (nebo tr-pasličí planety či 
planetky), viz obr. 4.

Odsluní
Přísluní

Přízemí

Oběžná dráha Měsíce

Oběžná dráha Země

Odzemí

Obr. 4: Oběžná dráha Země kolem Slunce a oběžná dráha Měsíce kolem Země, není v měřítku  
(zdroj: NOAA (https://www.nasa.gov/audience/forstudents/5-8/features/nasa-knows/what-is-orbit-58.html)

Bod z oběžné dráhy, ve kterém je těleso nejblíže k Zemi, se nazývá perigeum (přízemí) 
a bod, ve kterém je těleso od Země nejvíce vzdálené, se nazývá apogeum (odzemí). Po-
kud jde o pohyb tělesa kolem Slunce, jde o body, které se nazývají perihelium (přísluní)
a afélium (odsluní), viz obr. 4; v případě systému dvou hvězd se nazývají periastron a 
apoastron, a obecně se nazývají periapsida (perifokus) a apoapsida (apofokus). Podob-
ný význam mají pojmy pericentrum a apocentrum, většinou se zaměňují s apsidami, 
nicméně vztahují se k nejbližšímu a nejvzdálenějšímu bodu od těžiště soustavy.

Oběžné dráhy planet ve Sluneční soustavě jsou elipsy s malou výstředností (t.j.jsou blízko 
ke kruhovým drahám), přičemž největší je výstřednost oběžné dráhy planety Merkur (e = 
0,206) a nejmenší je výstřednost oběžné dráhy planety Venuše (e = 0,007). Naopak, kome-
ty mají vysoce výstředné oběžné dráhy. (Obr. 5)
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Halleyho kométa

Hyakutake

Jupiter

Saturn

Urán

Neptún

Pluto

Tempel 1

Obr. 5: Porovnání oběžných drah planet Jupiter, Saturn, Uran a Neptun s oběžnou dráhou  
Halleyovy komety, komety Tempel 1 a komety Hyakutake. Je vidět, že oběžné dráhy těchto komet  

mají mnohem protáhlejší elipsy, t. j. mají mnohem větší výstřednost.  
(zdroj: http://deepimpact.umd.edu/gallery/orbits3.html CREDIT: Tony Farnham)

Pro každou oběžnou dráhu existuje soubor parametrů, které definují její typ, rozměry, 
orientaci ve vztahu k referenční rovině atd. Nazýváme je dráhové elementy. Při studiu 
pohybů těles ve Sluneční soustavě se za referenční rovinu považuje rovina zemské oběžné 
dráhy nazývaná ekliptika (znázorněna namodralou barvou). (Obr. 6).

Obr. 6: Dráhové elementy. Rovina oběžné dráhy tělesa je označena  
žlutou barvou a rovina ekliptiky – modrou barvou.  

(zdroj: Lasunncty at the English Wikipedia, CC BY-SA 3.0,  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8971052)
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V případě eliptické oběžné dráhy jsou jejími hlavními elementy:
■ hlavní poloosa (a) – polovina hlavní osy, která prochází středem a dvěma ohnisky 

elipsy (Obr. 2); podle třetího Keplerova zákona velikost hlavní poloosy jednoznačně 
určuje oběžnou dobu (čas potřebný k tomu, aby nebeský objekt vykonal jeden oběh 
kolem mateřského tělesa). Velikost hlavní poloosy charakterizuje jak daleko se nachází 
těleso od centrálního tělesa. Schematické uspořádánítěles Sluneční soustavy je znázor-
něno na obr. 7,

■ výstřednost oběžné dráhy (e), která spolu s hlavní poloosou určuje základní rozměry 
a tvar oběžné dráhy,

■ sklon oběžné dráhy (i) je úhel mezi rovinou oběžné dráhy a rovinou ekliptiky (obr. 
6). Většina planet Sluneční soustavy má velmi malý sklon (pro Zemi je to samozřejmě 
nula), – mezi 0,8° (pro Uran) a 7° (pro Merkur). Ilustrace je znázorněna na obr. 8. Mno-
hem větší sklony oběžných drah jsou u většiny trpasličích planet a komet (například 
oběžná dráha Pluta má sklon 17° a sklon Eris je dokonce 43°.

Obr. 7: Schéma Sluneční soustavy. Vzdálenost dané planety nebo obecně tělesa od Slunce závisí na velikosti 
hlavní poloosy (a výstřednosti) oběžné dráhy planety nebo tělesa.

Kromě hlavní poloosy, výstřednosti a sklonu oběžné dráhy definujeme ještě další tři drá-
hové elementy, které pomáhají určit prostorovou polohu oběžné dráhy ve vztahu k eklip-
tice, orientaci oběžné dráhy v její vlastní rovině a průchod tělesa perihéliem.2 Pokud tedy 
známe všechny dráhové elementy, můžeme kdykoliv zjistit polohu daného tělesa na 
oběžné dráze. Nebo naopak, dostatečně dlouhými a přesnými pozorováními nebeského 
objektu, můžeme získat dráhové elementy jeho oběžné dráhy. 

2 Délka vzestupného úhlu, argument šířky pericentra (zde perihélia) a střední anomálie 

Dráhové elementy 
eliptické oběžné 
dráhy
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Obr. 8: Sklon oběžných drah planet Sluneční soustavy. Pro srovnání je také uvedena trpasličí planeta Pluto.
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Obr. 8: Sklon oběžných drah planet Sluneční soustavy. Pro srovnání je také uvedena trpasličí planeta Pluto.
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3. PRAKTICKÉ ÚKOLY A TESTY PRO ŽÁKY

3.1 Kuželosečky 

Použití kuželoseček ilustrujeme pomocí dvou praktických cvičení.

Přípravné otázky:

1. Kolik druhů kuželoseček známe?
 Odpověď: Tři – elipsa, parabola, hyperbola;, kružnice je speciálním případem elipsy. 

Alternativní odpověď: Čtyři – kružnice, elipsa, parabola, hyperbola.

2. Které z kuželoseček NEJSOU uzavřenými křivkami?
 Odpověď: Parabola a hyperbola.

3. Elipsa má hlavní poloosu (a) a vedlejší poloosu (b), přičemž (a) je vždy větší než (b). 
Co (a) a (b) vyjadřují, pokud mluvíme o kružnici?

 Odpověď: U kružnice se (a) přesně rovná (b), obě jsou poloměry kružnice.

4. Jaká je hodnota výstřednosti kružnice?
 Odpověď: Nula.

5. Jaká je hodnota výstřednosti elipsy? 
 Odpověď: Je větší než 0, ale je menší než 1.

6. Co se stane s elipsou, když zvýšíme hodnotu její výstřednosti?
 Odpověď: Stane se protáhlejší.

7. Co se stane s elipsou, když se jí výstřednost bude rovnat 1? 
 Odpověď: Elipsa se roztrhne a stane se parabolou.

8. Jakou křivku dostaneme, když zvýšíme její výstřednost a bude větší než 1?
 Odpověď: Hyperbolu.

9. Jaký je počet ohnisek elipsy? Kde leží?
 Odpověď: Dvě ohniska; leží na hlavní ose.
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Úkol 1: Trojrozměrné znázornění toho,  
jak se získávají různé druhy kuželoseček

Cíl úkolu

Nechte žáky, aby si vlastnoručně vytvořili rotační kužel z plastelíny a z něj vyřezali kuželo-
sečky. Toto cvičení lze provádět samostatně nebo ve dvojicích (aby si žáci mohli navzájem 
pomáhat).

Pomůcky

■ 1ks kartonu A5
■ 1ks pauzovacího papíru A5, 
■ kružítko, 
■ tužka, 
■ nůžky, 
■ lepicí páska, 
■ měkká plastelína (hlína), 
■ nit na čištění zubů (asi 40 cm)

Metodické pokyny pro učitele

Z kartonu a pauzovacího papíru vystřihneme polokružnici, ze které se pak vytvoří dutý 
kužel vyplněný plastelínou. Pauzovací papír umístíme na vnitřní stranu kartonu, aby se 
mohl kužel z plastelíny snadněji vyndat, aniž by se roztrhl kartonový obal. Po odstranění 
obalu mají žáci před sebou kužel, ze kterého mohou pomocí nitě „vyříz-nout“ kuželoseč-
ky. Bude obtížné vyříznout všechny kuželosečky (zejména hyperbolu) jednu po druhé, 
aniž by se alespoň jednou obnovil kužel.

Pokyny pro žáky

1. Najdi střed dlouhé strany kartonu a pauzovacího papíru. Tento bod označ. Bude 
to střed polokružnice.

2. Kružítko otevři na 9 cm, jedno rameno umísti na označený střed dlouhé strany a 
nakresli polokružnici (s poloměrem 9 cm).

3. Kružnici vyřízni a ohýbej, dokud nevytvoříš kužel. Kartónový kužel je z vnější 
strany stěny spojen pomocí lepicí pásky. Z vnitřní strany umísti pauzovací papír.

4. Vnitřek kužele vyplň měkkou plastelínou (hlínou). Cílem je dobře vytvarovat ku-
žel z plastelíny (hlíny). Odstraň z kužele karton a pauzovací papír. Zůstal kužel z 
plastelíny (hlíny).

5. Nejprve vytvoříme kružnici. Nit uchopíš oběma rukama a dobře ji napni. Přímka 
vytvořena nití musí být rovnoběžná s podstavou (kruhovou základnou) kužele. 
Teprve když je nit dobře napnutá a rovnoběžná s podstavou kužele, řež blízko jeho 
vrcholu. Výsledkem je kruh.
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Úkol 1: Trojrozměrné znázornění toho,  
jak se získávají různé druhy kuželoseček

Cíl úkolu
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■ nůžky, 
■ lepicí páska, 
■ měkká plastelína (hlína), 
■ nit na čištění zubů (asi 40 cm)

Metodické pokyny pro učitele

Z kartonu a pauzovacího papíru vystřihneme polokružnici, ze které se pak vytvoří dutý 
kužel vyplněný plastelínou. Pauzovací papír umístíme na vnitřní stranu kartonu, aby se 
mohl kužel z plastelíny snadněji vyndat, aniž by se roztrhl kartonový obal. Po odstranění 
obalu mají žáci před sebou kužel, ze kterého mohou pomocí nitě „vyříz-nout“ kuželoseč-
ky. Bude obtížné vyříznout všechny kuželosečky (zejména hyperbolu) jednu po druhé, 
aniž by se alespoň jednou obnovil kužel.

Pokyny pro žáky

1. Najdi střed dlouhé strany kartonu a pauzovacího papíru. Tento bod označ. Bude 
to střed polokružnice.

2. Kružítko otevři na 9 cm, jedno rameno umísti na označený střed dlouhé strany a 
nakresli polokružnici (s poloměrem 9 cm).

3. Kružnici vyřízni a ohýbej, dokud nevytvoříš kužel. Kartónový kužel je z vnější 
strany stěny spojen pomocí lepicí pásky. Z vnitřní strany umísti pauzovací papír.

4. Vnitřek kužele vyplň měkkou plastelínou (hlínou). Cílem je dobře vytvarovat ku-
žel z plastelíny (hlíny). Odstraň z kužele karton a pauzovací papír. Zůstal kužel z 
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5. Nejprve vytvoříme kružnici. Nit uchopíš oběma rukama a dobře ji napni. Přímka 
vytvořena nití musí být rovnoběžná s podstavou (kruhovou základnou) kužele. 
Teprve když je nit dobře napnutá a rovnoběžná s podstavou kužele, řež blízko jeho 
vrcholu. Výsledkem je kruh.
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6. Nit nakloň pod nepříliš velkým úhlem (řez nití nesmí procházet přes podstavu 
kužele) a proveď řez pod již odříznutým vrcholem kužele. Dostaneš elipsu.

7. Pokud si elipsu odřízl příliš nízko, tedy blízko podstavy kužele, obnov tvar kužele 
pomocí kartonu a pauzovacího papíru.

8. Zvětši sklon nitě tak, aby nit byla rovnoběžná s pláštěm kužele a řez procházel přes 
podstavu kužele. Takto uděláte parabolu.

9. Chceš-li získat hyperbolu, nit nakloň téměř svisle, ale dávej pozor, aby řez neprošel 
přes vrchol kužele.

Otázky (na které mají žáci odpovědět až po skončení cvičení)

1. Která kuželosečka je kolmá na rotační osu kužele?
 Odpověď: Kružnice.

2. Která kuželosečka je rovnoběžná s pláštěm kužele?
 Odpověď: Parabola.

3. Jak můžete získat kružnice různých velikostí?
 Odpověď: Odříznutím kužele v různých vzdálenostech od jeho vrcholu (podstavy).

4. Která kružnice má největší poloměr u kuželu?
 Odpověď: Jeho podstava (základna).

Úkol 2: Kreslení kuželoseček pomocí špendlíků a nitě 

Cíl úkolu

Žáci mají samostatně nakreslit své kuželosečky, přičemž při kružnici a elipse pracují indi-
viduálně, ale parabolu musí nakreslit ve dvojicích.

Pomůcky

■ milimetrový papír (velikost A4), 
■ dva větší špendlíky (například takové, které lze použít na korkové desky), 
■ podložka, na kterou se dá položit papír a zapíchnout špendlíky, 
■ tužky (4 barvy), 
■ pravítko, 
■ trojúhelník,
■ dvě tlustší nitě, jedna o délce asi 35 – 40 cm, druhá o délce nejméně 2 m
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Metodické pokyny pro učitele
Pomocí výše uvedeného materiálů žáci postupně nakreslí své kuželosečky. Kuželosečky 
různých parametrů jsou znázorněné změnou vzdálenosti mezi špendlíky nebo délkou 
nitě.

Pokyny pro žáky

Kreslení kružnice:

1. Milimetrový papír polož na karton.

2. Špendlík zapíchni do středu milimetrového papíru.

3. Nit s délkou asi 35 – 40 cm slož na dvě a udělej uzel tak, abychom dostali dvojitou nit 
dlouhou cca 15 – 18 cm.

4. Jeden konec nitě omotej kolem špendlíku a druhý kolem tužky tak, jak je to znázorně-
no na obrázku.

5. Nit dobře utáhni a tužkou začni kolem špendlíku hýbat tak, aby byla nit stále napnutá.

6. Po dokončení celé rotace kolem špendlíku uvidíš, že jsme nakreslili kružnici.

7. Pokud změníš délku nitě, můžeš získat kružnice různých velikostí.
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Metodické pokyny pro učitele
Pomocí výše uvedeného materiálů žáci postupně nakreslí své kuželosečky. Kuželosečky 
různých parametrů jsou znázorněné změnou vzdálenosti mezi špendlíky nebo délkou 
nitě.

Pokyny pro žáky

Kreslení kružnice:

1. Milimetrový papír polož na karton.

2. Špendlík zapíchni do středu milimetrového papíru.

3. Nit s délkou asi 35 – 40 cm slož na dvě a udělej uzel tak, abychom dostali dvojitou nit 
dlouhou cca 15 – 18 cm.

4. Jeden konec nitě omotej kolem špendlíku a druhý kolem tužky tak, jak je to znázorně-
no na obrázku.

5. Nit dobře utáhni a tužkou začni kolem špendlíku hýbat tak, aby byla nit stále napnutá.

6. Po dokončení celé rotace kolem špendlíku uvidíš, že jsme nakreslili kružnici.

7. Pokud změníš délku nitě, můžeš získat kružnice různých velikostí.
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Kreslení elipsy:

1. Na milimetrovém papíře pomocí pravítka podél dlouhé strany papíru odměř 5 cm od 
bodu (bude představovat střed elipsy), kde byl zapíchnutý špendlík z předchozího úko-
lu. Takto určené dva body vyznač tužkou.

2. Do těchto dvou bodů napíchni špendlíky.

3. Nit otoč kolem dvou špendlíků a pomocí tužky ji přitáhni k horní části papíru tak, jak 
je to znázorněno na obrázku, panel 1.

4. Udržuj nit napnutou a posouvej tužku nejprve doleva, dokud nebude na úrovni první-
ho špendlíku, a pak doprava, dokud nebude na úrovni druhého špendlíku. Nakreslili 
jsme polovinu elipsy (panel 2).

5. Pokud chceš nakreslit druhou polovinu elipsy, uděláš to tak, že pomocí tužky obtáhneš 
nit až na spodní část papíru a znovu posouváš tužku doleva a doprava. Nit dobře utáhni 
a tužkou začni kolem špendlíku hýbat tak, aby byla nit stále napnutá (panel 3).

6. Opakuj výše uvedené kroky, ale špendlíky posuň o další 2 cm směrem od středu ven. Je 
vhodné použít tužku jiné barvy.

7. Vrať špendlíky tak, aby byly 5 cm od středu, zkrať délku nitě o asi 1 cm a nakresli elipsu. 
Je vhodné použít tužku jiné barvy.

Kreslení paraboly pomocí nitě a špendlíku:

1. Do středu milimetrového papíru zapíchni tužku.

2. Zavaž konec nitě, která je dlouhá nejméně 2 metry. Jeden konec nitě přehoď kolem 
špendlíku. Druhý konec drží tvůj spolužák, který se již posunul tak daleko, že nit je 
téměř úplně napnutá. 

3. Vlož tužku z vnitřní strany nitě, blízko konce papíru a napni nit. Kresli směrem k niti i 
z druhé strany až ke konci papíru (viz obrázek). Měl bys získat parabolu. 

(zdroj: https://hollymath.com/2014/05/14/drawing-conic-sections-with-push-pin-and-string/)
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Kreslení hyperboly pomocí nitě a špendlíku:

1. Označ dva body na milimetrovém papíře (například každý bude ve vzdálenosti 5 cm 
od středu listu). Pojmenuj je F1 a F2.

2. Lepicí páskou pevně připevni jeden konec nitě o délce cca 10 cm k jednomu konci pra-
vítka.

3. Na druhý konec pravítka (kolmo na pravítko) dej lepicí pásku tak, aby z ní kousek trčel.

4. Lepicí pásku, která vyčnívá z pravítka, připevni špendlíkem k F2.

5. Volný konec nitě připevni špendlíkem k F1 a pravítko umísti tak, aby bylo nad ohnis-
kem F1 (jak je to znázorněno na obrázku, panel 1).

6. Vlož tužku do vnitřní části nitě, následně začni posouvat tužku směrem ke konci pra-
vítka, ve kterém je nit uchopena, a potom tužku posouvej směrem dolů k ohnisku (F1), 
dokud pravítko nedosáhne špendlík v ohnisku F1. Nit by měla být vždy obtáhnutá (viz 
obrázek, panel 2 a 3). Takto jsme nakreslili polovinu jednoho ramene hyperboly. 

7. Zrcadlově otočíme pravítko tak, aby byl pohyb jednoho jeho konce opět zastaven v 
bodě F2, ale tentokrát na spodní straně F2 a druhý konec (ten s nití) na spodní straně 
F1. Opakujeme pohyby tužky z bodu 4.6 (zobrazeno na obrázku, panelu 4), dokud ne-
nakreslíme druhou polovinu tohoto ramene (kolem ohniska F1, viz panel 5).

8. Další rameno hyperboly nakreslíme tím, že otočíme pravítko tak, abychom špendlíkem 
zastavili pohyb konce pravítka bez nitě v bodě F1, nakreslíme další rameno hyperboly 
tak, jak je popsáno výše (kolem ohniska F2, viz panely 6 a 7). 
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Kreslení hyperboly pomocí nitě a špendlíku:

1. Označ dva body na milimetrovém papíře (například každý bude ve vzdálenosti 5 cm 
od středu listu). Pojmenuj je F1 a F2.

2. Lepicí páskou pevně připevni jeden konec nitě o délce cca 10 cm k jednomu konci pra-
vítka.

3. Na druhý konec pravítka (kolmo na pravítko) dej lepicí pásku tak, aby z ní kousek trčel.

4. Lepicí pásku, která vyčnívá z pravítka, připevni špendlíkem k F2.

5. Volný konec nitě připevni špendlíkem k F1 a pravítko umísti tak, aby bylo nad ohnis-
kem F1 (jak je to znázorněno na obrázku, panel 1).

6. Vlož tužku do vnitřní části nitě, následně začni posouvat tužku směrem ke konci pra-
vítka, ve kterém je nit uchopena, a potom tužku posouvej směrem dolů k ohnisku (F1), 
dokud pravítko nedosáhne špendlík v ohnisku F1. Nit by měla být vždy obtáhnutá (viz 
obrázek, panel 2 a 3). Takto jsme nakreslili polovinu jednoho ramene hyperboly. 

7. Zrcadlově otočíme pravítko tak, aby byl pohyb jednoho jeho konce opět zastaven v 
bodě F2, ale tentokrát na spodní straně F2 a druhý konec (ten s nití) na spodní straně 
F1. Opakujeme pohyby tužky z bodu 4.6 (zobrazeno na obrázku, panelu 4), dokud ne-
nakreslíme druhou polovinu tohoto ramene (kolem ohniska F1, viz panel 5).

8. Další rameno hyperboly nakreslíme tím, že otočíme pravítko tak, abychom špendlíkem 
zastavili pohyb konce pravítka bez nitě v bodě F1, nakreslíme další rameno hyperboly 
tak, jak je popsáno výše (kolem ohniska F2, viz panely 6 a 7). 
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(zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=mldZ_7QwLvs)

Otázky (na které mají žáci odpovědět až po skončení cvičení):

1. Jak se nazývají body, do kterých jste umístili špendlíky, abychom nakreslili elipsu?
 Odpověď: Ohniska elipsy.

2. Jak se nazývá počáteční bod, od kterého jste z obou stran napíchli špendlíky?
 Odpověď: Střed elipsy.

3. Jak se nazývá přímka, která prochází přes střed a obě ohniska elipsy?
 Odpověď: Hlavní osa elipsy.

4. Jak se nazývá přímka, která prochází středem elipsy a je kolmá na hlavní osu?
 Odpověď: Vedlejší osa elipsy.

5. Který parametr elipsy je spojen s její protáhlostí?
 Odpověď: Výstřednost.

6. Co se změnilo a co se nezměnilo, když jste přesunuli ohniska dál od středu?
 Odpověď: Elipsa se zploštila (výstřednost se zvýšila), vedlejší osa se zkrátila. Velikost 

hlavní osy se nezměnila.

7. Co se změnilo a co se nezměnilo, když jste zkrátili nit ve srovnání s první elipsou?
 Odpověď: Rozměry obou os elipsy se změnily. Výstřednost se nezměnila.
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3.2 Oběžné dráhy. Dráhové elementy 

Oběžné dráhy a základních dráhových elementů budeme ilustrovat následujícím 
cvičením.

Přípravné otázky

1. Jaký tvar mají dráhy planet ve Sluneční soustavě?
 Odpověď: Elipsy.

2. Jaký tvar mají dráhy komet ve Sluneční soustavě?
 Odpověď: Elipsy.3

3. Jaký je rozdíl mezi oběžnými drahami planet a komet?
 Odpověď: Výstřednost oběžné dráhy. Pro komety je výstřednost výrazně větší, t.j. elip-

sy jsou protáhlejší.

4. Jaký tvar mají oběžné dráhy exoplanet, které obíhají jiné hvězdy?
 Odpověď: Elipsy.

5. Máme ve Sluneční soustavě oběžné dráhy nebeských těles, které NELEŽÍ v rovině ek-
liptiky? Které?

 Odpověď: Prakticky všechny kromě Země. I když jsou sklony jejich oběžných drah 
malé, liší se od nuly.

6. Uveďte příklady oběžných drah nebeských těles, které mají větší sklony.
 Odpověď: Pluto, Eris a spoustu dalších trpasličích planet, planetek a komet.

Úkol 1: Kreslení oběžných drah

Cíl úkolu

Demonstrovat rozdíl v oběžných drahách v závislosti na dráhových elementech. 

Pomůcky

■ milimetrový papír (velikost A4), 
■ dva větší špendlíky (například takové, které lze použít na korkovou desku), 
■ podložka, na kterou se dá položit papír a zapíchnout špendlíky, 
■ tužky (4 barvy), 
■ pravítko, 
■ trojúhelník,
■ hrubší nit dlouhá nejméně 45–50 cm

3 Existují komety, které mají parabolické či hyperbolické oběžné dráhy. Není jich málo, pouze 40 % známých komet má eliptickou 
dráhu. Zbytek jsou parabolické a hyperbolické
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3.2 Oběžné dráhy. Dráhové elementy 

Oběžné dráhy a základních dráhových elementů budeme ilustrovat následujícím 
cvičením.

Přípravné otázky

1. Jaký tvar mají dráhy planet ve Sluneční soustavě?
 Odpověď: Elipsy.

2. Jaký tvar mají dráhy komet ve Sluneční soustavě?
 Odpověď: Elipsy.3

3. Jaký je rozdíl mezi oběžnými drahami planet a komet?
 Odpověď: Výstřednost oběžné dráhy. Pro komety je výstřednost výrazně větší, t.j. elip-

sy jsou protáhlejší.

4. Jaký tvar mají oběžné dráhy exoplanet, které obíhají jiné hvězdy?
 Odpověď: Elipsy.

5. Máme ve Sluneční soustavě oběžné dráhy nebeských těles, které NELEŽÍ v rovině ek-
liptiky? Které?

 Odpověď: Prakticky všechny kromě Země. I když jsou sklony jejich oběžných drah 
malé, liší se od nuly.

6. Uveďte příklady oběžných drah nebeských těles, které mají větší sklony.
 Odpověď: Pluto, Eris a spoustu dalších trpasličích planet, planetek a komet.

Úkol 1: Kreslení oběžných drah

Cíl úkolu

Demonstrovat rozdíl v oběžných drahách v závislosti na dráhových elementech. 

Pomůcky

■ milimetrový papír (velikost A4), 
■ dva větší špendlíky (například takové, které lze použít na korkovou desku), 
■ podložka, na kterou se dá položit papír a zapíchnout špendlíky, 
■ tužky (4 barvy), 
■ pravítko, 
■ trojúhelník,
■ hrubší nit dlouhá nejméně 45–50 cm

3 Existují komety, které mají parabolické či hyperbolické oběžné dráhy. Není jich málo, pouze 40 % známých komet má eliptickou 
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Metodické pokyny pro učitele
Změnou vzdálenostií mezi ohnisky a délkou nitě je třeba nakreslit několik různých oběž-
ných drah a určit, resp. porovnat jejich hlavní poloosy a výstřednosti. 

Pokyny pro žáky

1. Polož list milimetrového papíru na měkkou podložku.
2. Zapíchni jeden špendlík do středu papíru. Tento bod označ písmenem C.
3. Odřízni nit s délkou 17 cm a na jednom konci udělej uzlík.
4. Ve vzdálenosti 2,5 cm vlevo a vpravo od bodu C zapíchni další dva špendlíky 

(odstraň špendlík z bodu C.) Označ písmenem F1 bod, kde je zapíchnutý špend-
lík vpravo od C, a písmenem F2 bod se špendlíkem vlevo od C.

5. Přehoď kratší konec nitě kolem dvou špendlíků a nakresli elipsu.
6. Přehoď kratší konec nitě kolem dvou špendlíků a nakresli druhou elipsu (v jiné 

barvě).
7. Posuň špendlíky o 1 cm dál – vlevo a vpravo od C. Pomocí delší části nitě nakresli 

třetí elipsu třetí barvou a pomocí kratší části nitě nakresli čtvrtou elipsu čtvrtou 
barvou.

8. Porovnej získané elipsy. Které parametry se liší?
9. Vypočítej výstřednosti elips podle vzorce e = c/a, kde c je vzdálenost od středu ke 

kterémukoliv z ohnisek, a a je hlavní poloosa. Vypočítané výstřednosti porovnej.
10. Předpokládej, že jde o oběžné dráhy nebeských těles ze Sluneční soustavy, při-

čemž samotné Slunce se nachází v bodě F1. Na jedné z oběžných drah vyznač 
perihelium a afélium nebeského tělesa.

Úkol 2: Dráhové elementy 

Obrázek níže zobrazuje oběžnou dráhu planet ze Sluneční soustavy a Pluta. Předpoklá-
dejme, že oběžné dráhy planet leží prakticky v rovině ekliptiky. A co oběžná dráha Pluta 
– leží v téže rovině? Jak se nazývá dráhový element, který popisuje orientaci oběžné dráhy 
daného nebeského tělesa Sluneční soustavy vzhledem k ekliptice? Nakreslete jej pro oběž-
nou dráhu Pluta na obrázku.
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Slunce
Merkur

Venuše
Země

Jupiter

Saturn

Mars

Urán

Neptun

Pluto

(zdroj: http://www.rfcafe.com/references/general/solar-system.htm)

Otázky (na které mají žáci odpovědět až po skončení cvičení): 

1. Který parametr oběžné dráhy určuje pořadí planet ve vztahu k jejich vzdálenosti od 
Slunce? Jak?

 Odpověď: Hlavní poloosa. Čím je hlavní poloosa větší, tím vzdálenější je dána planeta 
od Slunce.

2. Který parametr určuje, které oběžné dráhy mají tvar protáhlých elips a které už připo-
mínají kružnice? Jak?

 Odpověď: Výstřednost. Čím je výstřednost větší, tím více protáhlá je oběžná dráha.

3. Aký je sklon obežnej dráhy Zeme?
 Odpověď: Nula.
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Slunce
Merkur

Venuše
Země

Jupiter

Saturn

Mars

Urán

Neptun

Pluto

(zdroj: http://www.rfcafe.com/references/general/solar-system.htm)

Otázky (na které mají žáci odpovědět až po skončení cvičení): 

1. Který parametr oběžné dráhy určuje pořadí planet ve vztahu k jejich vzdálenosti od 
Slunce? Jak?

 Odpověď: Hlavní poloosa. Čím je hlavní poloosa větší, tím vzdálenější je dána planeta 
od Slunce.

2. Který parametr určuje, které oběžné dráhy mají tvar protáhlých elips a které už připo-
mínají kružnice? Jak?

 Odpověď: Výstřednost. Čím je výstřednost větší, tím více protáhlá je oběžná dráha.

3. Aký je sklon obežnej dráhy Zeme?
 Odpověď: Nula.
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NEWTONŮV   
GRAVITAČNÍ ZÁKON, 
TŘETÍ KOSMICKÁ 
RYCHLOST,  
HMOTNOST, TÍHA

1. ÚVOD

Johannes Kepler na základě pozorovacích údajů definoval zákony o pohybu planet Slu-
neční soustavy. Jeho model však nevysvětloval, proč se planety pohybují přesně takovým 
způsobem. To udělal až Sir Isaac Newton koncem 17. století prostřednictvím Gravitační-
ho zákona. Toto je zákon o nové síle – o gravitaci, která nejen vysvětluje pohyby nebes-
kých těles, ale také způsobuje, že tělesa padají na povrch Země.

1.1 Obsah tématu

V části tohoto tématu pro učitele nejdříve popíšeme Newtonův gravitační zákon, jak tento 
zákon spolu s dalšími newtonovskými zákony o pohybu shrne Keplerovy zákony, jak jsou 
definovány vesmírné rychlosti a jaký je jejich význam. Nakonec se podíváme na pojmy 
„hmotnost“ a „tíha“ a na rozdíl mezi nimi. V části praktických cvičení pro žáky nabídne-
me několik zajímavých praktických cvičení a otázek, které jsou určeny k ilustraci studijní-
ho materiálu a k jeho lepšímu pochopení.

1.2 Klíčová slova

gravitace

gravitační zrychlení

kosmická rychlost

hmotnost

tíha
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2. TEORETICKÁ ČÁST PRO UČITELE

2.1 Newtonův gravitační zákon

Podívejme se na systém Země-Slunce. Podle Newtonova gravitačního zákona, Země poci-
ťuje tzv. gravitační sílu nebo přitažlivost, která je úměrná součinu hmotností Země a Slun-
ce a nepřímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti mezi Zemí a Sluncem.

F = G (m1M2/d2), kde G je gravitační konstanta (G = 6,673 × 10-11 N m2/kg2), m1 – hmot-
nost Země, M2 – hmotnost Slunce, d – vzdálenost mezi středem Země a středem Slunce.

Interaktivní představení o síle gravitační přitažlivosti mezi danou planetou a její 
měsícem si můžete prohlédnout zde: https://www.physicsclassroom.com/Phy-
sics-Interactives/Circular-and-Satellite-Motion/Gravitational-Fields/Gravitational-
Fields-Interactive.

Zpočátku Newton představil tento zákon takto: Síla, která nutí planety pohybovat se 
v  eliptických oběžných drahách kolem Slunce, je k němu vždy nasměrována (t. j. je to 
cent rální síla) a je nepřímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti mezi planetou a Sluncem. 
Později shrnuje tento zákon takto: Dva hmotné body jsou navzájem přitahovány gravi-
tační silou směřující podél přímky, která protíná tyto dva body, úměrná součtu jejich 
hmotností a nepřímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti mezi nimi.

Protože gravitační síla vždy směřuje podél linie spojující tyto dvě tělesa, můžeme apliko-
vat gravitační zákon i na těleso padající na zemský povrch. Potom v rovnici gravitační síly 
bude m1 hmotnost tělesa, M2 bude hmotnost Země a d bude poloměr Země. Ale podle 
Newtonova zákona pohybu se síla rovná hmotnosti vynásobené zrychlením:

m1a = G (m1M2/d2).

Pak můžeme vyjádřit zrychlení padajícího tělesa:

a = G M2/d2= g,

kde g představuje zrychlení Země (také gravitační zrychlení nebo zrychlení během vol-
ného pádu), rovná se 9,8 m/s2 (přibližně) a vztahuje se na gravitační sílu, kterou všechny 
tělesa pociťují v blízkosti zemského povrchu. 

Newtonovy zákony o gravitaci a zrychlení se dají použít i na shrnutí Keplerových zá-
konů:

1. Oběžné dráhy dvou těles pohybujících se kolem společného centra hmoty pod vlivem 
vzájemné přitažlivosti (gravitace) budou vždy opisovat jednu z kuželových sekcí, t. j. 
elipsu, parabolu nebo hyperbolu.
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2. TEORETICKÁ ČÁST PRO UČITELE

2.1 Newtonův gravitační zákon

Podívejme se na systém Země-Slunce. Podle Newtonova gravitačního zákona, Země poci-
ťuje tzv. gravitační sílu nebo přitažlivost, která je úměrná součinu hmotností Země a Slun-
ce a nepřímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti mezi Zemí a Sluncem.

F = G (m1M2/d2), kde G je gravitační konstanta (G = 6,673 × 10-11 N m2/kg2), m1 – hmot-
nost Země, M2 – hmotnost Slunce, d – vzdálenost mezi středem Země a středem Slunce.

Interaktivní představení o síle gravitační přitažlivosti mezi danou planetou a její 
měsícem si můžete prohlédnout zde: https://www.physicsclassroom.com/Phy-
sics-Interactives/Circular-and-Satellite-Motion/Gravitational-Fields/Gravitational-
Fields-Interactive.

Zpočátku Newton představil tento zákon takto: Síla, která nutí planety pohybovat se 
v  eliptických oběžných drahách kolem Slunce, je k němu vždy nasměrována (t. j. je to 
cent rální síla) a je nepřímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti mezi planetou a Sluncem. 
Později shrnuje tento zákon takto: Dva hmotné body jsou navzájem přitahovány gravi-
tační silou směřující podél přímky, která protíná tyto dva body, úměrná součtu jejich 
hmotností a nepřímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti mezi nimi.

Protože gravitační síla vždy směřuje podél linie spojující tyto dvě tělesa, můžeme apliko-
vat gravitační zákon i na těleso padající na zemský povrch. Potom v rovnici gravitační síly 
bude m1 hmotnost tělesa, M2 bude hmotnost Země a d bude poloměr Země. Ale podle 
Newtonova zákona pohybu se síla rovná hmotnosti vynásobené zrychlením:

m1a = G (m1M2/d2).

Pak můžeme vyjádřit zrychlení padajícího tělesa:

a = G M2/d2= g,

kde g představuje zrychlení Země (také gravitační zrychlení nebo zrychlení během vol-
ného pádu), rovná se 9,8 m/s2 (přibližně) a vztahuje se na gravitační sílu, kterou všechny 
tělesa pociťují v blízkosti zemského povrchu. 

Newtonovy zákony o gravitaci a zrychlení se dají použít i na shrnutí Keplerových zá-
konů:

1. Oběžné dráhy dvou těles pohybujících se kolem společného centra hmoty pod vlivem 
vzájemné přitažlivosti (gravitace) budou vždy opisovat jednu z kuželových sekcí, t. j. 
elipsu, parabolu nebo hyperbolu.
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2. Čára spojující tyto dvě tělesa popíše stejné plochy/oblasti ve stejných časových inter-
valech. Tento zákon předpokládá, že se tělesa budou pohybovat rychleji na svých dra-
hách, když je vzdálenost do centra hmotností menší, a naopak – pomaleji, když je tato 
vzdálenost větší.

3. Tento zákon se vztahuje i na relativní oběžnou dráhu jednoho tělesa kolem druhého.
Pak se součet hmotností obou těles vynásobený druhou mocninou orbitálního období 
pohybujícího se tělesa se rovná hlavní poloose oběžné dráhy násobené třetí mocninou: 
(m1 + m2) P2 = a3. Tento druh zákona je velmi užitečný při výpočtu hmotností hvězd.

2.2 Kozmické rychlosti. Keplerův pohyb

Podívejme se znovu na pohyb na různých druzích oběžných drah. Představme si, že vy-
střelujeme umělý satelit ze Země. Typ a  velikost oběžné dráhy satelitu bude záviset na 
jeho počáteční rychlosti (zde zanedbáme jeho hmotnost, protože je zanedbatelná ve srov-
nání s hmotností Země). Pokud je příliš nízká, satelit začne opisovat eliptickou oběžnou 
dráhu, její velikost však bude nedostatečná a zhroutí se na zemský povrch. Pokud zvý-
šíme rychlost, dokud nedosáhne speciální hodnotu, která se nazývá i kruhová rychlost  
v = (GM/r)1/2 (M je hmotnost Země), pak se satelit bude pohybovat v kruhové oběžné 
dráze kolem Země, přičemž poloměr oběžné dráhy bude r (vypočítané ze středu Země) 
a excentricita bude nula. 

Pokud zvýšíme rychlost tak, aby přesáhla kruhovou rychlost, satelit se bude pohybovat 
na eliptické oběžné dráze, a v  jednom z  jejích fokusů bude na Zemi. Čím více budeme 
rychlost zvyšovat, tím více se bude zvyšovat i excentricita oběžné dráhy, dokud nebude 
dosažena tzv. kritická rychlost v = (2GM/r)1/2, při které se eliptická oběžná dráha „zlo-
mí“ a stane se parabolou. Pokud budeme i nadále zvyšovat rychlost, oběžná dráha se stane 
hyperbolou, přičemž čím větší bude tato rychlost v porovnání s parabolickou rychlostí, 
tím „otevřenější“ budou „křídla“ hyperboly.

Ve všech výše uvedených případech je rychlost vždy nepřímo úměrná ke kořeni dál-
ky. Pohyb rychlostí podle tohoto zákona se nazývá Keplerův pohyb.

Pokud uplatníme tuto závislost na planety ze Sluneční soustavy, uvidíme, že čím dál je 
dána planeta od středu Slunce, tím nižší je její orbitální rychlost. Pak bude mít Merkur 
nejvyšší orbitální rychlost (v průměru cca 47 km/s, resp. jedno orbitální období trvá té-
měř 88 dní) a Neptun nejnižší (v průměru cca 5,5 km/s, resp. jedno orbitální období trvá 
přibližně 165 let).

Pojďme se ale v krátkosti vrátit k našemu satelitu. Pokud je jeho oběžná dráha eliptic-
ká, je gravitačně spojen se Zemí, a rychlost potřebnou k dosažení takové oběžné dráhy 
označujeme pojmem „první kosmická rychlost“ (nazývá se též „kruhová rychlost“ z ang. 
circular velocity).

Kosmické  
rychlosti
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Pokud je oběžná dráha parabolická nebo hyperbolická, náš satelit se odtrhne od gravitač-
ního pole Země. Rychlost potřebná k tomu, aby se jedno těleso odtrhlo od gravitačního 
pole jiného tělesa, se nazývá „úniková rychlost“ (ang. escape velocity). Pro hvězdu nebo 
planetu se druhá kosmická rychlost dá vypočítat podle vzorce v = (2GM/r)1/2, to je 
rychlost potřebná k dosažení parabolické oběžné dráhy. Obecně platí, že G je gravi-
tační konstanta, M je hmotnost tělesa, jehož gravitační pole objekt opouští, a r je vzdále-
nost mezi objektem a těžištěm hmotností.Pro povrch Země je druhá kosmická rychlost 
11,2 km/s. 

Třetí kosmická rychlost je rychlost potřebná k tomu, aby se objekt odtrhl od gravitač-
ního pole Slunce. Je to opět parabolická rychlost, ale se vzdáleností r rovnající se vzdále-
nosti Slunce – Země.

2.3 Hmotnost a tíha

Hmotnost je základní vlastností každého objektu a představuje množství hmoty ob-
sažené v objektu. Za normálních podmínek je hmotnost konstantní, neměnná veličina.
Obvykle se hmotnost označuje písmenem m (nebo M) a měří se v kilogramech.

Tíha objektu je jednotkou pro gravitační sílu. Je definována jako w = mg, kde m je 
hmotnost objektu a g je gravitační zrychlení. Protože tíha je jednotkou pro sílu, měrnou 
jednotkou hmotnosti je Newton (1 N = 1 m kg/s2).

Aby byl rozdíl mezi hmotností a tíhou  jasnější, pojďme se podívat na astronauta, který 
směřuje na Měsíc. Když byl astronaut stále na Zemi, jeho kolegové zjistili, že jeho hmot-
nost byla 100 kg. Při zemském zrychlení 9,8 m/s2 bude tíha astronauta 980 N. Po přistání 
astronauta na Měsíci bude jeho hmotnost stále 100 kg, ale při gravitačním zrychlení na 
Měsíci 1,6 m/s2 bude tíha astronauta 162 N.

Dalším významným rozdílem mezi tíhou a hmotností je, že hmotnost je tzv. skalární 
veličina, přičemž tíha je vektor (to znamená, že hmotnost má číselnou hodnotu, za-
tímco tíha má číselnou hodnotu i směr).

Obr. 1: Volný pád vs. beztížný stav

Hmotnost

Tíha
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Pokud je oběžná dráha parabolická nebo hyperbolická, náš satelit se odtrhne od gravitač-
ního pole Země. Rychlost potřebná k tomu, aby se jedno těleso odtrhlo od gravitačního 
pole jiného tělesa, se nazývá „úniková rychlost“ (ang. escape velocity). Pro hvězdu nebo 
planetu se druhá kosmická rychlost dá vypočítat podle vzorce v = (2GM/r)1/2, to je 
rychlost potřebná k dosažení parabolické oběžné dráhy. Obecně platí, že G je gravi-
tační konstanta, M je hmotnost tělesa, jehož gravitační pole objekt opouští, a r je vzdále-
nost mezi objektem a těžištěm hmotností.Pro povrch Země je druhá kosmická rychlost 
11,2 km/s. 

Třetí kosmická rychlost je rychlost potřebná k tomu, aby se objekt odtrhl od gravitač-
ního pole Slunce. Je to opět parabolická rychlost, ale se vzdáleností r rovnající se vzdále-
nosti Slunce – Země.

2.3 Hmotnost a tíha

Hmotnost je základní vlastností každého objektu a představuje množství hmoty ob-
sažené v objektu. Za normálních podmínek je hmotnost konstantní, neměnná veličina.
Obvykle se hmotnost označuje písmenem m (nebo M) a měří se v kilogramech.

Tíha objektu je jednotkou pro gravitační sílu. Je definována jako w = mg, kde m je 
hmotnost objektu a g je gravitační zrychlení. Protože tíha je jednotkou pro sílu, měrnou 
jednotkou hmotnosti je Newton (1 N = 1 m kg/s2).

Aby byl rozdíl mezi hmotností a tíhou  jasnější, pojďme se podívat na astronauta, který 
směřuje na Měsíc. Když byl astronaut stále na Zemi, jeho kolegové zjistili, že jeho hmot-
nost byla 100 kg. Při zemském zrychlení 9,8 m/s2 bude tíha astronauta 980 N. Po přistání 
astronauta na Měsíci bude jeho hmotnost stále 100 kg, ale při gravitačním zrychlení na 
Měsíci 1,6 m/s2 bude tíha astronauta 162 N.

Dalším významným rozdílem mezi tíhou a hmotností je, že hmotnost je tzv. skalární 
veličina, přičemž tíha je vektor (to znamená, že hmotnost má číselnou hodnotu, za-
tímco tíha má číselnou hodnotu i směr).

Obr. 1: Volný pád vs. beztížný stav

Hmotnost

Tíha
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Nyní vysvětlíme další dva běžně používané termíny – volný pád a beztížný stav. Volný pád 
je pohyb objektu JEDINĚ pod vlivem gravitační síly. T. j. při volném pádu objekt není 
ovlivněn žádnými dalšími, jinými silami.

Beztížný stav je stav, při kterém objekt není ovlivněn gravitačním polem. To, co běžní 
lidé mají na mysli, když mluví o beztíži (stavu beztíže), je ve skutečnosti pocit beztíže a po-
zoruje se během volného pádu. To, proč je tomu tak, je že tehdy na lidské tělo nepůsobí 
žádné další síly a lidé mají pocit, že jsou lehčí. Ve skutečnosti se jejich tíha nezměnila, ale 
protože gravitační sílu necítit tak silně jako tzv. kontaktní síly (normální síla, třecí síla/síla 
tření, tahová síla/síla tažení apod.), člověk cítí tento pocit beztíže.

Je běžnou mylnou představou, že astronauti na Mezinárodní vesmírné stanici jsou ve 
stavu beztíže, protože tam necítí vliv gravitace nebo proto, že gravitační síla je mno-
hem menší. Obě tvrzení jsou nesprávné – gravitaci cítit tak, jako je tomu na povr-
chu, a gravitační zrychlení na stanici je jen o 10 % menší než gravitační zrychlení na 
povrchu. Skutečný důvod, proč se v Mezinárodní vesmírné stanici pociťuje tzv. stav 
beztíže je skutečnost, že celá stanice, spolu s celým zařízením a astronauty, je ve stavu 
volného pádu. Padají na Zemi pod vlivem gravitace, ale nekolidují s ní, protože jejich 
tangenciální rychlost jim umožňuje zůstat na oběžné dráze, i když gravitační síla je 
přitahuje na Zem.

Volný pád  
vs. beztížný  
stav
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3. PRAKTICKÉ ÚKOLY A TESTY PRO ŽÁKY

Úkol 1: Proporcionalita v newtonově gravitačním zákoně

Cíl úkolu

Ilustrovat to, jak je gravitační síla přímo úměrná součinu hmotností dvou těles a nepřímo 
úměrná druhé mocnině vzdálenosti mezi tělesy. Toto cvičení lze provést samostatně nebo 
ve dvojicích. 

Metodické pokyny pro učitele

Vytisknout Přílohu H1 a  rozdat ji žákům, kteří v  uvedených příkladech mají vyplnit 
chybějící hodnoty F.

Pokyny pro žáky

Na obrázku je graficky znázorněna závislost gravitační síly na hmotnosti těles a vzdá-
lenosti mezi nimi. Dva z příkladů jsou již vyřešeny a ostatní musíte vyřešit vy podob-
ným způsobem.

Úkol 2 a 3: Hmotnost a tíha

Cíl úkolů 2 a 3

Ukázat změnu gravitační síly jako důsledek změny ve vzdálenosti nebo v hmotnosti těles. 
Ukázat, že gravitační zrychlení g je ve skutečnosti stejné jako vztah (G M Země) / (R 
Země)2. Toto cvičení se provádí samostatně.Diskuse o výsledcích je společná.

Metodické pokyny pro učitele

V ůkolu 2 je ve vzorci F = G (m1M2/ d2) m1 je hmotnost žáka, M2 je hmotnost Země a d 
je vzdálenost od středu Země k žákovi, t. j. 6,38 × 106 m v podůkolu (a) a 6,39 × 106 m 
v podůkolu (b). Odpověď  (a) F = 491,81 N (nebo přibližně 492 N); (b) F = 409,28 N (nebo 
přibližně 490 N). 

Diskutujte o malém rozdílu v síle na úrovni moře a v nadmořské výšce 10 km. Porovnejte 
s odpovědí (a) z ůkolu 3 a poznamenejte žákům, že ve skutečnosti je to g = (G M Země) / 
(R Země)2. 
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3. PRAKTICKÉ ÚKOLY A TESTY PRO ŽÁKY

Úkol 1: Proporcionalita v newtonově gravitačním zákoně

Cíl úkolu

Ilustrovat to, jak je gravitační síla přímo úměrná součinu hmotností dvou těles a nepřímo 
úměrná druhé mocnině vzdálenosti mezi tělesy. Toto cvičení lze provést samostatně nebo 
ve dvojicích. 

Metodické pokyny pro učitele

Vytisknout Přílohu H1 a  rozdat ji žákům, kteří v  uvedených příkladech mají vyplnit 
chybějící hodnoty F.

Pokyny pro žáky

Na obrázku je graficky znázorněna závislost gravitační síly na hmotnosti těles a vzdá-
lenosti mezi nimi. Dva z příkladů jsou již vyřešeny a ostatní musíte vyřešit vy podob-
ným způsobem.

Úkol 2 a 3: Hmotnost a tíha

Cíl úkolů 2 a 3

Ukázat změnu gravitační síly jako důsledek změny ve vzdálenosti nebo v hmotnosti těles. 
Ukázat, že gravitační zrychlení g je ve skutečnosti stejné jako vztah (G M Země) / (R 
Země)2. Toto cvičení se provádí samostatně.Diskuse o výsledcích je společná.

Metodické pokyny pro učitele

V ůkolu 2 je ve vzorci F = G (m1M2/ d2) m1 je hmotnost žáka, M2 je hmotnost Země a d 
je vzdálenost od středu Země k žákovi, t. j. 6,38 × 106 m v podůkolu (a) a 6,39 × 106 m 
v podůkolu (b). Odpověď  (a) F = 491,81 N (nebo přibližně 492 N); (b) F = 409,28 N (nebo 
přibližně 490 N). 

Diskutujte o malém rozdílu v síle na úrovni moře a v nadmořské výšce 10 km. Porovnejte 
s odpovědí (a) z ůkolu 3 a poznamenejte žákům, že ve skutečnosti je to g = (G M Země) / 
(R Země)2. 
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Úkol 2

Určete gravitační sílu mezi Zemí (hmota M = 6 × 1024 kg) a žákem s hmotností 50 kg, 
který se nachází:
a) na hladině moře (ve vzdálenosti 6,38 x 106 m od středu Země);
b) v letadle v nadmořské výšce 10 000 m nad povrchem Země.

Pokyny pro žáky: 

Použijte vzorec pro gravitační sílu mezi dvěma tělesy.Gravitační konstanta je  
G = 6,667 × 10-11 N m2/kg2.

Úkol 3

Určete gravitační sílu, která působí:

a) na žáka s hmotností 50 kg,
b) na autobus s  hmotností 10 ton, pomocí zemského, resp. tíhového zrychlení g  

(g = 9,8 m/s2).

Řešení: 

a) 490 N, b) 98 000 N.

Úkol 4

Vypočtěte tíhu jednoho člověka o hmotnosti 80 kg, který se nachází na nebeských tělesech 
Sluneční soustavy uvedených v tabulce.

Cíl úkolu

Znázornit rozdíl mezi hmotností a tíhou. Ukázat, jak se mění tíha člověka (Pozor: hmot-
nost se nemění!) v závislosti na gravitačním zrychlení daného nebeského tělesa (které zase 
závisí na jeho hmotnosti a poloměru).

Metodické pokyny pro učitele

Tabulka uvádí nebeská tělesa Sluneční soustavy a jejich zrychlení. Žáci mají vypočítat gra-
vitační sílu, kterou každé těleso vyvíjí na člověka, která je vlastně jeho tíha na příslušném 
nebeském tělese. Úloha ukazuje rozdíl mezi hmotností a tíhou. Zatímco hmotnost posu-
zovaného člověka je vždy stejná, jeho tíha se mění v závislosti na tom, na jakém nebeském 
tělese se nachází (i jakou gravitační silou ho toto nebeské těleso přitahuje). Alternativní 
způsob vysvětlení rozdílu mezi hmotností a tíhou je, že tíha je určena intenzitou gravi-
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tační síly, a pokud na Zemi porovnáme dvě tělesa s různými hmotnostmi (úkol 3), tato 
tělesa jsou přitahovány stejnou silou, takže těleso s větší hmotností bude vážit více. Ale ve 
Vesmíru, kde je gravitační přitažlivost mnohem slabší, tělesa mohou být téměř bez tíže  
(t. j. s velmi malou tíhou).Ale i ve Vesmíru obsahují tělesa nějaký materiál, proto mají 
i tíhu.

Tabulka:

Jméno Hmotnost 
(kg)

Poloměr 
(km)

Gravitační 
zrychlení  

(m/s2)

Tíha člověka 
(kg)

MĚSÍC 7.342 × 1022 1 737 1,62

MERKUR 3.301 × 1023 2 440 3,7

VENUŠE 4.8675 × 1024 6 052 8,87

MARS 6.4171 × 1023 3 390 3,72

JUPITER 1.8982 × 1027 69 911 24,79

SATURN 5.6834 × 1026 58 232 10,44

URAN 8.6810 × 1025 25 362 8,87

NEPTUN 1.024 × 1026 24 622 11,15

Úkol 5: Druhá kosmická rychlost

Cíl úkolu

Žáci pochopí, co přesně druhá vesmírná rychlost představuje.

Metodické pokyny pro učitele

Níže uvedené informace by měly být důkladně vysvětleny.

Pokyny pro žáky

Chcete-li přesně zjistit, jak se odvozuje vzorec pro druhou vesmírnou rychlost, postupujte 
následovně:
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tační síly, a pokud na Zemi porovnáme dvě tělesa s různými hmotnostmi (úkol 3), tato 
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1. Definujte druhou kosmickou rychlost: Je to rychlost, kterou objekt potřebuje, aby 
překonal gravitační sílu planety, na níž se objekt nachází, aby „unikl“ do Vesmíru. Větší 
planety mají větší hmotnosti a vyžadují tedy vyšší druhou kosmickou rychlost na opuš-
tění než menší planety s menší hmotností. 

2. Zákon zachování energie říká, že v izolované fyzikální soustavě je celková energie ne-
měnná. Vezměme si tedy jeden systém, například systém „Země – raketa“ a považujme 
ho za izolovaný. Potom v Zákoně zachování energie přirovnáme počáteční (označené 
indexem 1) a konečné (označené indexem 2) energie s potenciálními (U) a kinetickými 
(K) energiemi:

K1 + U1 = K2 + U2

3. Definujeme potenciální a  kinetickou energii. Kinetická energie je energie pohybu 
a je K = (½) mv2, kde m je hmotnost rakety a v je její rychlost. Potenciální energie je 
energie vyplývající z umístění objektu ve vztahu k jiným objektům v systému. Ve fyzice 
je potenciální energie, která se nachází na nekonečně velké vzdálenosti od Země, ob-
vykle nulová. Protože gravitační síla je silou gravitace, potenciální energie rakety bude 
vždy negativní a  přibližováním se rakety k  Zemi se bude zmenšovat. Pak může být 
potenciální energie systému „Země – raketa“ zapsána takto:

− (GМm)/r,

 kde G je univerzální gravitační konstanta, M je hmotnost Země, m je hmotnost rakety 
a r je vzdálenost mezi středy těchto dvou hmotností.

4. Tato cvičení nahradíme v Zákoně zachování energie. Když raketa získá minimální 
rychlost potřebnou k překonání gravitačního pole Země, v  jednom bodě se zpomalí 
a zastaví na nekonečno (kolem Země). Takže K2 = 0.Pak raketa nebude pociťovat gra-
vitaci Země a už nikdy „na zem“ nepadne, takže i U2 = 0. Pak:

(½) m v2 − (GМm)/r = 0

5. Výše uvedenou rovnici vyřešíme i pro v:

(½) m v2 = (GMm)/r 

v2 = (2GМ)/r

v = [(2GМ)/r]1/2. 

Toto je druhá kosmická rychlost, nebo v tomto případě – minimální požadovaná 
rychlost rakety na překonání gravitačního pole Země a vzlétnutí do Vesmíru. 



8888

STARS Metodická příručka pro učitele  

3. Newtonův gravitační zákon

Úkol 6: Výpočet druhé kosmické rychlosti 
pro vesmírná tělesa s různými hmotnostmi

Cíl úkolu

Získat druhé kosmické rychlosti pro nebeská tělesa s různými hmotnostmi a získat před-
stavu o rozsahu těchto rychlostí.

Metodické pokyny pro učitele

Na základě údajů o poloměrech a hmotnostech různých planet (a jejich satelitů) ze Slu-
neční soustavy, jakož i  samotného Slunce a  dalších výrazně hmotnějších nebo méně 
hmotných hvězd (které se dají zjistit na Wikipedii), žáci mají vypočítat druhé kosmické 
rychlosti těchto těles. Je třeba uspořádat tyto rychlosti v sestupném pořadí, které žákům 
pomůže získat představu o  rozsahu rychlostí (tedy to, že méně hmotné tělesa vyžadují 
nižší rychlost potřebnou k opuštění gravitačního pole, než masivnější tělesa).

Doplňkový materiál

Jak spustit projektil do Vesmíru: https://spaceplace.nasa.gov/how-orbits-work/en/#

NEWTONOV GRAVITAČNÝ ZÁKON – PRÍLOHA
Vzdialenosť  

(metre)

0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00

Sila  
(Newtony)

25,00
16,00
11,11
8,16
6,25
5,00
4,00
2,70
2,04
1,56
1,23
1,00
0,60
0,51
0,39
0,31
0,25

Vyššie vidíte údaje, ako sa môže meniť gravitačná 
sila medzi dvoma objektmi, za predpokladu, že sa 
mení vzdialenosť medzi nimi.

Zaznamenajte údaje do grafu, kde sila bude os y  
a vzdialenosť os x.

Postup
1. pomenujte graf (sila vs. vzdialenosť)
2. označte os y (nezabudnite jednotky)
3. označte os x (nezabudnite jednotky)
4. určite rozsah pre obidve osi
5. zaznamenajte údaje
6. nakreslite krivku vývoja

Meno:                

Obdobie:        Dátum:

F = G 
m1m2

r2
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Úkol 6: Výpočet druhé kosmické rychlosti 
pro vesmírná tělesa s různými hmotnostmi
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STAV BEZTÍŽE

1. ABSTRAKT

Pojmem stav beztíže nazýváme stav, při kterém je gravitační síla působící na těleso kom-
penzována jinou silou, takže výsledný dojem je, že na těleso gravitační síla nepůsobí. Ty-
pickou situací, při které vzniká stav beztíže v blízkosti povrchu Země, je volný pád nebo 
vrh tělesa. Tyto pohyby umožňují beztížný stav po velice krátkou dobu nejvýše několika 
sekund. Dlouhodobě nastává stav beztíže při pohybu tělesa v kosmickém prostoru, na-
příklad při oběhu družice kolem Země. Pobyt ve stavu beztíže přináší pro člověka různé 
zdravotní problémy. Na druhou stranu bude možno stav beztíže využít pro řadu techno-
logických procesů. Toto využití je dnes většinou ve fázi experimentů.

1.1 Klíčová slova

stav beztíže

gravitační síla

tíhová síla

tíha

setrvačná síla

odstředivá síla

neinerciální vztažná soustava

kosmické lety

družice Země

volný pád

vrh tělesa

izolovaná soustava
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2. TEORETICKÁ ČÁST PRO UČITELE

Pojmem stav beztíže nazýváme stav, při kterém je gravitační síla působící na těleso 
kompenzována jinou silou, takže výsledný dojem či pocit pozorovatele je, že na těle-
so žádná gravitační síla nepůsobí. Stav beztíže vzniká v  každé neinerciální vztažné 
soustavě, která se pohybuje se zrychlením stejné velikosti i směru, jako je gravitační 
zrychlení v daném místě. V takové neinerciální vztažné soustavě se projevuje zdánlivá 
setrvačná síla, která má stejnou velikost jako síla gravitační, ale opačný směr. Výsled-
ná síla vzniklá složením gravitační a setrvačné síly je nulová. Neznamená to však, že 
by gravitační síla zmizela.

Typickou situací, při které vzniká stav beztíže v blízkosti povrchu Země, je volný pád. 
Při něm se těleso pohybuje působením tíhové síly Fg = mg zrychleně dolů, tj. směrem 
k povrchu Země, s tíhovým zrychlením g  10 ms–2. V neinerciální vztažné soustavě 
(zrychlující se zrychlením g) spojené s tímto tělesem se projevuje zdánlivá setrvačná 
síla Fs = –Fg = mas, kde as je setrvačné zrychlení as = –g. Výsledná síla působící na 
padající těleso v neinerciální soustavě spojené s tímto tělesem je Fg – Fs = 0. 

O tom, že taková zdánlivá setrvačná síla ve zrychlující vztažné soustavě opravdu vzni-
ká, se můžeme přesvědčit myšlenkovým pokusem. Představme si, že sedíme v autě, 
které se pohybuje přímočaře se zrychlením o  velikosti a   10 ms–2 ve vodorovném 
směru. (Takové auto by dosáhlo z  klidu rychlosti 100 kmh–1 za 2,8 s, muselo by to 
tedy být opravdu výkonné závodní auto.) Setrvačná síla je přesně ta síla, která nás 
při takové akceleraci tlačí do sedačky. V  tomto případě se však setrvačná a  tíhová 
síla nevyruší – setrvačná síla nás tlačí dozadu do opěradla sedačky, tíhová síla dolů 
do sedáku, proto si obě stále uvědomujeme. Pokud je však pohyb vztažné soustavy 
zrychlený směrem dolů se zrychlením g, setrvačná a tíhová síla se vyruší a pociťujeme 
stav beztíže.

Je vhodné důsledně rozlišovat gravitační sílu, tíhovou sílu a tíhu. Gravitační síla (Fg) je 
síla vzájemného silového působení dvou hmotných těles, jedna ze základních fyzikálních 
interakcí. Pokud je vztažná soustava spojená s povrchem Země, je nutno vzít v úvahu, že 
Země rotuje a již sama tato vztažná soustava je neinerciální. Vzniká v ní zdánlivá odstře-
divá síla způsobená rotací Země. Výslednicí gravitační síly a této odstředivé síly je tíhová 
síla (FG). Na povrchu Země proto uvažujeme sílu tíhovou a již nemusíme vliv rotace Země 
zahrnovat do dalších úvah.

Při popisu beztížného stavu nastávajícího při lokálních pohybech v  blízkosti povrchu 
Země (volný pád, vrhy) je tedy vhodné používat pojem tíhová síla. Při popisu beztížného 
stavu u těles v kosmickém prostoru (satelity, kosmické stanice a lodi, kosmické sondy, ...) 
pracujeme s pojmem gravitační síla.

Základní  
informace

Volný pád

Terminologická 
poznámka
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Pojmem stav beztíže nazýváme stav, při kterém je gravitační síla působící na těleso 
kompenzována jinou silou, takže výsledný dojem či pocit pozorovatele je, že na těle-
so žádná gravitační síla nepůsobí. Stav beztíže vzniká v  každé neinerciální vztažné 
soustavě, která se pohybuje se zrychlením stejné velikosti i směru, jako je gravitační 
zrychlení v daném místě. V takové neinerciální vztažné soustavě se projevuje zdánlivá 
setrvačná síla, která má stejnou velikost jako síla gravitační, ale opačný směr. Výsled-
ná síla vzniklá složením gravitační a setrvačné síly je nulová. Neznamená to však, že 
by gravitační síla zmizela.

Typickou situací, při které vzniká stav beztíže v blízkosti povrchu Země, je volný pád. 
Při něm se těleso pohybuje působením tíhové síly Fg = mg zrychleně dolů, tj. směrem 
k povrchu Země, s tíhovým zrychlením g  10 ms–2. V neinerciální vztažné soustavě 
(zrychlující se zrychlením g) spojené s tímto tělesem se projevuje zdánlivá setrvačná 
síla Fs = –Fg = mas, kde as je setrvačné zrychlení as = –g. Výsledná síla působící na 
padající těleso v neinerciální soustavě spojené s tímto tělesem je Fg – Fs = 0. 

O tom, že taková zdánlivá setrvačná síla ve zrychlující vztažné soustavě opravdu vzni-
ká, se můžeme přesvědčit myšlenkovým pokusem. Představme si, že sedíme v autě, 
které se pohybuje přímočaře se zrychlením o  velikosti a   10 ms–2 ve vodorovném 
směru. (Takové auto by dosáhlo z  klidu rychlosti 100 kmh–1 za 2,8 s, muselo by to 
tedy být opravdu výkonné závodní auto.) Setrvačná síla je přesně ta síla, která nás 
při takové akceleraci tlačí do sedačky. V  tomto případě se však setrvačná a  tíhová 
síla nevyruší – setrvačná síla nás tlačí dozadu do opěradla sedačky, tíhová síla dolů 
do sedáku, proto si obě stále uvědomujeme. Pokud je však pohyb vztažné soustavy 
zrychlený směrem dolů se zrychlením g, setrvačná a tíhová síla se vyruší a pociťujeme 
stav beztíže.

Je vhodné důsledně rozlišovat gravitační sílu, tíhovou sílu a tíhu. Gravitační síla (Fg) je 
síla vzájemného silového působení dvou hmotných těles, jedna ze základních fyzikálních 
interakcí. Pokud je vztažná soustava spojená s povrchem Země, je nutno vzít v úvahu, že 
Země rotuje a již sama tato vztažná soustava je neinerciální. Vzniká v ní zdánlivá odstře-
divá síla způsobená rotací Země. Výslednicí gravitační síly a této odstředivé síly je tíhová 
síla (FG). Na povrchu Země proto uvažujeme sílu tíhovou a již nemusíme vliv rotace Země 
zahrnovat do dalších úvah.

Při popisu beztížného stavu nastávajícího při lokálních pohybech v  blízkosti povrchu 
Země (volný pád, vrhy) je tedy vhodné používat pojem tíhová síla. Při popisu beztížného 
stavu u těles v kosmickém prostoru (satelity, kosmické stanice a lodi, kosmické sondy, ...) 
pracujeme s pojmem gravitační síla.

Základní  
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Volný pád
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Pojem tíha (G) označuje sílu, kterou působí těleso v tíhovém poli Země na podložku. Na 
těleso ležící na podložce působí směrem dolů tíhová síla a toto těleso působí na podlož-
ku tíhou. (Reakce k této tíze, tj. síla, kterou působí podložka na těleso, je důvodem, proč 
těleso na podložce leží, nikam nepadá.) Ve stavu beztíže se těleso vznáší, netlačí na pod-
ložku (např. na podlahu výtahu padajícího volným pádem). Proto je tíha opravdu nulová 
a označení „bez tíže“ je v pořádku. Je však nutno ještě jednou zdůraznit, že tíhová nebo 
gravitační síla nulové ani v tomto případě nejsou.

2.1 Jak dosáhnout stavu beztíže

Jak již bylo uvedeno včetně rozboru silového působení, padá-li těleso v tíhovém poli Země 
volným pádem, nachází se ve stavu beztíže. Stejná situace nastává u složených pohybů, 
u nichž je jednou složkou volný pád, tedy u všech případů vrhů – svislého, vodorovného 
i šikmého. Příkladem svislého vrhu mohou být skoky na trampolíně, při kterých je gym-
nasta ve stavu beztíže po celou dobu, kdy je bez kontaktu s trampolínou. Do stejné kate-
gorie patří již zmíněný volný pád kabiny výtahu. Všechny tyto pohyby umožňují beztížný 
stav po velice krátkou dobu desetin sekundy nebo nejvýše několika málo sekund. Delší 
dobu trvá například pád parašutisty. Ten se ovšem ve stavu beztíže nachází pouze krátce 
po začátku pádu. Již po několika sekundách vzroste rychlost parašutisty natolik, že se síla 
odporu prostředí vyrovná s tíhovou silou a další pád již probíhá rovnoměrným pohybem, 
při kterém stav beztíže nenastává.

Pohybu po trajektorii vrhu vodorovného nebo šikmého se využívá při simulaci stavu 
beztíže v letadlech. Pokud se letadlo pohybuje po parabolické trajektorii, po jaké by se po-
hybovalo vržené těleso, nastává v letadle stav beztíže. Tímto způsobem je možno vytvořit 
beztížný stav na dobu přibližně 25 sekund.

Dlouhodobě nastává stav beztíže při pohybu tělesa v kosmickém prostoru. Stále musí pla-
tit výchozí podmínka, tj. těleso se musí nacházet v neinerciální vztažné soustavě, která 
se pohybuje se zrychlením stejné velikosti i směru, jako je gravitační zrychlení v daném 
místě. Pokud by na těleso působila další síla, typicky tah raketových motorů, stav beztíže 
nenastane.

Při oběhu družice kolem Země po kruhové trajektorii působí gravitační síla do stře-
du Země. Právě tato síla je ve vztažné soustavě spojené se Zemí silou dostředivou, 
která způsobuje zakřivení trajektorie do tvaru kružnice. Pokud situaci sledujeme ze 
vztažné soustavy spojené s družicí, jedná se opět o vztažnou soustavu neinerciální 
a na družici (tělesa uvnitř družice) působí zdánlivá setrvačná odstředivá síla stejně 
velká jako síla gravitační, ale opačného směru. Výslednice gravitační a odstředivé síly 
je nulová.

Volný pád  
a vrhy těles

Pohyb po oběžné 
dráze Země
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Těleso v kosmickém prostoru nemusí obíhat kolem Země, ale může se prostorem pohy-
bovat zcela obecně. V takovém případě nastává stav beztíževe vztažné soustavě spojené 
s tělesem, pohybuje-li se těleso pouze vlivem gravitačních sil, tj. se zrychlením stejným 
jako je gravitační zrychlení v daném místě. V žádné případě není nutné, aby gravitační síla 
působící na těleso byla nulová. Většina kosmických těles se pohybuje právě tímto způso-
bem, tj. působením gravitačních sil. Výjimkou jsou jen úseky letu, kdy je umělé kosmické 
těleso urychlováno či zpomalováno tahem motorů nebo je jimi měněn směr letu. V těchto 
úsecích letu stav beztíže nevznikne.

V souvislosti s  lety do vesmíru je studium stavu beztíže a  trénink pobytu v něm velice 
důležitý. Jak bylo zmíněno, docílit stavu beztíže na povrchu Země lze pouze na velmi 
krátkou dobu. Pro některé účely není nutno užívat přímo stav beztíže, ale pouze simulovat 
pobyt v něm. 

Pro tyto účely se častou používá pobyt ve skafandrech v bazénu s vodu. Skafandr je vy-
vážen tak, aby vztlaková síla na něj byla stejně velká jako tíhová síla. Pak se člověk ve 
skafandru ve vodě vznáší jako ve stavu beztíže. Tato simulace má dva nedostatky. Odpor 
vodního prostředí je výrazně větší než odpor vzduchu, takže některé pohyby jsou ve vodě 
brzděny a tím usnadňovány. Vztlaková síla působí pouze na povrch skafandru a skafandr 
nadnáší člověka silou působící na kůži. Na vnitřní orgány člověka uvnitř působí naprosto 
normální tíhová síla, takže není možno dosáhnout efektů poruchy rovnováhy či nevolnos-
ti způsobené pravou beztíží.

Druhou možností, jak simulovat stav beztíže, je pobyt ve větrném tunelu. V něm je člověk 
nadnášen ve svislém tunelu vertikálně vzhůru proudícím vzduchem. Rychlostí vzduchu 
je možno regulovat působící sílu a míru efektu. Nedostatky této simulace jsou podobné 
jakou bazénu, jen místo většího odporu vody má vliv obtékání kombinézy vzduchem.

Pobyt se stavu beztíže má na člověka (i na jiné vyšší organismy) více nežádoucích účinků. 
Krátkodobě, po dobu několika hodin nebo dnů se při pobytu ve stavu beztíže dostavuje 
mořská nemoc spojená s žaludeční nevolností a pocity tlaku v hlavě. Ta vzniká nestan-
dardním drážděním rovnovážného ústrojí ve vnitřním uchu, které normálně organismu 
určuje směr působení tíže. 

Dlouhodobějším efektem je redistribuce kapalin v  těle. Na povrchu Země srdce vy-
tlačuje krev nahoru proti působení tíhové síly, ve stavu beztíže proudí krev do horní 
poloviny těla daleko snáze. U kosmonautů se projevuje zčervenání a někdy také opuc-
hnutí tváří. Jiný charakter pohybů ve stavu beztíže, kdy není nutno překonávat půso-
bení tíhové síly a celkově je fyzická námaha menší, vede postupně k atrofii svalstva. 
Dále byly pozorovány hormonální změny, vyplavování vápníku z kostí a u pokusných 
zvířat také známky poškození jater. Některé důsledky stavu beztíže lze eliminovat na-
příklad pravidelným cvičením, jiné musí být v budoucnu podrobeny dalšímu důklad-
nému zkoumání.
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Těleso v kosmickém prostoru nemusí obíhat kolem Země, ale může se prostorem pohy-
bovat zcela obecně. V takovém případě nastává stav beztíževe vztažné soustavě spojené 
s tělesem, pohybuje-li se těleso pouze vlivem gravitačních sil, tj. se zrychlením stejným 
jako je gravitační zrychlení v daném místě. V žádné případě není nutné, aby gravitační síla 
působící na těleso byla nulová. Většina kosmických těles se pohybuje právě tímto způso-
bem, tj. působením gravitačních sil. Výjimkou jsou jen úseky letu, kdy je umělé kosmické 
těleso urychlováno či zpomalováno tahem motorů nebo je jimi měněn směr letu. V těchto 
úsecích letu stav beztíže nevznikne.

V souvislosti s  lety do vesmíru je studium stavu beztíže a  trénink pobytu v něm velice 
důležitý. Jak bylo zmíněno, docílit stavu beztíže na povrchu Země lze pouze na velmi 
krátkou dobu. Pro některé účely není nutno užívat přímo stav beztíže, ale pouze simulovat 
pobyt v něm. 

Pro tyto účely se častou používá pobyt ve skafandrech v bazénu s vodu. Skafandr je vy-
vážen tak, aby vztlaková síla na něj byla stejně velká jako tíhová síla. Pak se člověk ve 
skafandru ve vodě vznáší jako ve stavu beztíže. Tato simulace má dva nedostatky. Odpor 
vodního prostředí je výrazně větší než odpor vzduchu, takže některé pohyby jsou ve vodě 
brzděny a tím usnadňovány. Vztlaková síla působí pouze na povrch skafandru a skafandr 
nadnáší člověka silou působící na kůži. Na vnitřní orgány člověka uvnitř působí naprosto 
normální tíhová síla, takže není možno dosáhnout efektů poruchy rovnováhy či nevolnos-
ti způsobené pravou beztíží.

Druhou možností, jak simulovat stav beztíže, je pobyt ve větrném tunelu. V něm je člověk 
nadnášen ve svislém tunelu vertikálně vzhůru proudícím vzduchem. Rychlostí vzduchu 
je možno regulovat působící sílu a míru efektu. Nedostatky této simulace jsou podobné 
jakou bazénu, jen místo většího odporu vody má vliv obtékání kombinézy vzduchem.

Pobyt se stavu beztíže má na člověka (i na jiné vyšší organismy) více nežádoucích účinků. 
Krátkodobě, po dobu několika hodin nebo dnů se při pobytu ve stavu beztíže dostavuje 
mořská nemoc spojená s žaludeční nevolností a pocity tlaku v hlavě. Ta vzniká nestan-
dardním drážděním rovnovážného ústrojí ve vnitřním uchu, které normálně organismu 
určuje směr působení tíže. 

Dlouhodobějším efektem je redistribuce kapalin v  těle. Na povrchu Země srdce vy-
tlačuje krev nahoru proti působení tíhové síly, ve stavu beztíže proudí krev do horní 
poloviny těla daleko snáze. U kosmonautů se projevuje zčervenání a někdy také opuc-
hnutí tváří. Jiný charakter pohybů ve stavu beztíže, kdy není nutno překonávat půso-
bení tíhové síly a celkově je fyzická námaha menší, vede postupně k atrofii svalstva. 
Dále byly pozorovány hormonální změny, vyplavování vápníku z kostí a u pokusných 
zvířat také známky poškození jater. Některé důsledky stavu beztíže lze eliminovat na-
příklad pravidelným cvičením, jiné musí být v budoucnu podrobeny dalšímu důklad-
nému zkoumání.
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Mezi problémy při pobytu ve stavu beztíže lze zařadit i naprostou změnu motorických ná-
vyků při vykonávání běžných činností na oběžné dráze. Beztíži musí být podřízena osobní 
hygiena, jídlo, vyměšování, ale samozřejmě také pracovní činnosti typu montážních prací 
uvnitř i vně kosmické stanice. Velká část běžných dějů na povrchu Země počítá se všude 
přítomnou tíhovou silou, která „poskytuje oporu“.

2.2 Fyzikální děje ve stavu beztíže

Vylitá voda ve stavu beztíže nesteče na podlahu, ale volně poletuje prostorem. Protože 
celková vnější síla působící na kapalné těleso je nulová, začnou hrát významnou roli síly, 
které jsou na povrchu Země okrajové – síly povrchového napětí. Kapalina se vlivem povr-
chového napětí zformuje do podoby velké koule (kulové kapky). Při dotyku s povrchem, 
který je kapalinou smáčen, se po něm rozteče do plochy. 

Ve stavu beztíže je nulová také vztlaková síla v kapalině, která na povrchu Země vzni-
ká podle Archimédova zákona. Proto plamen hořící svíčky není protažený vzhůru, ale je 
malý, špatně hořící a vypadá jako kulička. Na povrchu Země vlivem Archimédova zákona 
stoupají horké spaliny vzhůru a na jejich místo se dostává vzduch z okolí, což zajišťuje 
přísun kyslíku k plameni. Proto je také problém uvařit ve stavu beztíže vodu. Ohřívám-li 
kapalinu v nádobě, jak je běžné zahříváním dna nádoby, ohřeje se nejprve kapalina u dna, 
poté ale díky vztlakové síle stoupá ohřátá vzhůru a na její místo se dostane zbylá dosud 
chladnější kapalina. Ve stavu beztíže tento automatický mechanismus promíchávání ka-
paliny nefunguje, kapalinu je nutno promíchávat ručně. Ale na druhou stranu je jedno, 
zda ji ohříváme shora či zdola. Neexistuje „dole“ a „nahoře“.

Na povrchu Země jsme neustále v kontaktu se Zemí, jsme k ní přitahováni tíhovou si-
lou a získáváme oporu díky tření mezi podrážkami našich bot a povrchem, na kterém 
stojíme. Při většině činností nevědomky a zcela automaticky využíváme toho, že část 
energie, hybnosti nebo momentu hybnosti přenášíme silovým působením na Zemi. 
Při výskoku se odrazíme od Země a  tím získáme silový impuls směrem vzhůru. Ve 
stavu beztíže je možnost odrazu daleko menší. Při úderu kladivem působíme kladi-
vem na předmět, ale díky reakci působí tento předmět na kladivo a uděluje mu impuls 
směrem vzad. Tato reakce je eliminována silovým působením Země, protože „stojíme 
pevnýma nohama na zemi“. Ve stavu beztíže po úderu běžným kladivem kosmonaut 
odletí od místa úderu opačným směrem. Při manipulaci s  otočným klíčem získává 
moment hybnosti i nářadí a  člověk, který s ním manipuluje. Na povrchu Země tak 
vlastně otáčíme celou Zemí, se kterou to samozřejmě „ani nehne“. Na kosmické stani-
ci pokus o utažení šroubu klíčem znamená roztočení kosmonauta opačným směrem. 
Kosmonaut, který by vzal do ruky stolní ventilátor a zapnul ho, se také roztočí opač-
ným směrem než vrtule ventilátoru. (Naštěstí menší rychlostí, kterázávisí na poměru 
momentů setrvačnosti obou těles.)
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Využití stavu beztíže je v současnosti stále ve stadiu experimentů. Již nyní je jasné, že stav 
beztíže je ideální pro dokonalejší růst některých druhů monokrystalů, u kterých může tí-
hová síla způsobovat nerovnoměrné rozložení různě těžkých částic nebo obecně poruchy 
krystalické mřížky. Tímto způsobem mohou například vznikat nové druhy polovodičů.
Také některé organické látky vytvářejí ve stavu beztíže dokonalejší a pravidelnější struk-
turu, čehož se už využívá při vývoji kvalitnějších léčiv. Podobně jako krystaly je možno 
ve stavu beztíže vyrábět i dokonalejší slitiny. Probíhají experimenty s průběhem hoření ve 
stavu beztíže, které mohou ve výsledku vést ke zdokonalení spalovacích motorů na Zemi 
i k přípravě nových druhů uhlovodíkových paliv.

Využití stavu 
beztíže
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Využití stavu beztíže je v současnosti stále ve stadiu experimentů. Již nyní je jasné, že stav 
beztíže je ideální pro dokonalejší růst některých druhů monokrystalů, u kterých může tí-
hová síla způsobovat nerovnoměrné rozložení různě těžkých částic nebo obecně poruchy 
krystalické mřížky. Tímto způsobem mohou například vznikat nové druhy polovodičů.
Také některé organické látky vytvářejí ve stavu beztíže dokonalejší a pravidelnější struk-
turu, čehož se už využívá při vývoji kvalitnějších léčiv. Podobně jako krystaly je možno 
ve stavu beztíže vyrábět i dokonalejší slitiny. Probíhají experimenty s průběhem hoření ve 
stavu beztíže, které mohou ve výsledku vést ke zdokonalení spalovacích motorů na Zemi 
i k přípravě nových druhů uhlovodíkových paliv.

Využití stavu 
beztíže
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3. STAV BEZTÍŽE – AKTIVITY

název aktivity doba trvání náročnost 
aktivity

doporučený 
věk dětí

pomůcky  
a materiál cíl aktivity

Gravitační pole  
v okolí Země

20 – 40 min střední 6. až 8.  
ročník ZŠ

kalkulačka, 
aplikace MS Excel

Žáci pochopí, že gravitační síla 
působí do nekonečné vzdálenosti. 
Uvědomí si, že pro existenci stavu 
beztíže není nutné, aby gravitační 
síla byla nulová. Dokáží si představit 
geometrii nízké oběžné dráhy.

Demonstrace 
stavu beztíže  
při volném pádu

20 – 40 min střední 4. až 8.  
ročník ZŠ

PET láhev  
s vodou, krabička 
od džusu s vodou, 
pomůcka – si-
loměr v průhledné 
krabici

Žáci si uvědomí, že stav beztíže 
může vzniknout i na povrchu Země. 
Pochopí, že stavu beztíže lze na po-
vrchu Země docílit při volném pádu. 
Je však omezen na krátké časové 
úseky.

Chování kapaliny 
ve stavu beztíže

20 – 40 min střední 4. až 8.  
ročník ZŠ

fotoaparát  
s režimy ručního 
ostření a předvol-
by času závěrky

Žáci uvidí, že kapalné těleso ve stavu 
beztíže zaujme kulový tvar. Pochopí, 
že stavu beztíže lze na povrchu Země 
docílit při volném pádu.

Aktivita 1 – Gravitační pole v okolí Země

1. Zkuste ověřit výpočtem, zda působí gravitační síla i ve stavu beztíže. V kosmickém 
prostoru se ve stavu beztíže blízko Zemi nachází mezinárodní vesmírná stanice ISS, 
dále od Země se nachází geostacionární družice (jsou stále nad stejným místem zem-
ského povrchu), ještě dále je Měsíc. V jaké vzdálenosti vymizí přitažlivá gravitační 
síla Země?

2. Ve výšce h nad povrchem kulového tělesa (Země) o  hmotnosti MZ a  poloměru RZ  
působí na těleso o hmotnosti m gravitační síla 

Fg = к ∙ 
(RZ + h)2

MZ ∙ m  Fg = к ∙ 
(RZ + h)2

MZ ∙ m  к = 6,67 ∙ 10−11 Nm2kg−2;

MZ = 6 ∙ 1024 kg; RZ = 6,378 ∙ 106 m.

 Spočítejte a porovnejte gravitační sílu působící na těleso o hmotnosti 1 kg:
– na povrchu Země, 
– ve výšce 400 km, ve které se pohybuje mezinárodní vesmírná stanice ISS, 
– ve výšce 35 800 km, ve které se pohybují geostacionární družice, 
– ve vzdálenosti Měsíce, což je 380 tisíc km.

3. Dále sestrojte graf závislosti této gravitační síly na vzdálenosti od povrchu Země od 
0 km do 40 000 km. Využijte připravenou tabulku se vzdálenostmi po 2 000 km. (Graf 
je možno vytvořit také v aplikaci MS Excel nebo podobné.) Odhadněte podle grafu, 
v jaké vzdálenosti bude gravitační síla Země nulová.
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4. ISS se pohybuje na nízké oběžné dráze 400 km nad povrchem Země. O kolik procent je 
tam gravitační síla menší než na povrchu? Proč na ISS kosmonauti nepociťují působení 
gravitační síly?

 Načrtněte obrázek trajektorie ISS v  měřítku 1 : 100 000 000 (poloměr Země bude 
6,4 cm, vzdálenost trajektorie ISS od povrchu Země 4 mm).

Cíl aktivity

Cílem této aktivity je ukázat žákům, že gravitační síla Země působí do nekonečné vzdá-
lenosti. Žáci si musí uvědomit, že pro existenci stavu beztíže není vůbec nutné, aby gra-
vitační síla byla nulová. Typický je příklad nízké oběžné dráhy a ISS, kde je gravitační síla 
o pouhých 12 % menší než na povrchu Země.

Metodické poznámky pro učitele 

■ Výpočet gravitační síly není složitý, pouze pozor na převody všech jednotek délky na 
metry.

■ Žáky je vhodné upozornit na to, že vypočtená gravitační síla působící na těleso o hmot-
nosti 1 kg na povrchu Země je vlastně tzv. konstanta g = 10 N/kg, kterou znají z hodin 
fyziky.

■ Pokud žáci ovládají tvorbu grafů v aplikaci MS Excel nebo v jiném tabulkovém pro-
cesoru, je vhodné, aby tuto aplikaci pro tvorbu grafu využili. Odpadnou tím nudné 
výpočty.

■ Již v tuto chvíli je nutno vést žáky k úvaze, že gravitační síla je ve stavu beztíže kompen-
zována jinou silou – při oběhu kolem Země se jedná o sílu odstředivou.

■ Náčrtek trajektorie ISS vede k představě, v jak těsné blízkosti Země se ISS pohybuje. 
A přesto je na ní stav beztíže. Zajímavou poznámkou k náčrtku je srovnání s výškou 
nejvyšších hor v tomto měřítku (cca 8 km).

Vzorové řešení
Na povrchu Země působí na těleso o hmotnosti 1 kg gravitační síla 9,84 N.
Ve výšce 400 km působí na těleso o hmotnosti 1 kg gravitační síla 8,71 N.
Ve výšce 35 800 km působí na těleso o hmotnosti 1 kg gravitační síla 0,199 N.
Ve vzdálenosti 380 000 km působí na těleso o hmotnosti 1 kg gravitační síla 0,0027 N.
Jako vzor sestrojení grafu závislosti gravitační síly na vzdálenosti od povrchu Země 
uvádíme zpracování aplikací MS Excel, viz obrázek.
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4. ISS se pohybuje na nízké oběžné dráze 400 km nad povrchem Země. O kolik procent je 
tam gravitační síla menší než na povrchu? Proč na ISS kosmonauti nepociťují působení 
gravitační síly?

 Načrtněte obrázek trajektorie ISS v  měřítku 1 : 100 000 000 (poloměr Země bude 
6,4 cm, vzdálenost trajektorie ISS od povrchu Země 4 mm).

Cíl aktivity

Cílem této aktivity je ukázat žákům, že gravitační síla Země působí do nekonečné vzdá-
lenosti. Žáci si musí uvědomit, že pro existenci stavu beztíže není vůbec nutné, aby gra-
vitační síla byla nulová. Typický je příklad nízké oběžné dráhy a ISS, kde je gravitační síla 
o pouhých 12 % menší než na povrchu Země.

Metodické poznámky pro učitele 

■ Výpočet gravitační síly není složitý, pouze pozor na převody všech jednotek délky na 
metry.

■ Žáky je vhodné upozornit na to, že vypočtená gravitační síla působící na těleso o hmot-
nosti 1 kg na povrchu Země je vlastně tzv. konstanta g = 10 N/kg, kterou znají z hodin 
fyziky.

■ Pokud žáci ovládají tvorbu grafů v aplikaci MS Excel nebo v jiném tabulkovém pro-
cesoru, je vhodné, aby tuto aplikaci pro tvorbu grafu využili. Odpadnou tím nudné 
výpočty.

■ Již v tuto chvíli je nutno vést žáky k úvaze, že gravitační síla je ve stavu beztíže kompen-
zována jinou silou – při oběhu kolem Země se jedná o sílu odstředivou.

■ Náčrtek trajektorie ISS vede k představě, v jak těsné blízkosti Země se ISS pohybuje. 
A přesto je na ní stav beztíže. Zajímavou poznámkou k náčrtku je srovnání s výškou 
nejvyšších hor v tomto měřítku (cca 8 km).

Vzorové řešení
Na povrchu Země působí na těleso o hmotnosti 1 kg gravitační síla 9,84 N.
Ve výšce 400 km působí na těleso o hmotnosti 1 kg gravitační síla 8,71 N.
Ve výšce 35 800 km působí na těleso o hmotnosti 1 kg gravitační síla 0,199 N.
Ve vzdálenosti 380 000 km působí na těleso o hmotnosti 1 kg gravitační síla 0,0027 N.
Jako vzor sestrojení grafu závislosti gravitační síly na vzdálenosti od povrchu Země 
uvádíme zpracování aplikací MS Excel, viz obrázek.
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Křivka v grafu se stále přibližuje k ose x (asymptoticky), ale nikdy se jí nedotkne. Proto 
nikdy, v žádné vzdálenosti od Země nebude gravitační síla nulová. V jisté vzdálenosti bude 
samozřejmě tak malá, že bude zanedbatelná ve srovnání s působením jiných bližších těles.

Ve výšce 400 km nad povrchem Země je gravitační síla o pouhých 12 % menší než na 
povrchu Země. Kosmonauti se nacházejí ve stavu beztíže, protože je gravitační síla půso-
bící na ně i na stanici vykompenzována odstředivou silou, která na ně působí, protože se 
pohybují kolem Země po přibližně kruhové trajektorii.

Údaje pro náčrtek jsou uvedeny v zadání. Poloměr Země 64 mm, vzdálenost ISS od povr-
chu 4 mm (poloměr trajektorie ISS 68 mm).

Pokyny pro přizpůsobení pro žáky s ŠVVP

Žáci s poruchami
Žákům s poruchami učení může velikosti gravitační síly vypočítat vyučující a žáci je 
pouze porovnají mezi sebou, např. určí, že ve vzdálenosti geostacionární družice je 
gravitační síla 50× menší. Případně mohou z předem připraveného grafu odečítat, 
v jaké vzdálenosti je síla poloviční než na povrchu apod. Důležitý je závěr, že síla se 
vzdáleností klesá, ale nikde není nulová.

Nadaní žáci
Nadaní žáci mohou početně řešit opačnou úlohu typu – v jaké vzdálenosti je gravi-
tační síla poloviční, v  jaké je desetkrát menší než na povrchu Země apod. Náčrtek 
trajektorie ISS je možno využít k obecnějším úvahám o vzdálenosti. V jaké vzdále-
nosti budou geostacionární družice, v jaké vzdálenosti bude v tomto měřítku Měsíc 
(Slunce).
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Pracovní list 1 – Gravitační pole v okolí Země

Zadání

Zkuste ověřit výpočtem, zda působí gravitační síla i ve stavu beztíže. V kosmickém 
prostoru se ve stavu beztíže blízko Zemi nachází mezinárodní vesmírná stanice ISS, 
dále od Země se nachází geostacionární družice (jsou stále nad stejným místem zem-
ského povrchu), ještě dále je Měsíc. V jaké vzdálenosti vymizí přitažlivá gravitační síla 
Země?

Ve výšce h nad povrchem kulového tělesa (Země) o hmotnosti MZ a poloměru RZ působí 
na těleso o hmotnosti m gravitační síla 

Fg = к ∙ 
(RZ + h)2

MZ ∙ m  Fg = к ∙ 
(RZ + h)2

MZ ∙ m  к = 6,67 ∙ 10−11 Nm2kg−2;

MZ = 6 ∙ 1024 kg; RZ = 6,378 ∙ 106 m.

a) Spočítejte a porovnejte gravitační sílu působící na těleso o hmotnosti 1 kg:
1) na povrchu Země, 
2) ve výšce 400 km, ve které se pohybuje mezinárodní vesmírná stanice ISS, 
3) ve výšce 35 800 km, ve které se pohybují geostacionární družice, 
4) ve vzdálenosti Měsíce, což je 380 tisíc km.

b) Dále sestrojte graf závislosti této gravitační síly na vzdálenosti od povrchu Země  
od 0 km do 40 000 km. Využijte připravenou tabulku se vzdálenostmi po 2 000 km. 
(Graf je možno vytvořit také v aplikaci MS Excel nebo podobné.) Odhadněte podle 
grafu, v jaké vzdálenosti bude gravitační síla Země nulová.

c) ISS se pohybuje na nízké oběžné dráze 400 km nad povrchem Země. O kolik procent je 
tam gravitační síla menší než na povrchu? Proč na ISS kosmonauti nepociťují působení 
gravitační síly?

d) Načrtněte obrázek trajektorie ISS v  měřítku 1 : 100 000 000 (poloměr Země bude  
6,4 cm, vzdálenost trajektorie ISS od povrchu Země 4 mm).

Řešení

a)

1) Gravitační síla působící na těleso o hmotnosti 1 kg na povrchu Země.

  .....................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................

 Na povrchu Země působí na těleso o hmotnosti 1 kg gravitační síla  ........................... N.
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Pracovní list 1 – Gravitační pole v okolí Země

Zadání

Zkuste ověřit výpočtem, zda působí gravitační síla i ve stavu beztíže. V kosmickém 
prostoru se ve stavu beztíže blízko Zemi nachází mezinárodní vesmírná stanice ISS, 
dále od Země se nachází geostacionární družice (jsou stále nad stejným místem zem-
ského povrchu), ještě dále je Měsíc. V jaké vzdálenosti vymizí přitažlivá gravitační síla 
Země?

Ve výšce h nad povrchem kulového tělesa (Země) o hmotnosti MZ a poloměru RZ působí 
na těleso o hmotnosti m gravitační síla 

Fg = к ∙ 
(RZ + h)2

MZ ∙ m  Fg = к ∙ 
(RZ + h)2

MZ ∙ m  к = 6,67 ∙ 10−11 Nm2kg−2;

MZ = 6 ∙ 1024 kg; RZ = 6,378 ∙ 106 m.

a) Spočítejte a porovnejte gravitační sílu působící na těleso o hmotnosti 1 kg:
1) na povrchu Země, 
2) ve výšce 400 km, ve které se pohybuje mezinárodní vesmírná stanice ISS, 
3) ve výšce 35 800 km, ve které se pohybují geostacionární družice, 
4) ve vzdálenosti Měsíce, což je 380 tisíc km.

b) Dále sestrojte graf závislosti této gravitační síly na vzdálenosti od povrchu Země  
od 0 km do 40 000 km. Využijte připravenou tabulku se vzdálenostmi po 2 000 km. 
(Graf je možno vytvořit také v aplikaci MS Excel nebo podobné.) Odhadněte podle 
grafu, v jaké vzdálenosti bude gravitační síla Země nulová.

c) ISS se pohybuje na nízké oběžné dráze 400 km nad povrchem Země. O kolik procent je 
tam gravitační síla menší než na povrchu? Proč na ISS kosmonauti nepociťují působení 
gravitační síly?

d) Načrtněte obrázek trajektorie ISS v  měřítku 1 : 100 000 000 (poloměr Země bude  
6,4 cm, vzdálenost trajektorie ISS od povrchu Země 4 mm).

Řešení

a)

1) Gravitační síla působící na těleso o hmotnosti 1 kg na povrchu Země.

  .....................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................

 Na povrchu Země působí na těleso o hmotnosti 1 kg gravitační síla  ........................... N.
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2) Gravitační síla působící na těleso o hmotnosti 1 kg ve výšce 400 km nad povrchem 
Země.

  .....................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................

 Ve výšce 400 km působí na těleso o hmotnosti 1 kg gravitační síla  ............................. N.

3) Gravitační síla působící na těleso o hmotnosti 1 kg ve výšce 38 500 km nad povrchem 
Země.

  .....................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................

 Ve výšce 38 500 km působí na těleso o hmotnosti 1 kg gravitační síla ..................... N.

4) Gravitační síla působící na těleso o hmotnosti 1 kg ve vzdálenosti 380 000 km od povr-
chu Země.

  .....................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................

 Ve vzdálenosti Měsíce působí na těleso o hmotnosti 1 kg gravitační síla ............... N.

b) Doplňte tabulku a sestrojte graf:

výška [km] 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

síla [N]

výška [km] 14 000 16 000 18 000 20 000 22 000 24 000 26 000

síla [N]

výška [km] 28 000 30 000 32 000 34 000 36 000 38 000 40 000

síla [N]

c) Ve výšce ISS je gravitační síla o .......................... % menší, než na povrchu Země.
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Proč kosmonauti na ISS nepociťují působení gravitační síly?

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

d) Náčrtek Země a trajektorie ISS:
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Proč kosmonauti na ISS nepociťují působení gravitační síly?

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

d) Náčrtek Země a trajektorie ISS:
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Aktivita 2 – Demonstrace stavu beztíže při volném pádu

Stav beztíže můžete pozorovat i na povrchu Země, a to v průběhu volného pádu. Pokud 
se nějaké těleso pohybuje volným pádem, pohybuje se zrychleně a setrvačná síla vykom-
penzuje působící gravitační sílu. Stav beztíže je možno pozorovat například u těchto pa-
dajících těles:

a) Plastová PET láhev naplněná vodou. Pokud padá plná otevřená PET láhev hrdlem 
dolů, kapalina z ní nevyteče. Nachází se totiž ve stavu beztíže a na kapalinu nepů-
sobí žádná síla, díky níž by mohla z láhve vytéci. Experiment je možno provést také 
s naplněnou krabičkou od džusu. Ani z ní dírkou pro brčko kapalina během pádu 
nepoteče.

b) Speciální pomůcka – siloměr se závažím zavěšený v průhledné krabici či rámu. Pro 
demonstraci stavu beztíže při volném pádu je možno vyrobit speciální pomůcku 
– průhlednou krabici, ve které je na siloměru zavěšené závaží. Pomůcka musí být 
vyrobena poměrně odolně, aby přečkala dopad po pádu, byť na měkkou podložku. 
V  klidu ukazuje siloměr výchylku odpovídající hmotnosti závaží. Pokud necháme 
pomůcku padat, bude uvnitř stav beztíže a siloměr bude ukazovat nulovou výchylku. 
Stejně se bude siloměr chovat i při vržení krabice směrem vzhůru, vodorovně nebo 
šikmo. Vyzkoušejte.

Cíl aktivity

Cílem této aktivity je ukázat žákům, že stav beztíže může existovat i na povrchu Země, 
že není omezen jen na kosmický prostor. Na povrchu Země je však trvání stavu beztíže 
omezeno jen na krátké časové úseky nejvýše několika sekund.

Metodické poznámky pro učitele 

■ Všechny uvedené varianty experimentu jsou rovnocenné. 
■ Obecným problémem je, že volného pádu na povrchu Země je možno docílit pouze na 

velice krátkou dobu, po kterou je také možné experiment pozorovat. Je vhodné realiza-
ci experimentu zachytit fotoaparátem s krátkou expoziční dobou.

■ Dalším problémem je, že padající těleso je na konci experimentu nutno zastavit, a to 
pokud možno takový způsobem, aby se nerozbilo. Z tohoto pohledu je padající PET 
láhev nebo krabička od džusu dostupnější. Provedení experimentu se siloměrem uka-
zujícím nulovou výchylku je ale zase přesvědčivější. 

■ V ČR se vyráběla speciální pomůcka pro demonstraci stavu beztíže. Jednalo se právě 
o průhlednýrám, uvnitř kterého bylo závaží na pružině. Aktuálně neznáme dodavatele.

■ Za zmínku stojí i poznámka, že stejně jako v krabici se závažím na pružině by vznikl 
stav beztíže v padajícím utrženém výtahu nebo v padající kabině na některé z velkých 
atrakcí horské dráhy.
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Vzorové řešení
Jedná se o aktivitu kvalitativní, není možné ani vhodné uvádět vzorové řešení. Kon-
krétní provedení závisí na dostupných možnostech realizátora, viz poznámky výše.

Pokyny pro přizpůsobení pro žáky s ŠVVP

Žáci s poruchami
Pro žáky s poruchami učení není nutno experimenty upravovat.

Nadaní žáci
Nadaní žáci mohou sami navrhnout konkrétní provedení experimentu na demonstra-
ci vzniku beztížného stavu na povrchu Země. Výchozí podmínka je daná – beztížný 
stav nastává při volném pádu. Žáci sami mohou vymyslet, jak tento beztížný stav 
„zviditelnit“.

Pracovní list 2 – Demonstrace stavu beztíže při volném pádu

Zadání

Stav beztíže můžete pozorovat i na povrchu Země, a to v průběhu volného pádu. Pokud 
se nějaké těleso pohybuje volným pádem, pohybuje se zrychleně a setrvačná síla vykom-
penzuje působící gravitační sílu. Stav beztíže je možno pozorovat například u těchto pa-
dajících těles:

a) Plastová PET láhev naplněná vodou. Pokud padá plná otevřená PET láhev hrdlem dolů, 
kapalina z ní nevyteče. Nachází se totiž ve stavu beztíže a na kapalinu nepůsobí žádná 
síla, díky níž by mohla z láhve vytéci. Experiment je možno provést také s naplněnou 
krabičkou od džusu. Ani z ní dírkou pro brčko kapalina během pádu nepoteče.

b) Speciální pomůcka – siloměr se závažím zavěšený v průhledné krabici. Pro demonstraci 
stavu beztíže při volném pádu je možno vyrobit speciální pomůcku – průhlednou krabi-
ci, ve které je na siloměru zavěšené závaží. Pomůcka musí být vyrobena poměrně odolně, 
aby přečkala dopad po pádu, byť na měkkou podložku. V klidu ukazuje siloměr výchylku 
odpovídající hmotnosti závaží. Pokud necháme pomůcku padat, bude uvnitř stav beztíže 
a siloměr bude ukazovat nulovou výchylku. Stejně se bude siloměr chovat i při vržení 
krabice směrem vzhůru, vodorovně nebo šikmo. Vyzkoušejte.

Řešení

Připravte a proveďte experiment dle zadání. Pozorujte vznik beztížného stavu při volném 
pádu. Pokuste se průběh experimentu zdokumentovat fotoaparátem s krátkou expoziční 
dobou.
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ci, ve které je na siloměru zavěšené závaží. Pomůcka musí být vyrobena poměrně odolně, 
aby přečkala dopad po pádu, byť na měkkou podložku. V klidu ukazuje siloměr výchylku 
odpovídající hmotnosti závaží. Pokud necháme pomůcku padat, bude uvnitř stav beztíže 
a siloměr bude ukazovat nulovou výchylku. Stejně se bude siloměr chovat i při vržení 
krabice směrem vzhůru, vodorovně nebo šikmo. Vyzkoušejte.

Řešení

Připravte a proveďte experiment dle zadání. Pozorujte vznik beztížného stavu při volném 
pádu. Pokuste se průběh experimentu zdokumentovat fotoaparátem s krátkou expoziční 
dobou.
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Aktivita 3 – Chování kapaliny ve stavu beztíže

Ve stavu beztíže je celková působící síla na kapalné těleso nulová, takže kapalné těleso se 
vznáší v prostoru. V takové situaci nabydou na významu síly povrchového napětí, které 
jsou v běžné situaci malé a často je možné je zanedbat. Vznášející se kapalné těleso zauj-
me působením sil povrchového napětí tvar s co nejmenším povrchem, což je bez dotyku 
s jinými tělesy tvar koule.

Na povrchu Země je možno pozorovat stav beztíže při volném pádu. Chování kapaliny 
ve stavu beztíže můžeme pozorovat na odkapávajících a padajících kapkách vody. Tvar 
kapek vody je kulový, jak odpovídá popisu výše. Kapky je vhodné zachytit fotoaparátem 
s krátkou dobou expozice při dobrém osvětlení na kontrastním pozadí.

Cíl aktivity

Cílem této aktivity je ukázat žákům, že kapalné těleso ve stavu beztíže zaujme kulový tvar 
a že stav beztíže můžeme docílit na povrchu Země při volném pádu.

Metodické poznámky pro učitele 

■ Pozorování kapek pouhým okem není příliš průkazné, 
pokud je to možné, pokuste se zachytit kapku fotoapa-
rátem.

■ Při fotografování kapajícího zdroje vody je třeba použít 
krátkou dobu expozice (1/1000 sekundy nebo kratší), 
což vyžaduje dobré osvětlení a/nebo vysokou citlivost 
snímacího čipu. S výhodou je pak možné použít sériové 
snímání, tím se zvýší pravděpodobnost, že alespoň něk-
terý snímek ze série kapku zachytí. Dále je vhodné pou-
žít režim ručního zaostřování, aby byl objektiv zaostřen 
neustále na rovinu padajících kapek a nepřeostřoval. 

■ Na základě výše uvedeného lze kulové kapky bez prob-
lémů nafotit i z ruky libovolným amatérským fotoapará-
tem s režimem ručního ostření a preference času závěr-
ky. Počítejte ale s pořízením mnoha snímků na jeden použitelný. Viz fotografie vpravo.

■ Další možností je použití sportovní videokamery s  možností zvolitvysokou snímací 
frekvenci.

Vzorové řešení
Jedná se o aktivitu kvalitativní, není možné ani vhodné uvádět vzorové řešení. Kon-
krétní provedení závisí na dostupných možnostech realizátora, viz poznámky a foto-
grafie výše.
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Pokyny pro přizpůsobení pro žáky s ŠVVP

Žáci s poruchami
Pro žáky s poruchami učení není nutno experiment upravovat.

Nadaní žáci
Nadaní žáci mohou sami navrhnout konkrétní provedení experimentu, aby byl efekt 
na fotografiích co nejzřetelnější.

Pracovní list 3 – Chování kapaliny ve stavu beztíže

Zadání

Ve stavu beztíže je celková působící síla na kapalné těleso nulová, takže kapalné těleso se 
vznáší v prostoru. V takové situaci nabydou na významu síly povrchového napětí, které 
jsou v běžné situaci malé a často je možné je zanedbat. Vznášející se kapalné těleso zauj-
me působením sil povrchového napětí tvar s co nejmenším povrchem, což je bez dotyku 
s jinými tělesy tvar koule.

Na povrchu Země je možno pozorovat stav beztíže při volném pádu. Chování kapaliny ve 
stavu beztíže pozorujte na odkapávajících a padajících kapkách vody. Tvar kapek vody je 
kulový, jak odpovídá popisu výše. Kapky zachyťte fotoaparátem s krátkou dobou expozice 
při dobrém osvětlení na kontrastním pozadí.

Řešení

Připravte a proveďte experiment dle zadání. Zachyťte fotoaparátem kulový tvar vodních 
kapek.

Doporučení

■ Při fotografování kapajícího zdroje vody použijte krátkou dobu expozice 
(1/1 000 sekundy nebo kratší), což vyžaduje dobré osvětlení a/nebo vysokou cit-
livost snímacího čipu. S  výhodou můžete použít sériové snímání, tím se zvýší 
pravděpodobnost, že alespoň některý snímek ze série kapku zachytí. Dále použijte 
režim ručního zaostřování, aby byl objektiv zaostřen neustále na rovinu padajících 
kapek a nepřeostřoval. 

■ Na základě výše uvedeného dokážete kulové kapky bez problémů nafotit i z ruky 
libovolným amatérským fotoaparátem s  režimem ručního ostření a  preference 
času závěrky. Počítejte ale s pořízením mnoha snímků na jeden použitelný. 

■ Případně můžete použít sportovní videokameru s možností zvolitvysokou sníma-
cí frekvenci.
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Pokyny pro přizpůsobení pro žáky s ŠVVP
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Zadání

Ve stavu beztíže je celková působící síla na kapalné těleso nulová, takže kapalné těleso se 
vznáší v prostoru. V takové situaci nabydou na významu síly povrchového napětí, které 
jsou v běžné situaci malé a často je možné je zanedbat. Vznášející se kapalné těleso zauj-
me působením sil povrchového napětí tvar s co nejmenším povrchem, což je bez dotyku 
s jinými tělesy tvar koule.

Na povrchu Země je možno pozorovat stav beztíže při volném pádu. Chování kapaliny ve 
stavu beztíže pozorujte na odkapávajících a padajících kapkách vody. Tvar kapek vody je 
kulový, jak odpovídá popisu výše. Kapky zachyťte fotoaparátem s krátkou dobou expozice 
při dobrém osvětlení na kontrastním pozadí.

Řešení

Připravte a proveďte experiment dle zadání. Zachyťte fotoaparátem kulový tvar vodních 
kapek.

Doporučení

■ Při fotografování kapajícího zdroje vody použijte krátkou dobu expozice 
(1/1 000 sekundy nebo kratší), což vyžaduje dobré osvětlení a/nebo vysokou cit-
livost snímacího čipu. S  výhodou můžete použít sériové snímání, tím se zvýší 
pravděpodobnost, že alespoň některý snímek ze série kapku zachytí. Dále použijte 
režim ručního zaostřování, aby byl objektiv zaostřen neustále na rovinu padajících 
kapek a nepřeostřoval. 

■ Na základě výše uvedeného dokážete kulové kapky bez problémů nafotit i z ruky 
libovolným amatérským fotoaparátem s  režimem ručního ostření a  preference 
času závěrky. Počítejte ale s pořízením mnoha snímků na jeden použitelný. 

■ Případně můžete použít sportovní videokameru s možností zvolitvysokou sníma-
cí frekvenci.
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ZÁKLADNÍ ORIENTACE NA  
OBLOZE (NEJVIDITELNĚJŠÍ  
SOUHVĚZDÍ), POLÁRNÍ  
HVĚZDA, OBJEKTY  
HLUBOKÉHO VESMÍRU, 
MESSIERŮV KATALOG A NOVÝ 
OBECNÝ KATALOG (ZKR.NGC) 

1. ÚVOD

Rozdělení oblohy na souhvězdí pravděpodobně vyplývá z potřeby orientovat se na obloze.
Je přirozené, že orientace začíná nejtypičtějšími souhvězdími, které obsahují jasné hvězdy 
nebo snadno rozlišitelné tvary.

1.1 Klíčová slova

hvězdy

Polárka

nebeský pól

precese

souhvězdí

asterismus



106106

STARS Metodická příručka pro učitele  

4. Objevování vesmíru

2. TEORETICKÁ ČÁST PRO UČITELE

2.1 Orientace na obloze

Jedním z nejdůležitějších důvodů poznání souhvězdí je možnost určovat světové strany. 
Již od pradávna si lidé všimli, že téměř všechny hvězdy se pohybují na obloze a popisují 
přes noc půlkruh, jakoby se pohybovaly kolem hvězdy, která vypadá jako nehybná. Tato 
hvězda zůstala každou noc na stejném místě bez ohledu na roční období nebo část dne. 
Tato vlastnost stačila na to, aby se z ní stala hlavní orientační hvězda na obloze a sloužila 
všem na zorientování se, podobně jako dnešní kompas. Nazývá se „Polárka“, „Polární 
hvězda“ nebo také „Severní hvězda“, a dnes už víme, že je vždy na severu a leží v bodě 
nazývaném „Severní nebeský pól“ v nebeské sféře.

Obr. 1: Fotografie hvězdných drah.Nejbližší hvězdou uprostřed je Polárka.

V důsledku rotačního pohybu Země (nazývaného „precese“) se časem mění hvězdy, které 
jsou nejblíže k severnímu pólu. Tento proces však trvá velmi dlouho a Polárka zůstává 
stejná už několik staletí. V současnosti je tato „nejdůležitější hvězda“ na obloze nejjas-
nější hvězdou souhvězdí Malý medvěd. Zdaleka není nejjasnější hvězdou na obloze a sa-
motné souhvězdí není nejjednodušší rozeznat zejména v současnosti ve městech s velkým 
světelným znečištěním. Proto se Malý medvěd obvykle používá jako průvodce při hledání 
Polárky.

Sotva existuje někdo, kdo nedokáže na obloze rozeznat tvar souhvězdí Velká medvědice 
nebo Velký vůz. Velký vůz je tvar vytvořen sedmi téměř stejnými hvězdami, známý pod 
různými jmény v různých zemích. Pokud vytvoříme imaginární čáru mezi prvními dvě-

Polárka

Rotační  
pohyb Země

Velký vůz
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ma hvězdami ze souhvězdí Velký vůz a pak pokračujeme v této linii až po jeho vrchol, 
tak v asi pětinásobné vzdálenosti mezi těmito dvěma hvězdami se dostaneme k Polárce 
(Obr. 2).

Obr. 2: Polárka.Nalezení pravidla pomocí souhvězdí Velká medvědice.

Počínaje souhvězdím Velká Medvědice můžeme najít i jednu z nejjasnějších hvězd na ob-
loze – Arktur ze souhvězdí Pastýř. Dostaneme se k ní obloukem kolem „rukojeti“ Vel-
kého vozu. Pokud budeme pokračovat v tomto oblouku, dostaneme se k další velmi jasné 
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Obr. 3: Hvězdy v souhvězdí Velká medvědice
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V létě je nejlepší začít se na obloze orientovat podle jiného velmi oblíbeného asterismu – 
asterismus Letní trojúhelník. Spojuje nejjasnější hvězdy tří krásných souhvězdí – Vega 
ze souhvězdí Lyra, Deneb ze souhvězdí Labuť a Altair ze souhvězdí Orel. Souhvězdí 
Lyra představuje jakýsi diamant ze čtyř téměř stejně jasných hvězd a samotná Vega, která 
je jasnější než ony, je blízko jedné z hvězd diamantu. Představit si létající labuť z jasných 
hvězd souhvězdí Labuť nevyžaduje mnoho fantazie. Jasná hvězda Deneb je na ocase sou-
hvězdí Labuť, jeho krk vede podél Mléčné dráhy a  jeho křídla jsou přes krk a vytvářejí 
kříž, který dal bulharskému lidu důvod nazvat toto souhvězdí „Kříž“.„Severní kříž“ je také 
populárním asterismem mezi mnoha jinými národy.

Deneb
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Lyra

Aquila

Vega

Altair

Obr. 4: Asterismus Letní trojúhelník

Souhvězdí Pegasus je přirozenou součástí podzimní hvězdné oblohy. Velký asteris-
mus „Pegasův čtverec“ se na obloze dá poměrně snadno najít. Souhvězdí Andromeda 
začíná od hvězdy, která je nejblíže k Severnímu pólu. Tato hvězda ve skutečnosti patří 
do souhvězdí Andromeda, přestože si ji mentálně spojujeme se čtvercem, jehož další tři 
hvězdy pocházejí ze souhvězdí Pegas. Andromeda je obloukem spojena s dalšími třemi 
stejně jasnými hvězdami, ale některé hvězdné mapy to ukazují jako dva oblouky vychá-
zející z asterismu „Pegasův čtverec“. Pod duhou Andromedy vidíme dvě malá souhvězdí 
– Trojúhelník a Beran, a ještě dále a níže se Ryby rozšiřují, aby objaly polovinu Pegasa. 
Pokud budeme pokračovat v Andromediném hlavním oblouku, dostaneme se k  sou-
hvězdí Perseus. Má podobu řeckého písmene λ, ale možná ještě zajímavější skutečností 
je, že je obklopen jasnými hvězdicovými shluky (hvězdokupami) na obou koncích. Na 
severu jsou hvězdokupy χ a ɧ považovány za „rozmazané skvrny“.Na jihu se nachází 
světlá a velmi působivá hvězdokupa s názvem Plejády. Plejády jsou však součástí sou-
hvězdí Beran, což znamená, že je můžeme použít k nalezení charakteristického tvaru 
tohoto zodiakálního souhvězdí a jeho nejjasnější hvězdy – oranžové hvězdy Aldebaran 
nebo i Býčí oko.
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Obrázok 5: Asterismus Pegasův čtverec

Dostáváme se tak na zimní oblohu, kterou mnozí považují za nejkrásnější. Pokud půj-
deme v  chladné, ale bezmračné zimní noci venku, nebude možné, aby mocná postava 
nebeského lovce zvaného Orion zůstala bez povšimnutí. Někteří vidí tvar Orionu jako tvar 
písečných hodin, jiní doslova „vidí“ postavu myslivce, který ve své pravé ruce drží palcát, 
zvednutý nad rameno (červená hvězda Betelgeuze), v levé ruce (hvězda Beatrix) drží kůži 
lva jako štít, pásek složený ze tří stejně jasných a rovnoměrně rozmístěných hvězd, meč 
visící z opasku a nakonec nohy obra, kde září hvězdy Rigel a Nair Al Saif nebo Hatysa.  
Hvězda Betelgeuze je také součástí jiného asterismu zvaného „Zimní trojúhelník“. Další 
dvě hvězdy trojúhelníku jsou nejjasnější hvězdy na obloze – Sírius ze souhvězdí Velký pes 
a Prokyon ze souhvězdí Malý pes. Tato část oblohy obsahuje také Mléčnou cestu (naši Ga-
laxii) a další významné hvězdy – Pollux a Kastor ze souhvězdí Blíženci, a hvězda Capella 
ze souhvězdí Vozka.

Obr. 6: Asterismus Zimní trojúhelník
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2.2 Názvy hvězd

Seznámením se s oblohou pomocí souhvězdí se můžeme snadno naučit i názvy hvězd.
Názvy však má jen malý počet všech hvězd. Jde o přibližně 300 nejjasnějších nebo nejza-
jímavějších a důležitých hvězd. A protože souhvězdí nesou názvy související s tvarem 
vytvořeným jejich nejjasnější hvězdou, samotné hvězdy jsou většinou pojmenová-
ny podle místa, které zaujímají v daném souhvězdí. Existuje mnoho příkladů: Daneb 
v arabštině znamená „ocas“ a tato hvězda je skutečně na ocase souhvězdí Labuť; Denbela, 
což je v arabštině „lví ocas“ je na ocase souhvězdí Lev a Regulus, což v latině znamená 
„královský“, je nejjasnější hvězdou Lva; Aldebaran je také z  arabštiny a  znamená „oko 
býka“ a nachází se v souhvězdí Býk.

Zajímavým faktem je, že rozdělení oblohy na dnešní souhvězdí pochází hlavně 
z Egypta. Staří Řekové si tato čísla zachovali, ale dali jim názvy, které souvisejí s jejich 
vlastními legendami a mýty. Názvy hvězd jsou arabského původu, ale ve většině pří-
padů odpovídají jejich umístění v souhvězdí

2.3 Objekty hlubokého vesmíru; Messierův katalog

Je přirozené věnovat největší pozornost nejjasnějším hvězdám, ale ani zdaleka nejsou je-
dinými zajímavými objekty na obloze. Dalekohledem můžete vidět nespočet menších 
hvězd a můžeme vidět i planety, satelity, asteroidy, komety. Při hledání nových komet 
si francouzský astronom Charles Messier všiml, že na obloze existují nehybné objek-
ty, které se podobají kometám. Pak je začal číslovat a označovat je na svých hvězdných 
mapách.Takto začal svůj život slavný „Messierův katalog“. Ve své konečné verzi sestává 
ze 110 takovýchto objektů hlubokého vesmíru. Dnes tyto objekty rozdělujeme na hvěz-
dokupy, mlhoviny a galaxie, a jsou předmětem zvláštního zájmu profesionálních i amatér-
ských astronomů.

Se zlepšením teleskopů byly objeveny tisíce dalších takových objektů.To vedlo k vy-
tvoření dalších, úplnějších a  přesnějších katalogů, dnes známých jako Caldwellův 
katalog, Nový obecný katalog (NGC), dva Indexové katalogy (IC-I a IC-II) atd.

Messierův katalog je prvním katalogem astronomických objektů hlubokého vesmíru, 
který sestavil a publikoval francouzský astronom Charles Messier v 18. století. Objekty 
pozoroval a popsal Charles Messier spolu se svým přítelem a asistentem jménem Pierre 
Méchain.

Messierův  
katalog
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Obr. 7: Objekty Messierova katalogu

V katalogu jsou zahrnuty různé astronomické objekty včetně spirálních a eliptických ga-
laxií (39), mlhovin (7), planetárních mlhovin (5), rozptýlených a kulovitých hvězdokup 
(55). Objekty v katalogu nejsou uspořádány podle typu ani jejich umístění. Čísla jsou uve-
deny v pořadí pozorování nebo detekce objektu. Později, na počest Messiera, katalog byl 
nazván „Messierův katalog“ a objekty byly označeny písmenem „M“ a jejich pořadovým 
číslem (od M1 do M110).

Jelikož Messier žil a vykonával svá astronomická pozorování ve Francii, katalog ob-
sahuje pouze objekty umístěné mezi Severním nebeským pólem a nebeskou šířkou 
kolem 35°. Messier dělal svá pozorování pouze za pomoci triedru nebo malých dale-
kohledů. Díky dnešní, moderní úrovni astronomického vybavení jsou všechny tyto 
objekty hlubokého vesmíru snadno přístupné na pozorování i současným amatérský 
astronomům. Téměř všechny objekty v  katalogu patří totiž k  nejbližším zemským 
představitelům ve svých třídách, a proto se dobře studují i ze strany profesionálních 
astronomů
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2.4 Charles Messier (1730 – 1817)

Charles Messier byl francouzský astronom, který sestavil slavný  
„Messierův katalog“. Messier se narodil 26. června 1730 v obci Badon-
viller ve Francii.

Jeho zájem o  astronomii vyvolaly dvě po sobě následující události: 
výskyt velké komety se šesti ocasy v  roce 1744 a  prstencové zatmění 
Slunce 25. července 1748. Messierovým prvním dokumentovaným po-
zorováním byl přechod Merkuru přes kotouč Slunce dne 6. května 1753.

V roce 1764 se Messier stal členem Královské společnosti v Londýně. V roce 1769 byl 
zvolen za zahraničního člena Švédské královské akademie věd. Dne 30. června 1770 byl 
zvolen členem Francouzské akademie věd. Snem Charlese Messiera bylo stát se slavným 
objevitelem komety. Bohužel, když Charles sledoval oblohu svým dalekohledem, často 
na obloze vídával rozmazané objekty, které již byly známy (a nebyly to komety). Proto 
se rozhodl ušetřit sobě trochu času a pokaždé, když objevil objekt, který se nepohyboval 
(očekávalo se, že komety se budou pohybovat mezi hvězdami), poznamenal si ho.

V roce 1774 Messier publikoval první verzi svého katalogu, která obsahovala 45 objektů 
včetně mlhovin a  hvězdokup v  časopise Francouzské akademie věd. Do roku 1781 se 
seznam rozrostl na 103 objektů. Cílem katalogu bylo pomoci astronomům a  „lovcům 
komet“ (jakým byl sám Messier) rozlišovat migrující a stálé nebeské objekty. Ačkoliv ve 
svém životě objevil až 13 komet, Charles Messier se stal známým právě pro jeho katalog. 
I dodnes je Messierův katalog objektů hlubokého vesmíru široce využíván amatérskými 
a profesionálními astronomy. Dne 12. dubna 1817 zemřel Messier ve svém domě v Paříži. 
Byl pohřben na hřbitově Pere Lachaise. Na jeho počest byl pojmenován měsíční kráter 
a asteroid č. 7359.
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Byl pohřben na hřbitově Pere Lachaise. Na jeho počest byl pojmenován měsíční kráter 
a asteroid č. 7359.
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3. PRAKTICKÁ CVIČENÍ PRO ŽÁKY

Úkol 1: Práce s počítačovým programem nebo smartfónovou 
aplikací typu planetárium

V závislosti na možnostech je pro učitele dobré ukázat nejjednodušší možnosti nějakého 
bezplatného planetáriového programu, jako je například Stellarium. S  jeho pomocí lze 
ukázat nalezení souhvězdí popsaných v této lekci.

Žáci si pak mohou nainstalovat bezplatnou aplikaci na své mobilní zařízení (telefony nebo 
tablety), jako jsou například SkyMap, SkySafary atd. Žáky pak můžeme požádat, aby našli 
například souhvězdí, které sousedí se souhvězdím Malý medvěd. Pomocí těchto progra-
mů se mohou žáci seznámit i s názvy nejjasnějších hvězd jednotlivých souhvězdí.

Žáci mohou být rozděleni do skupin a zkoumat souhvězdí zimní, jarní, letní či podzimní 
oblohy.

Úkol 2: Názvy hvězd

Žáci mají vyplnit chybějící názvy souhvězdí nebo hvězd v následující tabulce. To se dá 
udělat i pomocí počítačového programu, telefonní aplikace nebo vytištěné hvězdné mapy 
v závislosti na dostupných zdrojích.

SOUHVĚZDÍ NEJJASNĚJŠÍ HVĚZDA V SOUHVĚZDÍ

Lyra

Velký pes

Labuť

Capella

Býk

Lev

Panna

Betelgeuze

Štír

Prokyon
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Úkol 3: Messierovy objekty

Žákům se ukážou fotky objektů z Messiera katalogu. Toto lze provést buď pomocí počítače 
(a multimediálního projektoru) nebo vytištěním obrázků objektů hlubokého vesmíru na 
barevných tiskárnách. Úkolem žáků je uhodnout, zda je daný objekt mlhovina, hvězdo-
kupa nebo galaxie.

Je dobré, pokud učitelé nejprve stráví se žáky nad tímto úkolem určitý čas a až po-
tom se ujistí, že žáci dokáží rozeznat alespoň jednu galaxii – např. galaxii Andro-
meda (M31), alespoň jednu mlhovinu – např. mlhovinu Orion (M42) a alespoň 
jednu hvězdokupu – např. hvězdokupu Plejády (M45).

SOUHVĚZDÍ NEJJASNĚJŠÍ HVĚZDA V SOUHVĚZDÍ
Lyra

Canis Major
Cygnus

Capella
Taurus

Leo
Virgo

Betelgeuse
Scorpius

Procyon

SOUHVĚZDÍ NEJJASNĚJŠÍ HVĚZDA V SOUHVĚZDÍ
Lyra

Canis Major
Cygnus

Capella
Taurus

Leo
Virgo

Betelgeuse
Scorpius

Procyon
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MĚŘENÍ ČASU   
(ČAS, HODINY)

1. ÚVOD

Měření času je téma, které se v učivu základní školy vyskytuje, i když v nejzákladnější 
podobě, již v úvodních ročnících. Astronomické poznatky, na nichž je měření času zalo-
ženo, jsou pak rozprostřeny podle rozvoje intelektových možností dětís věkem do učiva 
v dalších ročnících, prakticky v rámci celé základní školy, ale i následně v dalších stupních 
vzdělávání.

1.1 Klíčova slova

Slunce, hvězda, Země

roční období, den a noc

fáze Měsíce, sklon osy Země, hvězdný čas

pravý sluneční čas, střední sluneční čas

světový čas, pásmový čas, středoevropský čas
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2. VĚDECKÉ POZADÍ TÉMY PRO UČITELE 

2.1 Pravý sluneční čas a střední sluneční čas

Astronomické jevy umožňují lidem rozčlenit spojité plynutí času na různě dlouhé, větši-
nou však dlouhodobější časové intervaly. Pro toto rozčlenění lze využít nejrůznější astro-
nomická tělesa, nejvýraznější z pohledu pozorovatelů je však Slunce a Měsíc. Postupem 
času byly hledány souvislosti mezi základními časovými jednotkami odvozenými z po-
hybů astronomických těles po obloze, vznikly první kalendáře. Zároveň docházelo ke 
zpřesňování hodnot základních časových jednotek, při hlubším pochopení astronomic-
kých jevů a procesů vznikaly další časové jednotky. Rozvoj průmyslu vedl k vynálezům 
nejrůznějších časoměrných zařízení – hodin – a k potřebě zavést přesnější měření času, 
zejména v oblasti kratších časových intervalů.

Jak je uvedeno výše, nejnápadnějším tělesem na obloze je slunce. Pohyb slunce po obloze 
rozděluje časové kontinuum na pravidelné střídání dnů a nocí. Toto rozdělení kontinua je 
však hrubé, a tak se objevila potřeba rozčlenění dne na kratší úseky. Jednotlivé úseky mo-
hou být dány rozdílnou polohou slunečního kotouče na obloze. Toto sledování časových 
úseků však není úplně optimální, protože závisí na místu pozorovatele (například poloha 
slunce nad nějakým osamoceným stromem může pro pozorovatele v  různých místech 
nastat v různý denní čas). Jako vhodnější se ukázalo sledování stínu tyče zapíchnutého do 
země. Vznikají tak první jednoduché (z našeho dnešního pohledu přesněji gnómonické) 
sluneční hodiny. 

Čas, který je měřen slunečními hodinami, je odvozen z pohybu slunečního kotouče po 
obloze (neboli přesněji rotací Země kolem osy vůči Slunci) a označuje se jako pravý slu-
neční čas. Pojem pravé slunce je definován jako střed skutečného slunečního disku na ob-
loze. Pravý sluneční čas je určen hodinovým úhlemSlunce a je rozdělen nasluneční dnya 
sluneční hodiny. Jedensluneční denje čas, který uplyne za dobu jedné rotace Země, je to 
tedy doba mezi dvěma průchody Slunce určitým poledníkem. Může být rovněž definován 
jako doba mezi dvěma po sobě následujícími kulminacemi pravého slunce. Protože je po-
hyb slunce po obloze nerovnoměrný, mění se během roku délka pravého slunečního dne. 
Pro běžné využití tak není zcela optimální, a proto místo něho v běžném životě používáme 
čas odvozený od středního slunečního času, který plyne rovnoměrně.

Příčiny nerovnoměrnosti pravého slunečního dne jsou dvě: jednak eliptičnost tra-
jektorie Země kolem Slunce, jednak sklon osy Země (tato příčina, byť uvedena jako 
druhá, je pro nerovnoměrnost významnější). Nejkratší pravý sluneční den nastává 
16. září a  je o 21 s kratší než průměrný pravý sluneční den, naopak nejdelší pravý 
sluneční den nastává 22. prosince a je delší o 30 s než průměr.

Slunce  
a měření  
času

Pravý  
slnečný čas
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Dokud pro lidstvo nepředstavoval rozdíl desítek sekund v  měření času žádný význam 
(a hlavně dokud tento rozdíl nebyl tehdejšími hodinami zjistitelný), bylo praktické pou-
žívání pravého slunečního dne bezproblémové. To však skončilo v souvislosti s rozvojem 
přesného měření času. Pak vyvstala potřeba použití rovnoměrně plynoucího času, ovšem 
takového, aby se v zásadě ani při použití tohoto rovnoměrného času nezměnila délka slu-
nečního dne. Vznikl tak střední sluneční čas (zprůměrovaný pravý sluneční čas), který za 
rok obsahuje stejný počet sekund jako pravý sluneční čas, ale plyne rovnoměrně.

Úplně přesně jej lze definovat tak, že je to hodinový úhel tzv. druhého středního slunce. 
Druhé střední slunce je myšlený bod na nebeské sféře, který se pohybuje po ekliptice 
rovnoměrně a  s pravým sluncem se potkává v  jarním bodě. Kromě něho existuje ještě 
první střední slunce, které se rovněž po nebeské sféře pohybuje rovnoměrně, ale potkává 
se s pravým sluncem v perihelu a afelu. Je zřejmé, že takto definovaný střední sluneční čas 
není úplně praktický pro určení z pohybu slunce, protože druhé střední slunce je pouze 
myšlený bod. Proto se v praxi určuje střední sluneční čas z hvězdného času, o němž bude 
pojednáno později. Ani střední sluneční čas není dokonale konstantní zejména při dlou-
hodobém měření času přesahujícím několik století (nebo s ohledem na změny vyvolané 
například zemětřeseními, dopady meteoritů na zemský povrch, či dalšími podobnými 
jevy). Protože umíme čas v  současné době změřit s nebývalou přesností, jsme schopni 
určit i  tak drobné odchylky. V průměru je v současné době střední sluneční den asi 86 
400,002 sekund definovaných v soustavě SI. 
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Obr. 8: Časová rovnice 
(Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Equation_of_time.svg)

Mezi pravým a středním slunečním časem dochází v průběhu roku k pravidelným změ-
nám, které popisuje fyzikální veličina nazvaná časová rovnice. Ta je rovna rozdílu obou 
časů: Δt = tp – ts, kde tp je pravý sluneční čas a ts je střední sluneční čas. Závislost časové 
rovnice na dni v roce znázorňuje připojený graf. Protože rozdíly pravých a středních slu-
nečních dnů se postupně kumulují, je největší hodnota časové rovnice rovna 16,4 minuty 
(pravý sluneční čas je o 16,4 minuty zpožděn za středním slunečním časem), a to 3. listo-
padu Minimální hodnoty –14,4 minuty (pravý sluneční čas seo 14,4 minuty předbíhá před 
středním slunečním časem) dosahuje časová rovnice 12. února. 

střední  
sluneční čas 

Časová  
rovnice



119118

STARS Metodická příručka pro učitele  

4. Objevování vesmíru

Dokud pro lidstvo nepředstavoval rozdíl desítek sekund v  měření času žádný význam 
(a hlavně dokud tento rozdíl nebyl tehdejšími hodinami zjistitelný), bylo praktické pou-
žívání pravého slunečního dne bezproblémové. To však skončilo v souvislosti s rozvojem 
přesného měření času. Pak vyvstala potřeba použití rovnoměrně plynoucího času, ovšem 
takového, aby se v zásadě ani při použití tohoto rovnoměrného času nezměnila délka slu-
nečního dne. Vznikl tak střední sluneční čas (zprůměrovaný pravý sluneční čas), který za 
rok obsahuje stejný počet sekund jako pravý sluneční čas, ale plyne rovnoměrně.

Úplně přesně jej lze definovat tak, že je to hodinový úhel tzv. druhého středního slunce. 
Druhé střední slunce je myšlený bod na nebeské sféře, který se pohybuje po ekliptice 
rovnoměrně a  s pravým sluncem se potkává v  jarním bodě. Kromě něho existuje ještě 
první střední slunce, které se rovněž po nebeské sféře pohybuje rovnoměrně, ale potkává 
se s pravým sluncem v perihelu a afelu. Je zřejmé, že takto definovaný střední sluneční čas 
není úplně praktický pro určení z pohybu slunce, protože druhé střední slunce je pouze 
myšlený bod. Proto se v praxi určuje střední sluneční čas z hvězdného času, o němž bude 
pojednáno později. Ani střední sluneční čas není dokonale konstantní zejména při dlou-
hodobém měření času přesahujícím několik století (nebo s ohledem na změny vyvolané 
například zemětřeseními, dopady meteoritů na zemský povrch, či dalšími podobnými 
jevy). Protože umíme čas v  současné době změřit s nebývalou přesností, jsme schopni 
určit i  tak drobné odchylky. V průměru je v současné době střední sluneční den asi 86 
400,002 sekund definovaných v soustavě SI. 

18

– 6

90 180 270 360

12

– 12

6

– 18

M
in

út
y

Deň v roku

Obr. 8: Časová rovnice 
(Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Equation_of_time.svg)

Mezi pravým a středním slunečním časem dochází v průběhu roku k pravidelným změ-
nám, které popisuje fyzikální veličina nazvaná časová rovnice. Ta je rovna rozdílu obou 
časů: Δt = tp – ts, kde tp je pravý sluneční čas a ts je střední sluneční čas. Závislost časové 
rovnice na dni v roce znázorňuje připojený graf. Protože rozdíly pravých a středních slu-
nečních dnů se postupně kumulují, je největší hodnota časové rovnice rovna 16,4 minuty 
(pravý sluneční čas je o 16,4 minuty zpožděn za středním slunečním časem), a to 3. listo-
padu Minimální hodnoty –14,4 minuty (pravý sluneční čas seo 14,4 minuty předbíhá před 
středním slunečním časem) dosahuje časová rovnice 12. února. 

střední  
sluneční čas 

Časová  
rovnice

119

STARS Metodická příručka pro učitele  

4. Objevování vesmíru

 

Obr. 9: Časová rovnice: pravý sluneční čas, střední sluneční čas
(Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Zeitgleichung.png)

Pokud budeme během roku zaznamenávat polohu slunce na obloze pravidelně v určitý 
čas, například v poledne, nebude se vlivem rozdílu mezi středním slunečním časem a pra-
vým slunečním časem pohybovat po úsečce, ale bude opisovat mnohem složitější křivku 
tvaru osmičky, které říkáme analema (viz obr.). Na rozdílu mezi pravým a středním slu-
nečním časem je založena rovněž pranostika „Lucie noci upije, ale dne nepřidá“, která na 
první pohled vypadá nesmyslně. Její vysvětlení souvisí s tím, že na svátek Lucie (13. 12.) 
slunce zapadá nejdříve v celém roce (těsně před 16. hodinou), tedy „po Lucii“ se západy již 
posouvají zpět za 16. hodinu, ale protože nejpozdější východ slunce nastává až počátkem 
ledna (v prosinci se znatelně v řádu minut posouvají okamžiky pravého poledne), není 
„na Lucii“ nejkratší bílý den, ale zkracuje se až do okamžiku zimního slunovratu, tedy na 
20. či 21. 12. 
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Obr. 10: Analema
(Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Analemma_Earth.png)

Ani střední sluneční čas však neplyne přesně rovnoměrně. Hlavní příčinou je nerovnoměr-
nostrotace Země způsobená jednak krátkodobými mimořádnými procesy na Zemi, jako 
je zemětřesení, dopady kosmických těles apod., jednak systematické zpomalování rotace 
Země o 0,017 s za století vlivem slapového působení Měsíce, které zpomaluje rotaci Země 
a současně zmenšuje její zploštění.Jedná se však o velmi malé vlivy, a tak je potřebujeme 
zohlednit až při potřebě větší přesnosti časových údajů nebo v  případě dlouhodobých 
časových intervalů.

2.2 Hvězdný čas

Zatímco sluneční čas je určen z rotace Země vůči Slunci, je hvězdný čas určen z rotace 
Země vůči vzdáleným hvězdám. Protože Země kromě rotace koná ještě oběžný pohyb 
kolem Slunce, a tedy poloha Slunce mezi hvězdami se pozorovateli na Zemi během roku 
mění, liší se sluneční čas a hvězdný čas od sebe navzájem. V astronomii je přesně definován 
jako hodinový úhel jarního bodu, tedy bodu s nulovou rektascenzí. Prochází-li jarní bod 
místním poledníkem (meridiánem), je právě 0 hodin místního hvězdného času. Hvězdný 
čas běží nepatrně rychleji nežsluneční čas. Proto je jeden hvězdný den poněkud kratší než 
jeden sluneční den; je roven 23 h 56 min a 4,09 s středního slunečního času. Hvězdný čas 
lze sledovat podle polohy souhvězdí na obloze, jak znázorňuje následující obrázek.
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Obr. 10: Analema
(Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Analemma_Earth.png)
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Obr. 11: Hvězdný čas 
(Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grosserwagenmitzeigerz.jpg)

Rozdíl délky hvězdného a slunečního času lze přiblížit pomocí připojeného schematic-
kého obrázku (ve schématu si neodpovídají vzájemné velikosti těles, jejich vzdálenost ani 
úhel mezi polohami 1 a 3). Vyjděme z polohy Země označené číslicí 1. Země se pohybuje 
kolem Slunce přibližně po kružnici (jedná se přesně o elipsu, ovšem jen nepatrně odlišnou 
od kružnice) a současně se otáčí kolem vlastní osy. Směr obíhání a směr rotace Země jsou 
stejné (momenty hybností obou pohybů mají stejnou orientaci). Poté, co se Země kolem 
své osy otočí o 360 stupňů, dostane se do polohy 2. Mezi 1 a 2 uběhl jeden hvězdný den. 
Pozorovatel na povrchu Země však ještě nemá Slunce ve stejné poloze, jako byla v poloze 
1. Teprve po dalším pohybu kolem Slunce a  současné rotaci kolem své osy se dostane 
Země do polohy 3, kdy má pozorovatel na povrchu Země Slunce ve stejné poloze jako 
v poloze 1. Mezi polohami 1 a 3 uběhl jeden sluneční den. Je tedy zjevné, že sluneční den 
je delší než hvězdný den.

Na obrázku je vidět úhel mezi průvodiči v poloze 1 a 3, který odpovídá jednomu sluneč-
nímudni. Protože rok má přibližně 365 dnů a kružnici odpovídá úhel 360 stupňů, urazí 
Země kolem Slunce každý den úhel přibližně rovný 1 stupni (přesněji úhel nepatrně men-
ší, rovný 360/365 stupně). O stejný úhel se pootočí Země kolem své osy více, aby nastal 
jeden sluneční den. Proto je sluneční den delší o dobu potřebnou k otočení Země o jeden 
stupeň, tedy o 4 minuty (1/360 dne je rovna 24∙60/360 minutám, což jsou ony uvedené 
4 minuty). Protože úhel je nepatrně menší než 1 stupeň (jak je uvedeno výše, je roven 
360/365 stupně), je rozdíl mezi hvězdným a slunečním dnem nepatrně menší než vypoč-
tené 4 minuty (3 min 55,91 s středního slunečního času, neboli 3 min 56,555 s hvězdného 
času).
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Obr. 12: Hvězdný den 
(Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sidereal_day_(prograde).svg)

Dohodou je stanoveno, že sluneční a hvězdný čas mají stejnou hodnotu v okamžiku 
podzimní rovnodennosti.

Poznámka: Kromě zmíněných časů používají astronomové ještě další časy, které jsou přesnější a zbavené 
nejrůznějších vlivů narušujících jejich stabilní spojité plynutí.

2.3 Světový koordinovaný čas

Sluneční čas je různý pro různá místa na Zemi, protože slunce vychází a zapadá na různých 
místech v různou dobu (a stejně tak nastává v jinou dobu na různých místech poledne). 
Přesněji řečeno na každém zemském poledníku platí jiný čas. Nebylo by však praktické, 
aby prakticky v každém místě na Zemi platil jiný čas. Proto bylo rozhodnuto použít stejný 
čas pro větší území. Klíčové bylo dosažení dohody na tom, na kterém místě na Zemi bude 
měřen základní čas. Jako optimální byl nejprve využit nejzápadnější ostrov Kanárských 
ostrovů, ostrov El Hierro (nebo též Ferro). 

Tuto volbu navrhoval již Klaudios Ptolemaios v roce 150 n. l. s ohledem na to, že všechna 
místa jsou na východ od tohoto poledníku, lze tedy u zeměpisných délek vystačit s klad-
nými čísly, realizována však byla až v  roce 1634 francouzským králem Ludvíkem XIII. 
poté, co na základě setkání nejvýznamnějších evropských astronomů a geografů přikázal 
překreslit všechny mapy ve Francii, aby byly ve shodě se stanovením ferrského poledníku 
jako poledníku základního. Dohoda však měla platnost nejen pro Francii, ale prakticky 
pro celou Evropu (s výjimkou Anglie). 

Ferrský poledník se jako základní používal ve Francii až do roku 1792, kdy byl nahrazen 
pařížským, jinde v Evropě však až do roku 1884, kdy byl mezinárodní dohodou stanoven 
jako základní, nultý poledník greenwichský, procházející hvězdárnou v anglickém městě 
Greenwich. Pro výběr tohoto poledníku používaného v Anglii jako základní od roku 1721 

Ferrský  
poledník

Greenwichský 
poledník
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hrálo důležitou roli to, že základní poledník prochází hvězdárnou, což umožnilo přesnější 
měření času. Celosvětové sjednocení na základním poledníku bylo důležité, neboť do té 
doby prakticky každá významnější země si stanovila svůj vlastní základní poledník. Tak 
například Portugalsko určovalo zeměpisné délky od ostrova Terceira, Španělsko od města 
Toledo, Francie (jak už bylo uvedeno výše) od Paříže, Nizozemí od Tenerife, Dánsko od 
Kodaně, Itálie od Říma či Pisy, Rusko od Petrohradu (resp. přesněji od hvězdárny Pulkovo), 
… Základními poledníky byly i poledníky procházejícími Jeruzalémem či Philadelphií.

Určení greenwichského poledníku za oficiální základní poledník bylo rozhodnuto 
na zvláštní konferenci (International MeridianConference) uspořádané z  podnětu 
amerického prezidenta Chestera A. Arthura v říjnu1884 ve Washingtonu za účasti 
41 delegátů z 25 zemí. V té době již využívaly tento poledník jako základní dvě třetiny 
všech lodí (poledník jako základní prosazoval pro anglické lodě významný anglický 
astronom sir George Airy již od roku 1851). Pro stanovení greenwichského polední-
ku za nultý se na konferenci vyslovili zástupci 22 zemí, Francie a Brazílie se zdržely 
a Haiti (tehdejší San Domingo) bylo proti.

Na konferenci byly kromě stanovení základního poledníku přijaty i další závěry týkající 
se měření času, například to, že základem pro univerzální jednotku času bude střední 
sluneční den, jehož začátek bude půlnoc středního slunečního času. Nultý poledník byl 
dlouho symbolizován mosazným páskem ve dvoře, později byl nahrazen nerezovou ocelí, 
a od 16. prosince 1999 poledník označuje zelený laser namířený na sever na noční oblohu 
Londýna. Přístroje GPS však v Greenwichi ukazují, že značící proužek pro nulový poled-
ník v Greenwichi není přesně na hodnotě nula zeměpisné délky, ale je vzdálen 102,478 m 
od poledníku (astronomická délka greenwichského poledníku činí5,3” západní délky), 
což je dáno podle nejnovějšího rozboru z roku 2015 zejména tím, že sklon svislice měřený 
z letadla vůči povrchu Země na daném místě není roven 90 stupňům. Projevují se i další 
jevy, ale jejich vliv je méně významný. 

Čas, z  něhož je pak odvozen občanský čas používaný všude na světě, se označuje ko-
ordinovaný světový čas UTC (Coordinated Universal Time). Koordinovaný světový čas 
navazuje na greenwichský střední čas GMT (Greenwich Mean Time). Zatímco však gre-
enwichský střední čas je určován ze zdánlivého pohybu nebeských těles, tedy z pohybu 
Země vůči vzdáleným nebeským objektům (hvězdy, kvasary), je koordinovaný světový čas 
vázán na mezinárodní atomový čas TAI (TempsAtomiqueInternational), tedy čas měře-
ný atomovými hodinami. Pokud se rozdíl mezi koordinovaným světovým časem a střed-
ním slunečním časem přiblíží hodnotě jedné sekundy, je tento rozdíl eliminován vložením 
přestupné sekundy o půlnoci z 30. 6. na 1. 7. nebo z 31. 12. na 1. 1. (poslední byla přidána 
z 31. 12. 2016 na 1. 1. 2017). Hlavní systematickou příčinou rozdílu mezi oběma časy je 
zpomalování rotace Země, a proto jsou až doposud vždy přestupné sekundy přidávány, 
teoreticky je však možné i ubrání přestupné sekundy. Celkový rozdíl vzrostl od roku 1972, 
kdy rozdíl činil 10 s, do roku 2019 (v tomto časovém intervalu bylo zařazeno 27 přestup-
ných sekund) na 37 sekund.

Poznámka: Pro zpřesnění světového času UT bylo zavedeno 1. ledna 1956 několik systémů světového času 
podle toho, které nerovnosti či nerovnoměrnosti kompenzují.

Koordinovaný 
svetový čas
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■ Nejjednodušší verzí světového času je čas UT0, určený pro Greenwich z astronomic-
kých pozorování denních pohybů hvězd, Měsíce, pozemských družic i extragalaktic-
kých rádiových zdrojů (zejména kvasarů). Tento systém času nezahrnuje žádné kom-
penzace.

■ Základní systém světového času je označován UT1. Na rozdíl od UT0 je v něm kom-
penzován pohyb zemských pólů uvnitř Země, který způsobuje změny poloh a rovin 
jednotlivých poledníků. Je určován z rotace Země vůči vzdáleným nebeským objek-
tům. Stejně jako UT0 je i UT1 nerovnoměrný s ohledem na nerovnoměrnost zemské 
rotace. Jeho nepřesnost činí 3msza den.

■ Podtypem UT1 je čas UT1R, v  němž jsou kompenzovány nerovnoměrnosti rotace 
Země způsobené slapovými jevy (přílivem a odlivem), tedy nerovnoměrnosti s perio-
dou menší než 35 dní.

■ Dalším systémem času je systém UT2, v němž jsou vzhledem k UT1 kompenzovány 
nerovnoměrnosti rotace Země během roku. Tento systém času se však pro měření času 
v současnosti příliš nevyužívá.

■ Podtypem UT2 je čas UT2R, v  němž jsou kompenzovány nerovnoměrnosti rotace 
Země způsobené slapovými jevy (přílivem a odlivem). Nerovnosti v UT2R jsou pak 
způsobeny pouze nepředvídatelnými změnami rychlosti rotace Země vyvolané na-
příklad projevy deskové tektoniky, zemětřeseními, ale i  jinými výraznými pohyby 
hmoty v  zemském plášti, přesuny vody v oceánech (tsunami), či vzduchu v  zemské 
atmosféře.

■ Pro měření času je zásadní již výše uvedený koordinovaný světový čas UTC, který je 
na rozdíl od všech výše uvedených systémů oproštěn od nerovnoměrností zemské ro-
tace, a to svou návazností na mezinárodní atomový čas TAI. Koordinovaný světový čas 
UTC je určován z měření času v mnoha národních časových laboratořích vybavených 
atomovými hodinami; z těchto měření pak Mezinárodní úřad pro míry a váhy zpětně 
určí hodnotu UTC, neboť jednotlivé atomové hodiny se mohou o několiknanosekund-
navzájem lišit.

Poznámka: Kromě koordinovaného světového času je pro potřeby orientační znalosti času vydávána 
i „rychlejší“ předběžná hodnota času UTCr (UTC rapid).

Přestupnou sekunda se zařazuje v závislosti na rozdílu koordinovaného světového času 
a světového času UT1. Jestliže se jejich rozdíl zvětší na 0,9 s, je rozhodnuto o vložení (či 
případně odebrání) jedné sekundy o půlnoci 30. 6. či 31. 12., jak je uvedeno výše. Zajíma-
vostí je, že systém GPS nepoužívá vkládání přestupných sekund. Rozdíl mezi UTC a UT1 
tak stále odpovídá 19 s, jak tomu bylo v roce 1980. Vše je však kompenzováno softwarově 
v přijímačích signálu GPS.
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2.4 Pásmový čas

Na různých místech na Zemi vychází slunce v různou dobu. Pro praktické využití se tak 
ukazuje jako vhodné zavedení času, který by reflektoval různou polohu daného místa na 
Zemi. Řešením je zavedení systému pásmových časů.

Základem pro zavedení systému pásmových časů, jak jej známe, je myšlenka, že když se 
na Zemi (zanedbáme polární oblasti) posuneme o 15 stupňů východně, vyjde slunce o 1 
hodinu dříve. To lze dokázat jednoduchým výpočtem: 360 stupňů odpovídá 24 hodinám, 
proto 15 stupňů znamená rozdíl 1 h. Použijeme-li proto poledníky se zeměpisnou délkou 
rovnou násobkům 15 stupňů, dostaneme na Zemi síť poledníků, v  nichž bude střední 
sluneční čas posunut o násobky hodin vůči času UTC. Výše uvedené hrubé rozdělení po-
vrchu Země na jednotlivé pásy však není zcela optimální, a to zejména s ohledem na hra-
nice jednotlivých států. S výjimkou obrovských států, jako je Rusko, Austrálie či USA, je 
vhodné, aby v daném státě platil jeden pásmový čas, ba dokonce aby platil stejný pásmový 
čas ve státech geograficky blízkých. Proto je mapa pásmových časů uvedená výše mnohem 
pestřejší, než by odpovídalo striktnímu použití pásem podle poledníkové sítě. Na mapě 
můžeme zaregistrovat i časová pásma, která se liší od UTC o necelistvý počet hodin.

Obrázok 13: Časová pásma 
(Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_Time_Zones_Map.png)

Česká republika využívá středoevropský čas posunutý od UTC o 1 hodinu (SEČ = 
UTC + 1 h), resp.středoevropský letní čas posunutý od UTC o 2 hodiny (SELČ = 
UTC + 2 h). V médiích se často středoevropský čas označuje nesprávně jako „zimní 
čas“, který podle zákona skutečně existuje, ovšem jako čas posunutý od středoevrop-
ského o 1 h opačným směrem než letní čas; je to tedy vlastně UTC

Časové  
pásma
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Středoevropský čas je čas odpovídající poledníku 15. stupně východní délky, který pro-
chází například Pacovem. Jak už víme, na místech východně od tohoto poledníku vychází 
slunce dříve, na místech západně od poledníku naopak později. Každý stupeň zeměpisné 
šířky znamená posun 4 minuty (15 stupňů zeměpisné šířky odpovídá 1 hodině, neboli 
60 minutám, proto 1 stupeň odpovídá 4 minutám). Rozdíl zeměpisných šířek nejvýchod-
nějšího a nejzápadnějšího místa v ČR je necelých 7 stupňů, rozdíl východů (a západů) 
slunce je ve stejný den asi 27 minut.

2.5 Měření času hodinami

Zařízení k měření času se obecně nazývají hodiny. Název hodiny pochází ze staroslovan-
ského slova goch, které znamená svátek, výročí. V průběhu lidské historie vznikly hodiny 
na četných fyzikálních principech, s různou přesností a různými možnostmi použití. Přes-
né hodiny jsou důležité nejen pro vlastní měření času, ale například v námořní a letecké 
dopravě umožňují určování polohy lodí. Proto byl v historii lidstva tak důležitý objev 
hodin pro námořní plavby, nebo v současné době systém GPS (GlobalPositioningSystem) 
či další systémy jemu podobné.

Zvláštní význam mají sluneční hodiny, které na rozdíl od dalších typů hodin měří pravý 
sluneční čas v daném místě povrchu Země. Sluneční hodiny můžeme dělit podle tvaru 
a polohy ukazatele, jehož stín na stupnici ukazuje časový údaj. Rozlišujeme tak sluneční 
hodiny s polosem, tyčkou směřující ve směru zemské osy, a sluneční hodiny s gnómo-
nem, tyčkou či tyčí kolmou k  zemskému povrchu v  daném místě. Rozlišovat můžeme 
sluneční hodiny i podle dalších aspektů, například podle umístění, resp. podle orientace 
stěny, na které jsou umístěny, či podle dalších funkčních prvků či podle grafické podoby. 
Některé sluneční hodiny jsou opatřeny nódem, malou kuličkou na konci ukazatele, který 
umožňuje na hodinách určit nejen hodinu, ale i přibližný den v roce. Jiné sluneční hodiny 
mají dvojitou stupnici, a to jednak se středoevropským časem a jednak s časem středo-
evropským letním časem. Na stupnici může být vyznačena také analema u určité hodiny, 
nejčastěji u 12. hodiny, či dokonce větší počet těchto křivek. 

Ostatní hodiny můžeme rozdělit do dvou nestejně velkých skupin: na hodiny, které od-
měřují určité časové intervaly, a hodiny, které odměřují a ukazují příslušný (pásmový) čas.

Do první skupiny patří například
■ hodiny přesýpací, které mají svůj typický tvar a které odměřují čas (dobu) potřebný 

pro přesypání jemného písku z jedné části nádoby do druhé;
■ hodiny vodní (klepsydra), které měří časový interval potřebný k přelití daného obje-

mu vody, čas je indikován poklesem hladiny kapaliny v průhledné nádobě;
■ hodiny svíčkové, které na rozdíl od předchozích typů byly použitelné pouze jednorá-

zově a které odměřovaly čas podle délky odhořené části svíčky;
■ stopky určené k přesnému odměřování doby například na sportovních závodech.

Druhým typem jsou hodiny, které se seřizují tak, aby ukazovaly v daném místě platný 
čas, tedy aby umožňovaly zjistit, kolik je právě hodin. Ručičkové hodiny mají hodinovou

Sluneční 
hodiny

Typy hodin



127126

STARS Metodická příručka pro učitele  

4. Objevování vesmíru

Středoevropský čas je čas odpovídající poledníku 15. stupně východní délky, který pro-
chází například Pacovem. Jak už víme, na místech východně od tohoto poledníku vychází 
slunce dříve, na místech západně od poledníku naopak později. Každý stupeň zeměpisné 
šířky znamená posun 4 minuty (15 stupňů zeměpisné šířky odpovídá 1 hodině, neboli 
60 minutám, proto 1 stupeň odpovídá 4 minutám). Rozdíl zeměpisných šířek nejvýchod-
nějšího a nejzápadnějšího místa v ČR je necelých 7 stupňů, rozdíl východů (a západů) 
slunce je ve stejný den asi 27 minut.

2.5 Měření času hodinami

Zařízení k měření času se obecně nazývají hodiny. Název hodiny pochází ze staroslovan-
ského slova goch, které znamená svátek, výročí. V průběhu lidské historie vznikly hodiny 
na četných fyzikálních principech, s různou přesností a různými možnostmi použití. Přes-
né hodiny jsou důležité nejen pro vlastní měření času, ale například v námořní a letecké 
dopravě umožňují určování polohy lodí. Proto byl v historii lidstva tak důležitý objev 
hodin pro námořní plavby, nebo v současné době systém GPS (GlobalPositioningSystem) 
či další systémy jemu podobné.

Zvláštní význam mají sluneční hodiny, které na rozdíl od dalších typů hodin měří pravý 
sluneční čas v daném místě povrchu Země. Sluneční hodiny můžeme dělit podle tvaru 
a polohy ukazatele, jehož stín na stupnici ukazuje časový údaj. Rozlišujeme tak sluneční 
hodiny s polosem, tyčkou směřující ve směru zemské osy, a sluneční hodiny s gnómo-
nem, tyčkou či tyčí kolmou k  zemskému povrchu v  daném místě. Rozlišovat můžeme 
sluneční hodiny i podle dalších aspektů, například podle umístění, resp. podle orientace 
stěny, na které jsou umístěny, či podle dalších funkčních prvků či podle grafické podoby. 
Některé sluneční hodiny jsou opatřeny nódem, malou kuličkou na konci ukazatele, který 
umožňuje na hodinách určit nejen hodinu, ale i přibližný den v roce. Jiné sluneční hodiny 
mají dvojitou stupnici, a to jednak se středoevropským časem a jednak s časem středo-
evropským letním časem. Na stupnici může být vyznačena také analema u určité hodiny, 
nejčastěji u 12. hodiny, či dokonce větší počet těchto křivek. 

Ostatní hodiny můžeme rozdělit do dvou nestejně velkých skupin: na hodiny, které od-
měřují určité časové intervaly, a hodiny, které odměřují a ukazují příslušný (pásmový) čas.

Do první skupiny patří například
■ hodiny přesýpací, které mají svůj typický tvar a které odměřují čas (dobu) potřebný 

pro přesypání jemného písku z jedné části nádoby do druhé;
■ hodiny vodní (klepsydra), které měří časový interval potřebný k přelití daného obje-

mu vody, čas je indikován poklesem hladiny kapaliny v průhledné nádobě;
■ hodiny svíčkové, které na rozdíl od předchozích typů byly použitelné pouze jednorá-

zově a které odměřovaly čas podle délky odhořené části svíčky;
■ stopky určené k přesnému odměřování doby například na sportovních závodech.

Druhým typem jsou hodiny, které se seřizují tak, aby ukazovaly v daném místě platný 
čas, tedy aby umožňovaly zjistit, kolik je právě hodin. Ručičkové hodiny mají hodinovou

Sluneční 
hodiny

Typy hodin

127

STARS Metodická příručka pro učitele  

4. Objevování vesmíru

 a minutovou ručičku, někdy i ručičku sekundovou, a čas odečítáme na stupnici, která je 
obvykle rozdělena na 12 hodin. Digitální hodiny pak ukazují čas v digitální formě.

Velmi hrubě lze takové hodiny podle pohonu a konstrukce rozdělit do následujících skupin:

■ mechanické hodiny, pro které je typický mechanický oscilátor (soustava těles s vhod-
nou vlastní frekvencí kmitů), mechanické převody (sada ozubených kol a dalších so-
učástí), mechanický zdroj energie (pružina, dříve závaží) a ručková indikace času na 
stupnici. Do skupiny mechanických hodin patří hodiny věžní, kyvadlové, přenosné 
hodiny s nepokojem, či námořní a letecké chronometry, mohou to však být i hodiny či 
hodinky s elektrickým zdrojem energie (elektrickým článkem) a s ostatními atributy 
mechanických hodin;

■ elektronické hodiny s oscilátorem tvořeným obvykle křemenným krystalem;
■ atómové hodiny, které odměřují čas pomocí rezonanční frekvence určitých atomů.

Energie ze zdroje se postupně převádí na další součásti hodin, a  to pomocí soustavy 
ozubených kol či koleček, kterou nazýváme převod. Klíčovou součástí hodin ovlivňují-
cích přesnost jejich chodu je oscilátor. Nejčastějšími typy oscilátorů jsou lihýř, kyvadlo 
a nepokoj. Lihýř je tvořen ramenem se dvěma symetricky umístěnými závažími, který se 
otáčí na provazu nebo řemeni kolem svislé osy, a zkrucováním provazu vzniká direkční 
moment síly. Poloha závaží na ramenech určuje vlastní frekvenci lihýře. Výhodou ky-
vadla jako oscilátoru hodin je časově stabilní frekvence, nevýhodou je kromě útlumu 
nutný malý rozkyv kyvadla a závislost frekvence na teplotě (změna teploty způsobuje 
změnu délky a  jinou frekvenci), ta byla u kvalitnějších hodin kompenzována. U pře-
nosných hodin a hodinek se jako oscilátor používá nepokoj. Je to kolo na hřídeli, kde 
direkční moment vyvolává vlásekze speciální slitiny (invaru), který má tvar spirálové 
pružinky.

Obr. 14: Nepokoj kapesních hodinek 
(Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hamilton_926_movement.jpg)
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Mezi převodem a oscilátorem se nachází krok, součástka, jejíž konce postupně zapada-
jí do ozubení posledního kola převodu, a  tak rozčleňují rovnoměrné otáčení do stejně 
dlouhých úseků. Při každém kyvu oscilátoru propouští krok jeden zub kola a zároveň do-
dává oscilátoru energii.

Obr. 15: Grahamův krok 
(Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graham_Escapement.svg)

Samozřejmou součástí mechanických hodin je zobrazovací zařízení, tedy zejména cifer-
ník a ručičky. U některých mechanických hodin najdeme i další části, například bicí (od-
bíjecí) stroj, hrací zařízení, kalendářový stroj nebo zařízení demonstrující polohu Slunce, 
Měsíce. Přestože přesnost mechanických hodin až do počátku 20. století nedosahovala 
přesnosti hodin odměřujících hvězdný čas, bylo jejich použití mimořádné. Některé další 
mechanické hodiny mají své speciální názvy, například hodinky (malé přenosné hodiny, 
obvykle náramkové), stopky, chronometry (velmi přesné hodiny), orloje, slepecké hodiny 
s indikací času pomocí hmatu, šachové hodiny (speciální dvojité hodiny umožňující měřit 
odděleně časovou spotřebu času obou hráčů), …

Elektronické hodiny jsou založeny na oscilaci křemenného krystalu vlivem piezoelektrické-
ho jevu. Oscilace křemenného krystalu, který se za pomoci laseru obrábí do tvaru ladičky, 
jsou velice stabilní, a tak jsou elektronické hodiny nejméně o jeden řád přesnější než mecha-
nické hodiny. Oscilátor pracuje na velmi vysoké frekvenci 32 768 Hz (32 768 = 215). Zobraze-
ní času již dávno není omezeno na digitální formát, běžně existují hodinky s ručičkovým 
zobrazením a v současné době se již prakticky jiné než elektronické hodinky nevyrábějí. 
Zvláštním typem elektronických hodin jsou rádiové hodiny, které místo vlastního oscilá-
toru mají zpravidla miniaturní rádiový přijímač a získávají údaje o přesném čase pomocí 
dlouhovlnného časového signálu. V Evropě se používá signál DCF77 vysílaný z německé-
ho Mainflingenu poblíž Frankfurtu nad Mohanem.

Složení  
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Zvláštním typem elektronických hodin jsou rádiové hodiny, které místo vlastního oscilá-
toru mají zpravidla miniaturní rádiový přijímač a získávají údaje o přesném čase pomocí 
dlouhovlnného časového signálu. V Evropě se používá signál DCF77 vysílaný z německé-
ho Mainflingenu poblíž Frankfurtu nad Mohanem.

Složení  
elektronických 

hodin
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Atomové hodiny měří čas pomocí rezonanční frekvence atomů, například cesia nebo ru-
bidia. Základem cesiových atomových hodinje krystalový oscilátor, jehož frekvence je 
elektronicky řízena. Oscilátor je připojen na vysílač rádiových vln, emitovaných do ná-
doby s atomy cesia. Když dojde ke shodě frekvence oscilátoru (a tedy i vysílače) s vlastní 
rezonanční frekvencí atomů cesia, přejdou tyto do excitovaného stavu. Podle počtu exci-
tovaných atomů cesia je možno ladit frekvenci krystalového oscilátoru, aby se shodovala 
s rezonanční frekvencí atomů cesia, tj. 9,192 631 770 GHz. Ve fázi výzkumu jsou optické 
hodiny na bázi stroncia využívající kvantové jevy, za něž byly uděleny Nobelovy ceny za 
fyziku v roce 2005 a 2012. Relativní přesnost těchto moderních hodin dosahuje 10–18.

Obr. 16: Prřesnost hodin 
(Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/Clock_accuracy.svg/220px-Clock_ 

accuracy.svg.png)
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Prehľad aktivít

Názov úlohy Predpokladaná 
doba trvania

Náročnosť 
úlohy

Vek detí,  
pre ktorý je 

úloha vhodná

Pomôcky 
a použitý 
materiál

Cieľ úlohy

1.  Pásmový 
čas

1 – 2  
vyučovací 

hodiny

časová 
náročnost 
je střední, 
mentální 

náročnost je 
vyšší

druhý stupeň 
ZŠ

viz návod  
a postup

aktivita seznamuje 
žáky s pojmem 

pásmový čas a s jeho 
uplatněním v různých 
místech naší republiky 
i v různých lokalitách 
na světě. Úlohy jsou 

bvoleny tak, aby vedly 
k pochopení podstaty 

pásmového času.

2.  Střední 
sluneční 
čas a pravý 
sluneční 
čas

1 rok (denní 
náročnost 

cca 10 minut; 
závěrečné 

zpracování 
přibližně 1 

hodina)

malá až 
střední

druhý stupeň 
ZŠ

sluneční 
hodiny, 

tabulka pro 
záznam 

změřených 
údajů (nejlépe 
v počítačovém 

programu)

pochopení rozdílu 
mezi pravým a 

středním slunečním 
časem

3.  Vyrob si 
svíčkové 
hodiny

1 – 2 hodiny 
(doba je 

dána dobou 
odhoření svíčky 

+ 1 h)

střední druhý stupeň 
ZŠ

viz návod ukázka výroby 
jednoduchého měřidla 

časových intervalů

4.  Vyrob 
si vodní 
hodiny

1 – 2 hodiny střední druhý stupeň 
ZŠ

viz návod ukázka výroby 
jednoduchého měřidla 

časových intervalů

5.  Vyrob si 
sluneční 
hodiny

1 deň střední druhý stupeň 
ZŠ

viz návod ukázka výroby 
jednoduchého měřidla 

času 
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Prehľad aktivít

Názov úlohy Predpokladaná 
doba trvania

Náročnosť 
úlohy

Vek detí,  
pre ktorý je 

úloha vhodná

Pomôcky 
a použitý 
materiál
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vyšší

druhý stupeň 
ZŠ

viz návod  
a postup

aktivita seznamuje 
žáky s pojmem 

pásmový čas a s jeho 
uplatněním v různých 
místech naší republiky 
i v různých lokalitách 
na světě. Úlohy jsou 

bvoleny tak, aby vedly 
k pochopení podstaty 

pásmového času.

2.  Střední 
sluneční 
čas a pravý 
sluneční 
čas

1 rok (denní 
náročnost 

cca 10 minut; 
závěrečné 

zpracování 
přibližně 1 

hodina)

malá až 
střední

druhý stupeň 
ZŠ

sluneční 
hodiny, 

tabulka pro 
záznam 

změřených 
údajů (nejlépe 
v počítačovém 

programu)

pochopení rozdílu 
mezi pravým a 

středním slunečním 
časem

3.  Vyrob si 
svíčkové 
hodiny

1 – 2 hodiny 
(doba je 

dána dobou 
odhoření svíčky 

+ 1 h)

střední druhý stupeň 
ZŠ

viz návod ukázka výroby 
jednoduchého měřidla 

časových intervalů

4.  Vyrob 
si vodní 
hodiny

1 – 2 hodiny střední druhý stupeň 
ZŠ

viz návod ukázka výroby 
jednoduchého měřidla 

časových intervalů

5.  Vyrob si 
sluneční 
hodiny

1 deň střední druhý stupeň 
ZŠ

viz návod ukázka výroby 
jednoduchého měřidla 

času 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST PRO ŽÁKY

Úkol 1: Pásmový čas

Pomůcky

Mapa České republiky, mapa světa, mapa časových pásem (například    
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/World_Time_Zones_Map.png

Zadání

1. Najděte na mapě ČR některé město, které leží na 15. poledníku východní délky. Dále 
najděte nejvýchodnější bod a nejzápadnější bod. Určete jejich zeměpisné souřadnice.

 (například Pacov 49°28‘; 15°06‘; nejvýchodnější 49°55‘; 18°52‘; nejzápadnější 50°15‘; 
12°05‘)

2. Na 15. poledníku vychází v určitý den slunce v 6 hodin a zapadá v 18 hodin. V kolik 
hodin vychází a zapadá v nejvýchodnějším a nejzápadnějším místě ČR? Nadmořskou 
výšku místa a jeho okolí zanedbejte.

 (Rozdíl zeměpisných délek mezi nejvýchodnějším místem v ČR a 15. poledníkem je 3°52‘, 
mezi nejzápadnějším místem v ČR a 15. poledníkem je 2°55‘. Protože rozdíl 15° zeměpisné 
délky znamená rozdíl 1 hodina (360 stupňů znamená 24 hodin), znamená 1° zeměpisné 
délky rozdíl 4 minuty. V nejvýchodnějším místě ČR slunce vychází a zapadá o 15,5 minut 
dříve, v nejzápadnějším místě o 11,5 minut později.)

3. Najdi na mapě místo, na kterém ve stejný den vychází slunce v 5 h 50 minut.
 (Rozdíl 10 minut znamená rozdíl 2,5° zeměpisné délky oproti poledníku 15°. Hledané 

místo proto leží na poledníku 17,5°. Na tomto poledníku se nachází například město  
Tlumačov.)

4. V Plzni zapadlo slunce v 16 h 16 minut. V kolik hodin zapadlo slunce ve Žďáru nad 
Sázavou? Nadmořskou výšku obou měst a jejich okolí zanedbejte.

 (Plzeň 49°44‘; 13°23‘; Žďár nad Sázavou 49°34‘; 15°56‘; rozdíl zeměpisných délek je 2°33‘. 
Rozdíl časů zradu slunce je 10,2 minuty. Západ slunce se ve Žďáru nad Sázavou uskuteč-
nil v 16 hodin 6 minut.)

5. V Praze je 3. prosince 6.00 hodin pásmového času. Jaké je datum a jaký čas v Tokiu, 
v Sydney, v Káhiře, v Ottawě?

 (Tokio leží v pásmu s časem o 9 hodin posunutém vůči světovému času. Je zde o 8 hodin 
více než v Praze, tedy 3. prosince 14 h. Obdobně v Sydney (+10 hodin oproti světovému 
času) je 15 hodin. V Káhiře (+ 2 hodiny) je 7 hodin. Ottawa je v pásmu s časem menším 
o 5 hodin vůči světovému času. Je tam proto o 6 hodin méně než v Praze, nastává zde tedy 
půlnoc z 2. na 3. prosince.)
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6. U pásmových časů se často zjednodušeně uvádí, že je Země rozdělena do 12 pásem 
ohraničených poledníky s šířkou pásma 15 stupňů, ve kterých je pásmový čas dán ča-
sem poledníku k∙15° ležícího uprostřed daného pásma. S využitím mapy časových pá-
sem uveďte, jaké další faktory ovlivňují, jaký pásmový čas se v daném místě využívá. 
Existují místa, v nichž se pásmový čas liší od světového času o dobu, kterou nelze vyjá-
dřit v celých hodinách?

 (Velmi podstatným faktorem ovlivňujícím, jaký umový čas se v daném místě používá, 
jsou hranice státu nebo skupiny států. Na některých ostrovech v  jižních zeměpisných 
šířkách je využíván čas lišící se o  liché násobky půlhodin. Například Kokosové ostrovy  
(+ 6,5 h), Andamanské a  Nikobarské ostrovy (+ 5,5 h), ale například i  střední část  
Austrálie (+ 9,5 h). V jižní části Austrálie je oblast s časem + 8,75 h vůči světovému času, 
nedaleko Nového Zélandu Chathamské ostrovy (+ 12,75 h), …

7. Zjisti, co je datová hranice. Popiš její průběh na mapě Země a vysvětli její význam. Jak 
má správně postupovat člověk, když přelétá datovou hranici z východu na západ, a jak 
při přeletu opačným směrem? Jak se projevila datová hranice při cestě Willyho Foga 
kolem světa?

Úkol 2: Střední sluneční čas a pravý sluneční čas

Pomůcky

■ sluneční hodiny, 
■ hodinky nebo mobil.

Zadání

1. Sluneční hodiny měří místní pravý sluneční čas, který se liší od středního slunečního 
času, vztaženého k příslušnému poledníku v rámci časového pásma. Úkol si klade za 
cíl zmapovat vztah mezi pravým a středním slunečním časem v průběhu kalendářního 
roku.Zvol si nejprve čas, který bude pro pravidelné celoroční sledování co nejvhodnější 
(aby bylo po celý rok možné v tento čas provést měření), tedy například 15 h. Neza-
pomeň, že tento čas mže být pouze mezi 8. a 16. hodinou, protože v zimních měsících 
je cca od 16 h do cca 8 hodin noc. Každý den pak změř přesný čas (na minuty), kdy 
sluneční hodiny ukazují 15 h. Zaznamenávej si postupně změřené časy, nejlépe do po-
čítačové tabulky. 

2. Vypočti rozdíl mezi místnímčasem a pásmovým časem daný zeměpisnou délkou místa 
pozorování a uveď jej nad tabulku. Pak do nového sloupce v tabulce uveď přepočtené 
časy odpovídající hodnotě 15 h na slunečních hodinách.

3. Sestroj graf závislosti rozdílu pravého slunečního času a  středního slunečního času. 
Zjisti, jak se tento rozdíl v astronomii nazývá.
(Řešení: časová rovnice)
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6. U pásmových časů se často zjednodušeně uvádí, že je Země rozdělena do 12 pásem 
ohraničených poledníky s šířkou pásma 15 stupňů, ve kterých je pásmový čas dán ča-
sem poledníku k∙15° ležícího uprostřed daného pásma. S využitím mapy časových pá-
sem uveďte, jaké další faktory ovlivňují, jaký pásmový čas se v daném místě využívá. 
Existují místa, v nichž se pásmový čas liší od světového času o dobu, kterou nelze vyjá-
dřit v celých hodinách?

 (Velmi podstatným faktorem ovlivňujícím, jaký umový čas se v daném místě používá, 
jsou hranice státu nebo skupiny států. Na některých ostrovech v  jižních zeměpisných 
šířkách je využíván čas lišící se o  liché násobky půlhodin. Například Kokosové ostrovy  
(+ 6,5 h), Andamanské a  Nikobarské ostrovy (+ 5,5 h), ale například i  střední část  
Austrálie (+ 9,5 h). V jižní části Austrálie je oblast s časem + 8,75 h vůči světovému času, 
nedaleko Nového Zélandu Chathamské ostrovy (+ 12,75 h), …

7. Zjisti, co je datová hranice. Popiš její průběh na mapě Země a vysvětli její význam. Jak 
má správně postupovat člověk, když přelétá datovou hranici z východu na západ, a jak 
při přeletu opačným směrem? Jak se projevila datová hranice při cestě Willyho Foga 
kolem světa?

Úkol 2: Střední sluneční čas a pravý sluneční čas

Pomůcky

■ sluneční hodiny, 
■ hodinky nebo mobil.

Zadání

1. Sluneční hodiny měří místní pravý sluneční čas, který se liší od středního slunečního 
času, vztaženého k příslušnému poledníku v rámci časového pásma. Úkol si klade za 
cíl zmapovat vztah mezi pravým a středním slunečním časem v průběhu kalendářního 
roku.Zvol si nejprve čas, který bude pro pravidelné celoroční sledování co nejvhodnější 
(aby bylo po celý rok možné v tento čas provést měření), tedy například 15 h. Neza-
pomeň, že tento čas mže být pouze mezi 8. a 16. hodinou, protože v zimních měsících 
je cca od 16 h do cca 8 hodin noc. Každý den pak změř přesný čas (na minuty), kdy 
sluneční hodiny ukazují 15 h. Zaznamenávej si postupně změřené časy, nejlépe do po-
čítačové tabulky. 

2. Vypočti rozdíl mezi místnímčasem a pásmovým časem daný zeměpisnou délkou místa 
pozorování a uveď jej nad tabulku. Pak do nového sloupce v tabulce uveď přepočtené 
časy odpovídající hodnotě 15 h na slunečních hodinách.

3. Sestroj graf závislosti rozdílu pravého slunečního času a  středního slunečního času. 
Zjisti, jak se tento rozdíl v astronomii nazývá.
(Řešení: časová rovnice)
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4. S využitím internetu popiš, proč se během roku rozdíl mezi pravým a středním časem 
mění. Které dvě charakteristiky změny způsobují?
(Řešení: sklon zemské osy a eliptičnost trajektorie Země kolem Slunce.)

5. Vysvětli pranostiku „Lucie noci upije, ale dne nepřidá“. Využij přitom pojmy: pravý 
sluneční čas, střední sluneční čas, západ slunce, délka bílého dne.

 (Řešení: Na Lucii (13. 12.) zapadá slunce nejdříve z celého roku. Kdyby současně v tento 
den také nejdříve vycházelo, byl by na Lucii nejkratší bílý den. Nejpozdější východ slunce 
však nastává až počátkem ledna. Proto je nejkratší bílý den nejčastěji 20. prosince. To, že 
nejdivější západ slunce a nejpozdější východ slunce nenastávají ve stejný den, je způsobe-
no nerovnoměrným oběhem Země kolem Slunce a rovnoměrnou rotací Země kolem své 
osy. Pranostika o Lucii je projevem časové rovnice, tedy kolísáním délky časové rovnice 
v průběhu roku. Uvedená pranostika tak zviditelňuje rozdíl mezi pravým a středním slu-
nečním časem.)

Úkol 3: Vyrob si svíčkové hodiny

Pomůcky

■ silná svíčka, 
■ malé kovové kuličky (průměr do 0,5 cm), 
■ PET-láhev, 
■ tenký hřebík, 
■ zápalky, fotomiska, fix, stopky, 
■ hodinky nebo mobil.

Postup

1. Vyrob si svíčkové hodiny. Na svislou svíčku si fixem vyznač pravidelnou stupnici. 

2. Svíčku zapal a odměř podle stupnice rychlost odhořívání svíčky: nejprve změř doby, po 
kterých odhoří jednotlivé dílky stupnice. 

3. Změřené hodnoty zaznamenej do tabulky (viz níže). 

Číslo měření Čas Odhořená délka

4. Sestroj graf závislosti odhořené délky svíčky na čase. Vyznačenými body v grafu prolož 
přímku. Urči z této přímky, jaká délka svíčky odhoří za jednotku času.
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5. Na další (stejnou) svíčku (nebo na několik dalších stejných svíček) vyznač stupnici 
podle výsledků předchozího měření. Do jednotlivých značek zatlač malé kovové kulič-
ky. Při odhořívání svíčkových hodin budou postupně, jak se bude tavit materiál svíčky, 
kuličky odpadávat například na porcelánovou podložku, a tím budou označovat jed-
notlivé časové intervaly.

Úkol 4: Vyrob si vodní hodiny

Pomůcky

■ PET-láhev (nejlépe se stálým průřezem), 
■ tenký dlouhý hřebík, 
■ zápalky, velká fotomiska, fix, 
■ stopky, hodinky nebo mobil. 

Postup

1. Vyrob si vodní hodiny. Do PET-láhve si zahřátým hřebíkem (pozor na bezpečnost!) ve 
spodní části vytvoř malý otvor. Zároveň po celé délce láhve nalep papírové měřidlo tak, 
aby nula byla ve výši otvoru v láhvi.

2. Do láhve nalij vodu (otvor drž palcem, aby voda nevytékala) a postav ji nad fotomis-
ku. Pak odměř podle stupnice rychlost poklesu hladiny v láhvi: nejprve změř doby, ve 
kterých je hladina vody u jednotlivých dílků stupnice (vyzkoušej si nejdříve, jak rychle 
voda vytéká, a pak zvol tak velké dílky, abys dobu postupného poklesu hladiny stačil 
pohodlně změřit). 

3. Změřené hodnoty zaznamenej do tabulky (viz níže). 

Číslo měření Čas Výška hladiny

4. Sestroj graf závislosti výšky hladiny na čase. Vyznačenými body v grafu prolož vhod-
nou křivku. 

5. Z  grafu odečti hodnoty odpovídající stejným časovým intervalům a  na láhev fixem 
vyznač (nerovnoměrnou) časovou stupnici.
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5. Na další (stejnou) svíčku (nebo na několik dalších stejných svíček) vyznač stupnici 
podle výsledků předchozího měření. Do jednotlivých značek zatlač malé kovové kulič-
ky. Při odhořívání svíčkových hodin budou postupně, jak se bude tavit materiál svíčky, 
kuličky odpadávat například na porcelánovou podložku, a tím budou označovat jed-
notlivé časové intervaly.

Úkol 4: Vyrob si vodní hodiny

Pomůcky

■ PET-láhev (nejlépe se stálým průřezem), 
■ tenký dlouhý hřebík, 
■ zápalky, velká fotomiska, fix, 
■ stopky, hodinky nebo mobil. 

Postup

1. Vyrob si vodní hodiny. Do PET-láhve si zahřátým hřebíkem (pozor na bezpečnost!) ve 
spodní části vytvoř malý otvor. Zároveň po celé délce láhve nalep papírové měřidlo tak, 
aby nula byla ve výši otvoru v láhvi.

2. Do láhve nalij vodu (otvor drž palcem, aby voda nevytékala) a postav ji nad fotomis-
ku. Pak odměř podle stupnice rychlost poklesu hladiny v láhvi: nejprve změř doby, ve 
kterých je hladina vody u jednotlivých dílků stupnice (vyzkoušej si nejdříve, jak rychle 
voda vytéká, a pak zvol tak velké dílky, abys dobu postupného poklesu hladiny stačil 
pohodlně změřit). 

3. Změřené hodnoty zaznamenej do tabulky (viz níže). 

Číslo měření Čas Výška hladiny

4. Sestroj graf závislosti výšky hladiny na čase. Vyznačenými body v grafu prolož vhod-
nou křivku. 

5. Z  grafu odečti hodnoty odpovídající stejným časovým intervalům a  na láhev fixem 
vyznač (nerovnoměrnou) časovou stupnici.
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Úkol 5: Vyrob si sluneční hodiny

Pomůcky

■ šablóna

Postup

Na výrobu slnečných hodín použite priloženú šablónu. Hodiny starostlivo vystrihnite, 
zlepte a umiestnite na vodorovnú plochu na slnečnom mieste. Počkajte, až vaše hodinky 
budú ukazovať celú hodinu. Slnečné hodiny natočte tak, aby po započítaní korekcie na 
dátum ukazovali rovnaký čas.

Šablóna na výrobu slnečných hodín
I – S.K.Y.P.E.  Pracovné listy pre žiakov 

1. Všetka hmota vo vesmíre je tvorená veľmi malými časticami
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Korekčná tabuľka

Hodiny s drobnými úpravami prevzaté 
http://www.slunecni-hodiny.webzdarma.cz 

Ďalšie návody nájdete na
www.giocomania.ort

zemepisná šírka 50°

Graf korekcie
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PLANETY SLUNEČNÍ 
SOUSTAVY 

1. ÚVOD

Poznatky týkající se planet sluneční soustavy jsou prazákladem astronomického učiva 
na základní škole. S nejzákladnějšími poznatky o planetách, tedy s jejich počtem, jmény, 
pořadímod Slunce, se žáci se-znamují již v  rámci výuky na prvním stupni v předmětu 
přírodověda, stejně jako s důsledky jejich pohybů v tématech střídání dne a noci, střídá-
ní ročních období, případně s fázemi Měsíce. Podrobnější informace jsou pak obsahem 
předmětů zeměpis a fyzika na druhém stupni základní školy. Zde žáci pochopí podstatu 
zatmění Slunce a  Měsíce, příčiny vzniku fází Měsíce, ale pochopí i  další astronomické 
jevy související s jejich základními fyzikálními a chemickými charakteristikami a s druhy 
pohybů planet a jejich měsíců.

1.1 KLÍČOVA SLOVA

Slunce

hvězda

planety

Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun

Měsíc

měsíce, komety, planetky, trpasličí planety

roční období, den a noc, fáze Měsíce

osa planety
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2. TEORETICKÁ ČÁST PRO UČITELE

Od pradávna lidé pozorovali oblohu a zamýšleli se nad tím, jak je uspořádán vesmír. Prv-
nímdůležitým zjištěním bylo poznání, že kromě hvězd, které se po obloze pohybují stále 
stejně a které byly pro snazší orientaci uspořádávány do seskupení zvaných souhvězdí, jsou 
i takové hvězdy,které se pohybují nezvykle: vůči ostatním mění svoji polohu, posou-vají se 
z jednoho souhvězdí do druhého, jako by nemohly najít svůj domov. Řekové tyto hvězdy 
nazvali bloudící hvězdy neboli planety(řecky planètes znamená bloudící), ve staročeštině 
v 19. století byly označovány jako bludice. Počet známých planet byl zpočátku malý, byly 
to jen Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn. Země se mezi planety začala počítat až na 
přelomu 16. a 17. století. Později přibyly planety pozorované dalekohledem, tedy Uran 
(1781) a Neptun (1846). Mezitím mezi roky 1801 a 1807 přibyla mezi planety další tělesa 
mezi Marsem a Jupiterem: Ceres (1801), Pallas (1802), Juno (1804) a Vesta (1807). Tato 
tělesa byla menší (největší z nich, Ceres, má velikost o něco menší než 1 000 km), a proto 
byla označována souslovím „malé planety“. V polovině 19. století John Herschel navrhl 
rozlišit „bloudící tělesa“ na planety, planetky a asteroidy, ale realizace jeho myšlenky na-
stala až na přelomu 19. a 20. století. To už bylo malých planet téměř 500 a situace byla vel-
mi nepřehledná. Další posun pak je spojen se současnou trpasličí planetou Plutem, které 
bylo objeveno jako planeta v roce 1930 a z rodiny planet bylo vyřazeno na astronomickém 
kongresu Mezinárodní astronomické unie v roce 2006 prakticky ze stejného důvodu, proč 
byla zhruba 100 let předtím z rodiny planet vyřazena skupina malých těles mezi Marsem 
a Jupiterem. Tentokrát byla důvodem vyřazení (přesněji přeřazení do nově vytvořené ka-
tegorie trpasličích planet) skutečnost, že se na přelomu 20. a 21. století objevovala nová 
a nová tělesa za trajektorií Neptunu a počet potenciálních planet znovu narůstal. 

V současné době za planety považujeme osm těles sluneční soustavy, tedy tělesa Mer-
kur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Mezi trpasličí planety řa-
díme v současnosti zatím pět těles, a to Ceres, Pluto, Haumea, Makemake a Eris.

Planety rozdělujeme podle jejich fyzikálně chemických charakteristik do dvou hlavních 
skupin. Mezi kamenné (nebo terestrické) planety řadíme Merkur, Venuši, Zemi a Mars, 
mezi obří (nebo též plynnéči neterestrické) planety pak Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. 

Planety

Rozdělení  
planet
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Obr. 1: Pět trpasličích planet podle Mezinárodní astronomické unie:
■ Ceres (fotografie ze sondy Dawn)
■ Pluto (fotografie ze sondy New Horizons)
■ Eris a její měsíc Dysnomia (fotografie z Hubblovakosmického teleskopu)
■ Makemake a dosud nepojmenovaný měsíc S/2015
 (fotografie z Hubblova kosmického teleskopu)
■ Haumea a její měsíce Namaka a Hi’aka
 (fotografie z Hubblova kosmického teleskopu)
 (zdroj https://en.wikipedia.org/wiki/Dwarf_planet)
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Základními charakteristikami kamenných planet jsou zejména:
■ pevný povrch
■ velká hustota
■ malá velikost
■ malé zploštění
■ menší vzdálenost od Slunce
■ malý počet měsíců
■ neexistence prstenců
■ pomalá rotace

Obr. 2: Merkur
(zdroj: htt-ps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d9/ 

Mercury_in_color_-_Prockter07-edit1.jpg/800px-Mercury_in_color_-_Prockter07-edit1.jpg)

Nejblíže ke Slunci obíhá planeta Merkur. Jedná se o planetu menší než Země. Na první 
pohled je velmi podobná Měsíci obíhajícímu kolem Země.

Stejně jako jiné kamenné planety nebo též Měsíc má také Merkur pevný kamenný povrch, 
na kterém jsou nejnápadnějšími útvary krátery. Největším kráterem na Merkuru je Caloris 
s průměrem 1 300 km. Uvnitř kráteru Calorisse nachází mnoho menších kráterů. Některé 
krátery na Merkuru jsou pojmenovány po významných spisovatelích, umělcích a hudebních 
skladatelích. Z českých osobností mají svůj kráter Smetana, Dvořák a Janáček. Slovensko ani 
Bulharsko mezi krátery nemají zastoupení. Krátery na Merkuru vznikly stejně jako krátery 
na jiných tělesech sluneční soustavy. Příčinou jejich vzniku je srážka s nějakým menším tě-
lesem. Při dopadu takového tělesa dojde k uvolnění velkého množství tepla. Tím se zahřeje 
dopadající těleso i planeta v místě dopadu na teplotu několika tisíc kelvinů. Dojde k subli-
maci horniny a vzniku prohlubně – kráteru. Dále od místa dopadu tělesa dochází jen k roz-
tavení horniny a k její trvalé deformaci. Ještě dále od místa dopadu je hornina deformována 
jen dočasně. Pro vznik kráterů je důležité, že na Merkuru prakticky neexistuje atmosféra. 
Tím mohou na povrch planety dopadnout i docela malá tělesa z kosmického prostoru, a tím 
zapříčinit vznik i docela malých kráterů. Obecně platí, že hustota a velikost takto vzniklých 
kráterů znamená, že se na planetě nevyskytuje atmosféra a zároveň, že zde neprobíhají pro-
cesy, přetvářející povrch planety. Dopad tělesa nazýváme impakt, proto se takto vzniklé krá-
tery nazývají impaktní krátery. Největší impaktní krátery mají uprostřed centrální pahrbek. 
Proces vzniku impaktního krá-teru můžeme sledovat například i při vhození kamene do 
bláta nebo vhození kousku másla do krupicové kaše.

Kamenné  
planety

Merkúr
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Merkur
Orbitální charakteristiky
velká poloosa trajektorie   57 909 050 km
 0,387 098 au
numerická excentricita 0,205 630
oběžná doba kolem Slunce 87,969 1 dnů
 0,240 846 let
 0,5 merkurského slunečního dne
průměrná oběžná rychlost 47,362 km/s
počet měsíců   0

Fyzikální charakteristiky
střední průměr 4 880 km
 0,3829 průměru Země
zploštění 0
hmotnost 3,301 1 ∙ 1023 kg
 0,055 hmotnosti Země
průměrná hustota 5 427 kg/m3

perioda rotace 58,646 dnů
povrchová teplota na rovníku 340 K (min. 100 K, max. 700 K)
povrchová teplota poblíž pólu (85°) 200 K (min. 80 K, max. 380 K)

Atmosféra
atmosférický tlak menší ako 0,5 nPa
složení (objemový poměr) 42 % O2
 29 % Na
 22 % H
 6 % He

Nejpodrobnější snímky povrchu Merkuru pořídila sonda Messenger na konci 1. desetiletí 
tohoto století. Kolem Slunce oběhne Merkur jednou za 88 dní, tedy za necelé 3 měsíce. 
Perioda rotace je necelých 60 dnů, tedy asi 2 měsíce. Znamená to, že se Merkur velmi 
zvolna otáčí kolem své osy. Proto je den i noc na Merkuru mnohem delší než na Zemi. 
Slunce na Merkuru vychází vždy po 176 pozemských dnech, 88 dnů je stále nad obzorem, 
88 dnů stále pod obzorem.Protože osa Merkuru je kolmá k rovině oběhu, nedochází ke 
střídání ročních období, jak je známe ze Země.Na straně přivrácené ke Slunci je Merkur 
rozpalován na teplotu vyšší než 400 °C, na odvrácené straně panuje mráz téměř –200 °C.

Merkur s poloměrem 2 440 km obíhá kolem Slunce ve vzdálenosti asi 40 % vzdálenosti 
Země od Slunce. To znamená, že se na obloze nikdy od slunce moc nevzdálí. Může být 
proto vidět jen těsně před východem nebo těsně po západu slunce.

Merkur je pojmenován podle římského boha obchodu a zisku Mercuria. Jeho řeckým pro-
tějškem byl Hermes, bůh cestovatelů, obchodníků a zlodějů. Dřívese pro Merkur používa-
lastaročeská jména Dobropán a Horana.
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Země od Slunce. To znamená, že se na obloze nikdy od slunce moc nevzdálí. Může být 
proto vidět jen těsně před východem nebo těsně po západu slunce.

Merkur je pojmenován podle římského boha obchodu a zisku Mercuria. Jeho řeckým pro-
tějškem byl Hermes, bůh cestovatelů, obchodníků a zlodějů. Dřívese pro Merkur používa-
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Kamennou planetou je také Venuše. Venuše je jen o málo menší než Země, mohlas by 
tedy být jakýmsi dvojníkem. To ovšem neplatí, protože Venuše je obklopena hustou at-
mosférou, která neumožňuje pozorovat ve viditelném záření z vesmíru žádné povrcho-
vé útvary. Ty známe teprve díky sondě Magellan (sonda byla pojmenována podle portu-
galského mořeplavce Fernão de Magalhãese, jehož loď jako první obeplula v roce 1522 
zeměkouli), která počátkem 90. let minulého století pomocí radaru zmapovala povrch 
planety. Sonda Magellan obíhala Venuši po polární trajektorii (prochází nad oběma póly 
planety) a fotografovala pomocí radaru povrch Venuše. Jak se planeta otáčela kolem své 
osy, byl zmapován celý povrch. Zjistila, že povrch Venuše byl přetvořen intenzivní sopeč-
nou činností. I když žádná ze sopek na Venuši není v současné době činná, jsou v jejich 
okolí výrazná lávová pole. Nejvyšší vyhaslou sopkou na Venuši je MaatMons vysoká asi 
8 km Jiné vyhaslé sopky se označují jako arachnoidy, další jako kruhové dómy (jindy též 
lívance). Kruhové dómy jsouvyhaslé sopky o průměru asi 20 – 25 km, které se částečně 
zabořily do rozměklého povrchu. Na Venuši je mnohem méně kráterů než na Merkuru. 
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ová), další Budevska podle bulharské herečky (Adriana Budevska). Některé krátery nesou 
česká křestní jména Hanka, Julie a Vlasta, slovenské křestní jméno Jitka, bulharská křestní 
jména Galina, Radka, Vaka a Zdravka.

Obr. 3: Venuše 
(zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Venus-real_color.jpg)

Venuše má mnohonásobně hustější atmosféru než Země. Atmosféra Venuše obsahuje 
zejména oxid uhličitý, který zabraňuje úniku tepla z planety do okolí. Teplota povrchu 
planety tak dosahuje téměř 500 °C. Zvýšení teploty povrchu Venuše, které takto nastává, 
označujeme názvem skleníkový jev. Skleníkový jev na Venuši je nejvýraznější ze všech 
těles sluneční soustavy. Hustá atmosféra na Venuši způsobuje neustálé šero. Návštěvníci 
Venuše by neměli možnost skrz atmosféru pozorovat Slunce ani jiné hvězdy. 

Venuše je jen o málo menší než Země (poloměr Venuše je 6 050 km, poloměr Země 6 400 km) 
a obíhá Slunce ve vzdálenosti tří čtvrtin vzdálenosti Země od Slunce. Venuše oběhne kolem 
Slunce přibližně za 7,5 měsíce. Rok na Venuši je proto o něco delší než pozemský půlrok. 
Protože se Venuše otáčí kolem své osy velice pomaloučku, dochází ke střídání dne a noci 
jen jednou za 117 pozemských dní. Venuše se kolem osy otáčí opačným směrem než Země 
a většina planet. Proto tam slunce vychází na západě a zapadá na východě.

Venuša
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Venuše
Orbitální charakteristiky
velká poloosa trajektorie   108 208 000 km
 0,723 332 au
numerická excentricita 0,006 772
oběžná doba kolem Slunce 224,701 dnů
 0,615 198 let
 1,92 Venušina slunečního dne
průměrná oběžná rychlost 35,02 km/s
počet měsíců   0

Fyzikální charakteristiky
střední průměr 12 104 km
 0,949 9 průměru Země
zploštění 0
hmotnost 4,867 5 ∙1024 kg
 0,815 hmotnosti Země
průměrná hustota 5 243 kg/m3

perioda rotace –243,025 dnů  
 (otáčí se opačně – retrográdně)
povrchová teplota 737 K 

Atmosféra
atmosférický tlak 9,2 MPa 
 téměř 100-krát větší než na Zemi
složení (objemový poměr) 96,5 % CO2
 3,5 % N

Venuše má jméno podle římské bohyně krásy. Jejím řeckým protějškem byla Afrodité, 
bohyně lásky. Dřívese pro ni používalo staročeské jméno Krasopaní.

Merkur a Venuše mají při pohledu ze Země fáze podobně jako Měsíc. Tvar a velikost fází 
závisí na vzájemné poloze planety, Slunce a Země.
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Třetí planetou podobnou Zemi je Mars. Stejně jako Země má také Mars pevný povrch, je 
ale menší. Na Marsu jsou velmi nápadné polární čepičky v okolí obou pólů. Jsou tvořeny 
zmrzlou vodou (ledem) a zmrzlým oxidem uhličitým (suchým ledem). Planeta Mars je 
nejčastějším cílem kosmických sond. Sondy zmapovaly povrch Marsu a zjistily, že severní 
polokoule má nižší „nadmořskou“ výšku, zatímco jižní polokouli tvoří rozsáhlá pahorka-
tina. Načervenalá barva povrchu Marsu je způsobena oxidy železa.

Obr. 4: Mars 
(zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/ 

OSIRIS_Mars_true_color.jpg/800px-OSIRIS_Mars_true_color.jpg)

Výzkumy také odhalily, že se v dávné minulosti na Marsu nacházelo obrovské množství 
tekoucí vody a pravděpodobně také moře či ohromný oceán. Dnes je však planeta vyprah-
lá, suchá. Voda se na Marsu nachází jen v podobě sněhu a  ledu v polárních čepičkách, 
případně sněhu a námrazy v hlubokých kráterech. Voda v kapalném skupenství se může 
nacházet pouze hluboko pod povrchem Marsu. Krátery na Marsu jsou pojmenovány pod-
le přírodovědců a podle měst. Svůj kráter mají i slovenská města Handlová a Lipany, česká 
Cheb, Nýrsko (kráter Njesko) a Tábor, bulharská Byala a Dulovo.

Zajímavým útvarem na Marsu je kaňon Údolí Marineru (VallesMarineris). VallesMarineris 
je kaňon hluboký 5 – 6 km a široký několik set kilometrů, který se táhne do vzdálenosti 
4 000 km.V jeho blízkosti se vypínají nejvyšší sopky na Marsu, které stejně jako sopky na 
Venuši nejsou v současnosti činné. Vůbec nejvyšší sopkou a horou na Marsu je štítová sop-
ka OlympusMons, která se na ploše srovnatelné s plochou České republiky tyčí do výšky 
21 km. Tato sopka je zároveň nejvyšší horou v celé sluneční soustavě. Mars oběhne kolem 
Slunce přibližně za 1,9 roku. Osa rotace Marsu má téměř stejný sklon jako osa Země. Pro-
to se podobně jako na Zemi střídají také na Marsu roční období. Mars je podobný Zemi 
i dobou rotace kolem osy. Jeden den na Marsu trvá 24 hodin a 37 minut. Planeta Mars má 
ve srovnání se Zemí přibližně poloviční poloměr (3 400 km) a obíhá Slunce 1,5 krát dále 
než Země. Atmosféra Marsu obsahuje hlavně oxid uhličitý, stejně jako atmosféra Venuše. 
Atmosféra je však řídká, a tak vliv skleníkového jevu je mnohem menší.

Mars má na obloze typickou načervenalou barvu. Proto byl pojmenován podle římského 
boha války. Jeho řeckým protějškem byl Árés. Dřívese používala staročeská jména Smrto-
noš a Řeřana.

Mars



144144

STARS Metodická příručka pro učitele  

5. Sluneční soustava 

Mars
Orbitální charakteristiky
velká poloosa trajektorie   227 939 200 km
 1,523 679 au
numerická excentricita 0,093 4
oběžná doba kolem Slunce 686,971 dnů
 1,880 82 let
  668,599 1 1solů   

(slunečních dnů Marsu)
průměrná oběžná rychlost 24,007 km/s
počet měsíců   2 (Phobos, Deimos)

Fyzikální charakteristiky
střední průměr 6 779 km
 0,532 průměru Země
zploštění 0,006
hmotnost 6,417 1 ∙ 1 023 kg
 0,107 hmotnosti Země
průměrná hustota 3 933,5 kg/m3

perioda rotace 1,025 957 dnů
povrchová teplota 210 K (min. 130 K, max. 308 K)

Atmosféra
atmosférický tlak  0,636 kPa (min. 0,4 kPa,  

max. 0,87 kPa)
 cca 160krát menší než na Zemi
složení (objemový poměr) 95,97 % CO2
 1,93 % Ar
 1,89 % N

(zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Mars)

Mars je často spojován s možným životem. Jistě k tomu přispěla podobnost fyzikálních 
podmínek Marsu se Zemí, kromě toho však se v historii nachází několik vln zájmu o Mars 
jakožto druhou „obydlenou“ planetu. Asi největší vlna vznikla v souvislosti spozorováním 
Marsu italským astronomem Giovannim Schiaparellimv roce 1877 a pak dalšími násled-
nými pozorováními. Schiaparelli totiž na Marsu zaregistroval hustou síť lineárních útvarů, 
které označil jako průplavy (italsky canali). V té době na Zemi vznikaly dva obří průplavy: 
Suezský a Panamský, jejichž vznik byl ve druhé polovině 19. století považován za vrchol 
pozemské techniky. Se svými 193, resp. 82 kilometry se však nemohly srovnávat s lineár-
ními útvary na Marsu, a tak Schiaparelli oprávněně předpokládal, že civilizace na Marsu 
musí být mnohem dále ve svém vývoji. Další vlna zájmu o Mars vznikla, když byla v roce 
1976 sondou Viking vyfotografována „Lidská tvář“. I když jde jen o zvětralý kámen zají-
mavého tvaru, jak dokázala nezpochyb-nitelně fotografie ze sondy Mars Global Surveyor 
v roce 2001, zvýšila fotografie zájem lidí o průzkum Marsu a vedla následně k celé řadě 
vyslaných průzkumných sond. 
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Kolem Marsu obíhají dva měsíce: větší Phobos [fobos] a  menší Deimos [dejmos]. Jde 
o kamenná tělesa nepravidelného tvaru. Phobos je zhruba 25km kus skály, který obíhá 
kolem Marsu ve vzdálenosti 9 000 km. Deimos má skoro o polovinu menší rozměry než 
Phobos a obíhá kolem Marsu ve vzdálenosti 24 000 km. Také měsíce Phobos a Deimos 
měly svá staročeská jména: Strach a Hrůza.

Ke kamenným planetám patří samozřejmě také Země. Její popis však obvykle nespadá 
do astronomie, ale převážně do zeměpisu či geografie. Přesto existují četné snímky Země 
z vesmíru. Pravidelně je Země fotografována z oběžné dráhy, je ovšem také fotografována 
kosmickými sondami, které po opuštění povrchu Země mohou hned vyzkoušet své kame-
ry na snímkování Země. Země je jedinou planetou (přesněji jedinou známou planetou), 
na jejímž povrchu se nachází voda v kapalném skupenství. Kapalná voda je klíčová pro 
vznik a udržení se života na Zemi. Proto si představujeme, že i na dalších kosmických tě-
lesech může být život založen na podobných (vodních) procesech, a tak je pro nás hledání 
vody ve vesmíru tak vý-znamným tématem.

Země
Orbitální charakteristiky
velká poloosa trajektorie   149 598 023 km
 1,000 001 02 au
numerická excentricita 0,016 708 6
oběžná doba kolem Slunce 365,256 363 004 dnů
 1,000 017 420 96 let
průměrná oběžná rychlost 29,78 km/s
počet měsíců   1 (Měsíc)

Fyzikální charakteristiky
střední průměr 12 742,0 km 
rovníkový poloměr 6 378,1 km
polární poloměr 6 356,8 km
zploštění 0,003 352 8
hmotnost 5,972 37 ∙ 1 024 kg
průměrná hustota 5 514 kg/m3

perioda rotace 0,997 269 68 dnů (23 h 55 min 4,100 s)
povrchová teplota 288 K (min. 184 K, max. 330 K)

Atmosféra
atmosférický tlak 101,325 kPa
složení (objemový poměr) 78,08 % N2
 29,95 % O2
 1 % H2O
 0,934 0 % Ar

(zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Earth)

Zem
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Kamenným tělesem je rovněž Měsíc, který je zároveň jediným měsícem obíhajícím Zemi. 
Měsíc je velkým tělesem, jeho poloměr je skoro čtyřikrát menší než poloměr Země. Stejně 
jako u některých měsíců obřích planet má vázanou rotaci, tedy pozorovatelům ze Země 
nabízí pohled jen na jednu svou polokouli. Vázaná rotace je způsobena slapovými sila-
mi, které po dostatečně dlouhé době „zaparkují“ měsíc v takové poloze, že doba oběhu 
je rovna době rotace kolem osy. V  dokonalé podobě můžeme vázanou rotaci sledovat 
u dvojice těles Pluto – Charón, kde mají obě tělesa vázanou rotaci, a tak podobně jako dva 
zamilovaní lidé hledí stále na sebe, i Pluto a Charón jsou k sobě natočeny stále stejnými 
polokoulemi. Jak už bylo zmíněno výše, Měsíc stejně jako Merkur nemá atmosféru, a tak 
obě tělesa jsou si podobná i  na snímcích, protože typickými povrchovými útvary jsou 
impaktní krátery.

Základními charakteristikami plynných planet jsou zejména:
■ plynný „povrch“
■ nízká hustota
■ relativně velký poloměr
■ malé zploštění
■ větší vzdálenost od Slunce
■ velký počet měsíců
■ existence prstenců
■ rychlá rotace

Největší planetou sluneční soustavy je Jupiter. Na rozdíl od Země, Merkuru, Venuše 
a Marsu nemá Jupiter pevný povrch. Jedná se o planetu plynnou, tvořenou převážně vo-
dí-kem a heliem. Proto se planeta otáčí kolem osy jinak než planety s pevným povrchem. 
Kromě běžného zkoumání složení a struktury atmosféry astronomové měli v roce 1994 
možnost využít ke zkoumání i postupný dopad jednotlivých fragmentů komety D/1993 
F2 Shoemaker-Levy 9.

Obr. 5: Jupiter 
(zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/ 

Jupiter_and_its_shrunken_Great_Red_Spot.jpg/800px-Jupiter_and_its_shrunken_Great_Red_Spot.jpg)

Již v menším dalekohledu jsou na Jupiteru vidět pásy rovnoběžné s rovníkem. Plyn v růz-
ných pásech se pohybuje různou rychlostí, dokonce v některých pásech proudí plyno-
pačným směrem. Tam, kde se jednotlivé pásy stýkají, vznikají v plynu víry. Největší vír 

Měsíc

Plynné  
planety

Jupiter
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ných pásech se pohybuje různou rychlostí, dokonce v některých pásech proudí plyno-
pačným směrem. Tam, kde se jednotlivé pásy stýkají, vznikají v plynu víry. Největší vír 

Měsíc

Plynné  
planety

Jupiter
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nazýváme Velká rudá skvrna.Velká rudá skvrna se na Jupiteru nachází již několik stovek 
let. Je o něco větší než Země. Jupiter obíhá Slunce 5,2krát dále než Země. Poloměr planety 
je 71 500 km, tedy přibližně desetinásobek poloměru Země.

Jupiter je pojmenován podle římského vládce bohů. Jeho řeckým protějškem byl Zeus. 
Dřívese používalastaročeská jména Králomoc a Prúhana.

Jupiter
Orbitální charakteristiky
velká poloosa trajektorie   778 570 000 km
 5,204 4 au
numerická excentricita 0,048 9
oběžná doba kolem Slunce 11,862 let 
 4 332,59 dnů
 10 475,8 slunečních dnů Jupiteru
průměrná oběžná rychlost 13,07 km/s
počet měsíců   79 

Fyzikální charakteristiky
střední průměr 139 822 km
 11,462 průměru Země
zploštění 0,064 87
hmotnost 1,898 2 ∙ 1 027 kg
 317,8 hmotnosti Země
průměrná hustota 1 326 kg/m3

perioda rotace 9,925 hodin (9 h 55 min 30 s)
povrchová teplota 165 K (na hladině 100 kPa)

Atmosféra
atmosférický tlak 70 kPa (min. 20 kPa, max. 200 kPa)
 0,7 atmosférického tlaku na Zemi
složení (objemový poměr) 89 % H2
 10 % He

Seznam měsíců
Adrastea, Aitne, Amalthea, Ananke, Aoede, Arche, Autonoe, Callirrhoe, Callisto, 
Carme, Carpo, Cyllene, Dia, Elara, Erinome, Euanthe, Eukelade, Euporie, Europa, 
Eurydome, Ganymede, Harpalyke, Hegemone, Helike, Hermippe, Herse, Himalia, 
Chaldene, Io, Iocaste, Isonoe, Kale, Kallichore, Kalyke, Kore, Leda, Lysithea, Megac-
lite, Metis, Mneme, Orthosie, Pasiphae, Pasithee, Praxidike, Sinope, Sponde, Taygete, 
Thebe, Thelxinoe, Themisto, Thyone, Valetudo (29 dosud nepojmenovaných)

(zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Jupiter)
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Kolem Jupiteru obíhá mnoho měsíců. V roce 2019 jich známe 79. Největší čtyři měsíce Io, 
Europa, Ganymed a Callisto, které jsou vidět i v menších dalekohledech, objevil v roce 1610 
Galileo Galilei. Proto se nazývají galileovské měsíce. Všechny čtyři galileovské měsíce obí-
hají ve směru rotace Jupiteru. U ostatních měsíců to však není pravidlem. Mnohé měsíce 
obíhají proti směru rotace planety. Nejmenší z  těchto měsíců mají velikost jen asi 1 km.  
Io je kamenné těleso s velmi bouřlivou sopečnou činností. Sonda Galileo zde objevila asi 300 
aktivních sopek.Europa je tělesem s ledovým povrchem, pod nímž je slaná voda v kapalném 
stavu – oceán.Ganymed je největším měsícem ve sluneční soustavě. Velikostí převyšuje Plu-
to i Merkur. Jedná se o ledové těleso. Také Callisto je ledový měsíc. Na jeho povrchu je velký 
počet kráterů.Protože hustota kráterů na tělesech sluneční soustavy umožňuje odhadnout 
stáří povrchu měsíce a to, zda byl povrch dodatečně přetvářen sopečnou či tektonickou čin-
ností, nebo erozí, je patrné, že povrch Callisto je velmi starý.

Kromě měsíců obíhají kolem Jupiteru také mnohem menší tělesa. Obíhají spořádaně v ro-
vině rovníku planety a vytvářejí při pohledu z dálky Jupiterovy prstence. V oblasti prsten-
ců obíhají také některé menší měsíce, které způsobují ostré ohraničení prstenců a mezery 
v prstencích. V místě výskytu těchto pastýřských měsíců jsou nejbližší okraje prstenců 
rozvlněné díky gravitačnímu působení pastýřských měsíců.

Jupiter rotuje rychleji než Země, přestože je větší. Jedna otočka kolem osy mu trvá nece-
lých 10 hodin. Kolem Slunce oběhne za 12 let.

Druhou největší planetou ve sluneční soustavě je Saturn. Je jen o málo menší než Jupiter 
a obíhá Slunce dvakrát dále než Jupiter. Saturn je jako Jupiter tvořen převážně vodíkem a he-
liem a nemá pevný povrch. Proto má i Saturn v atmosféře pásy rovnoběžné s rovníkem. 

Saturn je známý svými prstenci. Ty jsou tak nápadné, že jsou viditelné ze Země i menší-
mi dalekohledy. Při bližším pohledu se v prstencích objeví mezery a mezírky rozdělující 
prstence na jednotlivé prstýnky. Tyto mezery a mezírky jsou způsobeny pohybem větších 
těles v prstencích. Největší mezery způsobují až stokilometrové měsíce. Tyto měsíce vys-
bírávají tělíska prstenců, která se vychýlila z dráhy. Tím udržují hranice prstenců či jed-
notlivých prstýnků. Proto se jim říká pastýřské měsíce. Nejslaběji vázané části pastýřských 
měsíců se naopak často od měsíců oddělují a doplňují prstence. Protože zevnitř  tělesa 
v prstencích přibývají jedné strany a zvenčí ze strany druhé, mají velmi zajímavý tvar sle-
penců tvaru paragrafů.

Obr. 6: Saturn 
(zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c7/Saturn_during_Equinox.jpg/ 

1280px-Saturn_during_Equinox.jpg)

Saturn
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rozvlněné díky gravitačnímu působení pastýřských měsíců.

Jupiter rotuje rychleji než Země, přestože je větší. Jedna otočka kolem osy mu trvá nece-
lých 10 hodin. Kolem Slunce oběhne za 12 let.

Druhou největší planetou ve sluneční soustavě je Saturn. Je jen o málo menší než Jupiter 
a obíhá Slunce dvakrát dále než Jupiter. Saturn je jako Jupiter tvořen převážně vodíkem a he-
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bírávají tělíska prstenců, která se vychýlila z dráhy. Tím udržují hranice prstenců či jed-
notlivých prstýnků. Proto se jim říká pastýřské měsíce. Nejslaběji vázané části pastýřských 
měsíců se naopak často od měsíců oddělují a doplňují prstence. Protože zevnitř  tělesa 
v prstencích přibývají jedné strany a zvenčí ze strany druhé, mají velmi zajímavý tvar sle-
penců tvaru paragrafů.
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1280px-Saturn_during_Equinox.jpg)

Saturn

149

STARS Metodická příručka pro učitele  

5. Sluneční soustava

Největším Saturnovým měsícem je Titan. Titan objevil již v  roce 1655holandský fyzik 
a astronom Christiaan Huygens. Titan má hustou atmosféru, a  tak jsme až donedávna 
nevě-děli, jaký je Titanův povrch. Díky sondě Huygens víme, že na povrchu jsou světlé 
vyvýšeniny z ledu a tmavá údolí a řečiště. Při teplotách kolem –100 °C nemůže v řečišti 
téci voda. Jde o  řeky a  jezera z metanu, který může na Titanu existovat ve všech třech 
skupenstvích. Mluvíme pak o obdobě koloběhu vody na Zemi –koloběhu metanu na Ti-
tanu. Zkoumání Titanu v budoucnosti jistě přinese i další zajímavá překvapení z pohledu 
vzniku života, protože atmosféra je stejně jako na Zemi z většiny tvořena dusíkem, jen je 
mnohem hustší. 

Saturn
Orbitální charakteristiky
velká poloosa trajektorie   1 514 500 000 km
 10,123 8 au
numerická excentricita 0,056 5
oběžná doba kolem Slunce 29,457 1 let 
 10 759,22 dnů
 24 491,07 slunečních dnů Saturnu
průměrná oběžná rychlost 9,68 km/s
počet měsíců   62 

Fyzikální charakteristiky
střední průměr 116 464 km
 9,779 průměru Země
zploštění 0,097 96
hmotnost 5,683 4 ∙ 1 026 kg
 95,159 hmotnosti Země
průměrná hustota 687 kg/m3

perioda rotace 10,006 hodin (10 h 33 min 38 s)
povrchová teplota 134 K (na hladině 100 kPa)

Atmosféra
atmosférický tlak 140 kPa
 1,4 atmosférického tlaku na Zemi
složení (objemový poměr) 96,3 % H2
 3,25 % He

Seznam měsíců
Aegaeon, Aegir, Albiorix, Anthe, Atlas, Bebhionn, Bergelmir, Bestla, Calypso, Daph-
nis, Dione, Enceladus, Epimetheus, Erriapus, Farbauti, Fenrir, Fornjot, Greip, Hati, 
Helene, Hyperion, Hyrrokkin, Iapetus, Ijiraq, Janus, Jarnsaxa, Kari, Kiviuq, Loge, 
Methone, Mimas, Mundilfari, Narvi, Paaliaq, Pallene, Pan, Pandora, Phoebe, Poly-
deuces, Prometheus, Rhea, Siarnaq, Skathi, Skoll, Surtur, Suttungr, Tarqeq, Tarvos, 
Telesto, Tethys, Thrymr, Titan, Ymir (9 dosud nepojmenovaných)

(zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Saturn)
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Kromě Titanu a pastýřských měsíců obíhají kolem Saturnu desítky dalších měsíců. V roce 
2019 jich známe 62. Pro jejich pojmenování se používají jména severských božstev. Vět-
šina měsíců Saturnu má podobně jako měsíce Jupiteru povrch tvořený převážně ledem.
Takovým měsícem je například 500km Enceladus. Na něm objevila v prvním desetile-
tí 21. století sonda Cassini výtrysky plynu a ledových částic do výše až 1 500 km. Zají-
mavým měsícem je také například Hyperion. Je to měsíc Saturnu s  rozměry přibližně 
200 km × 250 km × 350 km. Je tvořen převážně ledem, v němž se vyskytují četné póry. 
Tím je povrch intenzivně členitý a prakticky všude jsou na něm velmi strmé srázy. Saturn 
obíhá Slunce 10krát dále než Země. Poloměr planety je 60 300 km. Doba rotace Saturnu 
je přibližně stejná jako doba rotace Jupiteru. Sklon osy je podobný jako u Země. Kolem 
Slunce Saturn oběhne za 30 let. 

Detailní pohled na prstence Saturnu ze sondy Cassini ukazuje jejich rozčlenění na tenké 
prstýnky. Prstence jsou tvořeny spoustou těles (většinou ledových) s rozměry od 1 mm 
po stovky metrů, jak ukazuje kresba ve výřezu. Prstence zaujímají prostor od povrchu 
Saturnu až do vzdálenosti 500 000 km. Tloušťka prstenců je jen několik stovek metrů. 
Italský a francouzský fyzik a astronom Giovanni Domenico Cassini, který sezabýval zej-
ména zkou-máním planet, objevil v prstencích Saturnu mezeru, která se jmenuje Cassi-
niho dělení.Sklon osy rotace Saturnu způsobuje, že se nám při pohledu ze Země zdá, že 
se Saturnovy prstence naklápějí. Někdy je vidíme „shora“, někdy „z boku“, jindy „zdola“.

Saturn je pojmenován podle římského boha času. Jeho řeckým protějškem byl Kronos. 
Dříve se často používala též staročeská jména Hladolet a Kruhana.

Třetí plynnou planetouje Uran. Má namodralou barvu, která je důsledkem nepatrného 
množství metanu v atmosféře. I Uran je obklopen podobně jako ostatní plynné planety prs-
tenci. Tři největší jsou označeny francouzskými jmény Egalité, Fraternité a Liberté.

Obr. 7: Uran 
(zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/Uranus2.jpg/800px-Uranus2.jpg)

O měsících Uranu toho víme relativněmálo, protože je zatím navštívila pouze jediná son-
da Voyager 2, která byla vypuštěna v roce 1977. Po průletu kolem Jupiteru (1979) a Sa-
turnu (1981) byla nasměrována i k Uranu (1986) a pak k Neptunu (1989). Protože kolem 
planet jen prolétala, nemohla pořídit snímky všech měsíců. V roce 2019 u Uranu zatím 
známe 27 měsíců. Jsou pojmenovány podle jmen hrdinů her Shakespeara a Popeho.

Uran
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Uran se otáčí kolem své osy velmi rychle jako Jupiter a Saturn; perioda rotace Uranu je 18 
hodin. Osa Uranu má ve srovnání s ostatními planetami výjimečnou polohu: leží přibližně 
v rovině, ve které Uran obíhá kolem Slunce. Proto jsou „roční období“ (a rovněž magne-
tické pole v okolí Uranu) velmi složitá. Uran obíhá Slunce 19krát dále než Země. Jeho 
poloměr je 26 000 km.

Uran je pojmenován podle řeckého boha vesmíru a nebe. V tomto ohledu je mezi ostatní-
mi planetami výjimkou, neboť naprostá většina planet nese jména římských bohů. V 19. 
století dostal také staročeská jména Nebešťanka a Lehana.

Uran
Orbitální charakteristiky
velká poloosa trajektorie   2 875 040 000 km
 19,218 4 au
numerická excentricita 0,046 385
oběžná doba kolem Slunce 84,020 5 let 
 30 688,5 dnů
 42 718 slunečních dnů Uranu
průměrná oběžná rychlost 6,80 km/s
počet měsíců   27 

Fyzikální charakteristiky
střední průměr 50 724 km
 3,976 průměru Země
zploštění 0,022 9
hmotnost 8,681 0 ∙1025 kg
 14,536 hmotnosti Země
průměrná hustota 1 270 kg/m3

perioda rotace -17,240 hodin (-17 h 14 min 24 s)
povrchová teplota 76 K (na hladině 100 kPa)

Atmosféra
atmosférický tlak méně než 130 kPa
 méně než 1,3 atmosférického tlaku
 na Zemi
složení (objemový poměr) 83 % H2
 15 % He
 2,3 % CH4

Seznam měsíců
Ariel, Belinda, Bianca, Caliban, Cordelia, Cressida, Cupid, Desdemona, Ferdinand, 
Francisco, Juliet, Mab, Margaret, Miranda, Oberon, Ophelia, Perdita, Portia, Prospe-
ro, Puck, Rosalind, Setebos, Stephano, Sycorax, Titania, Trinculo, Umbriel

(zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Uranus)
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Poslední plynnou planetouje Neptun. Stejně jako Uran má i Neptun namodralou barvu, 
způsobenou nepatrným množstvím metanu v atmosféře.

Obr. 8: Neptun 
(zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Neptune_Full.jpg/800px-Neptune_Full.jpg)

Rovněž Neptun má podobně jako ostatní plynné planety prstence. O měsících Neptunu, 
kterých v roce 2019 známe 14, toho víme stejně jako o měsících Uranu velice málo. Nej-
více informací máme díky sondě Voyager 2, která kolem Neptunu a některých jeho mě-
síců prolétla v roce 1989. Nejpodrobněji zkoumala měsíc Triton, u něhož bylysondou na 
povrchu objeveny aktivní sopky… Perioda rotace Neptunu je 16 hodin, i Neptun se jako 
ostatní plynné planety otáčí kolem své osy velice rychle. Sklon osy Neptunu je přibližně 
stejný jako sklon osy Saturnu či Země, proto roční období jsou až na mnohonásobně větší 
vzdálenost od Slunce podobná těm, která známe na Zemi. Neptun obíhá Slunce 30krát 
dále než Země. Jeho poloměr je 25 000 km. Neptun je pojmenován podle římského vládce 
moře. Jeho řeckým protějškem byl Poseidón. V 19. století po svém objevu dostal česká 
jména Vodan a Šeřana.

Neptun
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Neptun
Orbitální charakteristiky
velká poloosa trajektorie   4 500 000 000 km
 30,11 au
numerická excentricita 0,009 456
oběžná doba kolem Slunce 164,8 let 
 60 182 dnů
 89 666 slunečních dnů Neptunu
průměrná oběžná rychlost 5,43 km/s
počet měsíců   14 

Fyzikální charakteristiky
střední průměr 49 244 km
 3,861 průměru Země
zploštění 0,017 1
hmotnost 1,024 13 ∙ 1 026 kg
 17,147 hmotnosti Země
průměrná hustota 1 638 kg/m3

perioda rotace 16,11 hodin (16 h 6 min 36 s)
povrchová teplota 72 K (na hladině 100 kPa)

Atmosféra
atmosférický tlak nepatrný
složení (objemový poměr) 80 % H2
 19 % He
 1,5 % CH4

Seznam měsíců
Despina, Galatea, Halimede , Hippocamp, Laomedeia , Larissa, Naiad, Nereid , Neso, 
Proteus, Psamathe , Sao , Thalassa, Triton

(zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Neptune)
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3. METODICKÉ POKYNY PRO UČITELE

Úkol 1: Výroba modelů těles sluneční soustavy

Pomůcky:

■ 10 míčků na stolní tenis (na modely Slunce, 8 planet, Měsíce), plastová fólie (středně 
tuhá), fixy, vrtačka s vrtákem do dřeva o průměru 2,5 – 3 mm, cca 10 špejlí (nejlépe 
s hrotem), tavná pistole, nůž, hmota na aranžování květin, úhloměr, ohebný tvarovatel-
ný drátek dlouhý cca 20 cm, tabulky charakteristik planet (na internetu, nebo v papíro-
vé podobě)

Postup: 

1. Nejprve vyrobíme model Slunce. Do míčku na stolní tenis vyvrtáme na opačných stra-
nách dva otvory tak, aby jimi šla právě protáhnout špejle. Ještě před provléknutím špej-
le míček obarvíme žlutou či oranžovou barvou; k  inspiraci můžeme využít obrázek 
z internetu nebo z encyklopedie. Můžeme rovněž využít barevný míček.

 Poté provlečeme špejli oběma otvory, aby část špejle bez hrotu nad „povrchem Slunce“ 
zůstala asi 2 cm dlouhá. Pomocí tavné pistole zafixujeme špejli v míčku. Poté uřízneme 
z hmoty na aranžování květin hranol o podstavě asi 5 x 5 cm a do tohoto podstavce za-
píchneme špejli hrotem.

2. Dále vytvoříme model Země. Postup je obdobný jako v případě modelu Slunce. Opět 
nejprve vyvrtáme do míčku na stolní tenis na opačných stranách dva otvory tak, aby 
jimi šla právě protáhnout špejle. Před provléknutím špejle míček obarvíme podle ob-
rázku z internetu nebo z encyklopedie, přitom dbáme na to, aby obarvení míčku jako 
Země odpovídalo tomu, že severní a jižní pól Země jsou v místech vyvrtaných otvorů.  
Poté provlečeme špejli oběma otvory, aby část špejle bez hrotu nad „povrchem Země“ 
zůstala asi 2 cm dlouhá. Pomocí tavné pistole zafixujeme špejli v míčku. Poté uřízneme 
z hmoty na aranžování květin hranol o podstavě asi 5 x 5 cm a do tohoto podstavce za-
píchneme špejli hrotem tak, aby sklon špejle (znázorňující zemskou osu) vůči svislému 
směru byl 23,5 stupně.

3. Vytvoříme dále modely Měsíce, Merkuru, Venuše a Marsu. Postupujeme přitom stejně 
jako v případě modelu Země.

4. Vyrobíme si dále model Saturnu. Začneme přípravou modelu Saturnových prstenců. 
Z větší, pevné plastové destičky vystřihneme kruh o průměru 4,7 cm a v něm vystřih-
neme centrální kruhový otvor o poloměru 2 cm. Podle obrázků na internetu či v en-
cyklopedii na vystřižený kruh nakreslíme podobu prstenců. Přitom nezapomeneme na 
to, že prstence začínají až v určité vzdálenosti od povrchu Saturnu (v daném modelu je 
to asi 0,25 cm od vnitřního okraje na destičce). 

 Poté, co si připravíme model prstenců, vytvoříme podobným způsobem jako v minu-
lých dílech model samotné planety Saturn s rovníkovými pásy. Než model Saturnu po-
mocí špejle umístíme na podstavec z aranžovací hmoty, navlečeme na model Saturnu 
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prstence tak, aby se nacházely v rovníkové oblasti. Jejich polohu zafixujeme pomocí 
tavné pistole. Pak umístíme obvyklým způsobem model Saturnu na hmotu k aranžo-
vání květin.

5. Stejně jako model Saturnu vyrobíme dále modely dalších obřích planet, tedy Jupiteru 
a Neptunu (Model Uranu bude složitější, proto bude popsán ve zvláštním bodě). V pří-
padě těchto planet budou prstence méně výrazné, jejich charakteristiky vyhledáme na 
internetu či v tabulkách.

6. Jako poslední vytvoříme model Uranu. Postup výroby je obdobný jako v případě jiných 
obřích planet, rozdílný je způsob upevnění planety na podložku z hmoty pro aranžování 
květin. Protože sklon rotační osy Uranu vůči kolmici k rovině ekliptiky je 98 stupňů, leží 
osa rotace prakticky v rovině ekliptiky. Pro uložení modelu Uranu na podstavec proto 
potřebujeme připravit z ohebného drátu „lůžko“. Lůžko se skládá ze dvou tyček, na kte-
rých je ve vhodné výšce utvořeno očko, do něhož se vkládá špejle. Aby lépe drát držel 
v podstavci, je vhodné drát namotat na špejli, která bude v podstavci zapíchnuta.

7. Pro přehlednost je vhodné na podstavce modelů těles sluneční soustavy upevnit lístky 
s názvy těchto těles.

Úkol 2: Modeluj pohyb Země kolem Slunce

Pomůcky: 

■ modely Slunce a Měsíce, případně i model Měsíce (viz bod a), špendlík s barevnou 
kulatou hlavičkou, silný zdroj světla, kalkulačka, tabulky

Postup:

1. Na stůl umísti modely Slunce a Země. Do modelu Země zapíchni v místě České repub-
liky špendlík s barevnou hlavičkou, který bude označovat polohu pozorovatele.

2. Před model Slunce umísti silný zdroj světla tak, aby osvětloval Zemi. Otáčením Země 
kolem osy (pozor na správný směr otáčení: Země rotuje od západu k východu) de-
monstruj střídání dne a  noci) v  místě pozorovatele. Přitom sleduj, jak se mění den 
a noc i na dalších místech Země. 

Přitom můžeš řešit následující otázky a úkoly:
■ Najdi na Zemi místo, kde se v dané poloze Země nemění den a noc.
■ Porovnej délku noci v místě pozorovatele a na rovníku.

3. Demonstruj pohyb Země kolem Slunce po kruhové trajektorii. Postav Slunce do-
prostřed lavice a do vzdálenosti asi 15 cm od něho Zemi. Předveď pohyb Země kolem 
Slunce po kruhové trajektorii (rotaci Země zanedbej). Dbej přitom na správnou polohu 
osy Země během oběhu Země kolem Slunce (poloha osy Země vzhledem ke vzdále-
ným hvězdám se nemění).
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Dále řeš následující úkoly:
■ Postav Zemi do takové polohy, aby na severní polokouli bylo léto. Otáčením Země 

kolem osy (a doplněním zdroje světla do experimentu podle úkolu 2) ukaž, že je 
délka noci v místě naší republiky větší než na rovníku a že v okolí severního pólu 
je polární den a v okolí jižního pólu polární noc. Jaké roční období je v této poloze 
na jižní polokouli?

■ Postav Zemi do takové polohy, aby na severní polokouli byla zima. Otáčením 
Země kolem osy (a doplněním zdroje světla do experimentu podle úkolu 2) ukaž, 
že je délka noci v místě naší republiky kratší než na rovníku a že v okolí severního 
pólu je polární noc a v okolí jižního pólu polární den. Jaké roční období je v této 
poloze na jižní polokouli?

■ Najdi polohu, v níž je na severní polokouli jaro. Při pohybu Země kolem Slunce 
dbej na to, že pohyb Země se děje ve stejném smyslu (směru), v jakém se Země 
otáčí kolem své osy, tedy od západu k východu.

4. Ukaž, jak se situace změní, jestliže nezanedbáme eliptičnost trajektorie Země kolem 
Slunce. Postav znovu Slunce doprostřed lavice. Vypočti podle tabulek minimální a ma-
ximální vzdálenost Země od Slunce a vyznač ji na lavici křídou. Postav Zemi do mi-
nimální vzdálenosti od Slunce. Dbej přitom na správnou polohu osy Země (Země je 
v minimální vzdálenosti od Slunce v zimě, přesněji na začátku ledna). Předveď opět 
pohyb Země kolem Slunce.

Dále řeš následující úkoly:
■ Umíš na základě experimentu vysvětlit, proč je pro střídání ročních období v na-

šich zeměpisných šířkách podstatnější sklon zemské osy než eliptičnost trajekto-
rie?

■ Porovnej zimu na severní a jižní polokouli (resp. léto na severní a jižní polokouli) 
s ohledem na eliptičnost trajektorie (oceánské a vzdušné proudění neuvažuj).

■ Jaké podmínky by musely být splněny, aby se na žádném místě Země nestřídala 
roční období, tedy aby byly jednotlivé dny stejné po celý rok?

■ Přemýšlej, jaký vliv na změny teplot na jednotlivých místech na povrchu Země má 
atmosféra. Jak by se lišila roční období od současných, kdyby byla atmosféra mno-
hem řidší, než je? A jak by se lišila v případě podstatně větší hustoty atmosféry?

5. Postav znovu Slunce a Zemi na lavici. Přidej ještě Měsíc. Předpokládej, že se Měsíc 
pohybuje přesně v  rovině, ve které kolem Slunce obíhá Země. Kolikrát Měsíc oběh-
ne Zemi během jednoho roku? Předveď nyní s pomocí spolužáka pohyb Země kolem 
Slunce a současně ve správném poměru dob oběhů i oběh Měsíce kolem Země.

Dále můžeš řešit následující úkoly:
■ Postav Zemi a Měsíc do takové polohy, aby pozorovatel v České republice viděl 

úplněk. Jaká část dne přitom u nás bude?
■ Postav Zemi a Měsíc do takové polohy, aby pozorovatel v České republice viděl 

nov. Jaká část dne přitom u nás bude?
■ Postav Zemi a Měsíc do takové polohy, aby pozorovatel v České republice viděl 

první, resp. poslední čtvrť.
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šich zeměpisných šířkách podstatnější sklon zemské osy než eliptičnost trajekto-
rie?

■ Porovnej zimu na severní a jižní polokouli (resp. léto na severní a jižní polokouli) 
s ohledem na eliptičnost trajektorie (oceánské a vzdušné proudění neuvažuj).

■ Jaké podmínky by musely být splněny, aby se na žádném místě Země nestřídala 
roční období, tedy aby byly jednotlivé dny stejné po celý rok?

■ Přemýšlej, jaký vliv na změny teplot na jednotlivých místech na povrchu Země má 
atmosféra. Jak by se lišila roční období od současných, kdyby byla atmosféra mno-
hem řidší, než je? A jak by se lišila v případě podstatně větší hustoty atmosféry?

5. Postav znovu Slunce a Zemi na lavici. Přidej ještě Měsíc. Předpokládej, že se Měsíc 
pohybuje přesně v  rovině, ve které kolem Slunce obíhá Země. Kolikrát Měsíc oběh-
ne Zemi během jednoho roku? Předveď nyní s pomocí spolužáka pohyb Země kolem 
Slunce a současně ve správném poměru dob oběhů i oběh Měsíce kolem Země.

Dále můžeš řešit následující úkoly:
■ Postav Zemi a Měsíc do takové polohy, aby pozorovatel v České republice viděl 

úplněk. Jaká část dne přitom u nás bude?
■ Postav Zemi a Měsíc do takové polohy, aby pozorovatel v České republice viděl 

nov. Jaká část dne přitom u nás bude?
■ Postav Zemi a Měsíc do takové polohy, aby pozorovatel v České republice viděl 

první, resp. poslední čtvrť.
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6. Vypočti velikost modelů Země a Slunce, aby byly ve stejném měřítku jako jejich vzdá-
lenost. Počítej se vzdáleností obou těles od sebe na lavici 15 cm. 
■ Jaké kulové těleso by mělo takto vypočtenou velikost a  mohlo by být velikostně 

správným modelem místo míčku na stolní tenis? Jaké těleso by znázorňovalo Zemi?
■ Předpokládej, že Slunce je znázorněno míčkem na stolní tenis s průměrem 4 cm. 

V jaké vzdálenosti by měl být umístěn model Země? Jak velké těleso by jej znázor-
ňovalo ve správném poměru? 

7. Pohybuj modelem Země kolem Slunce a zároveň demonstruj rotaci Země kolem osy. 
■ • Urči všechny zeměpisné šířky, v nichž je pozorováno slunce na obloze aspoň jed-

nou za rok směrem na jih, tedy jako v naší zeměpisné šířce. 

(zdroj: https://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_329.html)

Úkol 3: Jaké jsou vzdálenosti planet od Slunce?

Pomůcky: 

■ modely Slunce a planet (viz bod a), kalkulačka, tabulky, křída

Postup:

1. Úkoly z části b), zejména úkoly 4, 5 a 6, lze použít i v této části.

2. Odhadni vzájemné vzdálenosti Země, Marsu, Jupiteru a Saturnu. Na stůl umísti mode-
ly Slunce a Země tak, aby se jejich podstavce dotýkaly. Pokus se rozmístit modely Mar-
su, Jupiteru, Saturnu tak, aby byly ve stejném poměru vzdáleností jako model Země od 
Slunce. Poté se přesvědč pomocí tabulek, zda tvé odhady poloh planet byly správné. 
Uprav vzdálenosti planet.

3. Postav model Slunce na jeden kraj stolu a model Marsu na druhou stranu stolu. Mezi 
Slunce a Mars umísti Merkur, Venuši, Zemi tak, aby byly ve stejném poměru vzdále-
ností jako model Marsu od Slunce. Poté se přesvědč pomocí tabulek, zda tvé odhady 
poloh planet byly správné. Uprav vzdálenosti planet.
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Úkol 4: Jaké jsou velikosti planet?

Pomůcky: 

■ modely Slunce a planet (viz bod a), kalkulačka, tabulky, křída

Postup:

1. Úkol 6 z části b) lze použít i v této části.

2. Vezmi model Jupiteru jako základ. 
■ Vypočti, jak velké by byly modely ostatních planeta Slunce. 
■ Zkus připodobnit, jaká kulová tělesa by měla takto vypočtenou velikost a mohla by 

být velikostně správnými modely místo míčků na stolní tenis? 
■ Vypočti dále, jaké by byly vzdálenosti jednotlivých planet od Slunce v tomto mo-de-

lu.

(zdroj: http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/display.cfm?Category=Planets&IM_ID=10164)

Úkol 5: Proč při pozorování ze Země vidíme  
naklápění Saturnových prstenců?

Pomůcky: 

■ modely Slunce a Saturnu (viz bod a)

Postup:

1. Umísti model Slunce doprostřed stolu. Do vzdálenosti asi 20 cm umísti model Saturnu.
■ Urči přibližnou polohu Země v tomto modelu. 
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Úkol 4: Jaké jsou velikosti planet?

Pomůcky: 

■ modely Slunce a planet (viz bod a), kalkulačka, tabulky, křída

Postup:

1. Úkol 6 z části b) lze použít i v této části.

2. Vezmi model Jupiteru jako základ. 
■ Vypočti, jak velké by byly modely ostatních planeta Slunce. 
■ Zkus připodobnit, jaká kulová tělesa by měla takto vypočtenou velikost a mohla by 

být velikostně správnými modely místo míčků na stolní tenis? 
■ Vypočti dále, jaké by byly vzdálenosti jednotlivých planet od Slunce v tomto mo-de-

lu.

(zdroj: http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/display.cfm?Category=Planets&IM_ID=10164)

Úkol 5: Proč při pozorování ze Země vidíme  
naklápění Saturnových prstenců?

Pomůcky: 

■ modely Slunce a Saturnu (viz bod a)

Postup:

1. Umísti model Slunce doprostřed stolu. Do vzdálenosti asi 20 cm umísti model Saturnu.
■ Urči přibližnou polohu Země v tomto modelu. 
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■ Předveď oběh Saturnu kolem Slunce. Nezapomeň přitom na zachování směru osy 
Saturnu v prostoru podobně, jako je tomu u Země.

■ Z tabulek urči, jak dlouho trvá ve skutečnosti oběh Saturnu kolem Slunce.
■ Vysvětli, proč ze Země pozorujeme naklápění Saturnových prstenců (viz obr.).
■ Urči periodu naklápění Saturnových prstenců.

2. Úvahou a experimentem obdobným části b), úkolu 3 dospěj k závěru, zda se na Saturnu 
střídají roční období. V případě, že ano, zkus odhadnout, v jakých kronocentrických 
šíř kách střídání ročních období nastává (kronocentrická šířka je obdoba zeměpisní šíř-
ky na povrchu Saturnu).
■ Na základě experimentu s pohybem Saturnu kolem Slunce a rotací Saturnu kolem 

osy zjisti, zda existují na Saturnu polární dny a noci podobně jako na Zemi.
■ Experimentem zjisti, jak je široký pás kolem Saturnova rovníku, v němž světlo od 

Slunce před dopadem na povrch prochází rovinou prstenců.

(zdroj: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=174680)
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Úkol 6: Modeluj pohyb Uranu kolem Slunce 

Modeluj pohyb Uranu kolem Slunce a popiš, jak se střídají roční období pro různé hypo-
tetické polohy pozorovatele na „povrchu“ Uranu.

Pomůcky: 

■ modely Slunce a Uranu (viz bod a), špendlík s barevnou kulatou hlavičkou, silný zdroj 
světla

Postup:

1. Umísti model Slunce doprostřed stolu. Do vzdálenosti asi 20 cm umísti model Uranu.
■ Najdi v tabulkách, jak dlouho trvá oběh Uranu kolem Slunce. 
■ Předveď oběh Uranu kolem Slunce. Nezapomeň přitom na zachování směru osy 

Uranu v prostoru.
■ Zjisti, jak se mění „roční období“ na severním, resp. jižním pólu Uranu. Můžeš si 

pomoci zdrojem světla.
■ Urči periodu naklápění Saturnových prstenců.
■ Vyznač na povrchu Uranu zapíchnutím špendlíku fiktivního pozorovatele na  

45. stupni uranografické šířky. Posunuj Uranem pomalu po oběžné trajektorii kolem 
Slunce a v každé poloze uskutečni rotaci Uranu kolem osy. Z experimentu vyvoď 
závěry o tom, jak vypadá den a noc v jednotlivých polohách. Zároveň zjisti, jak se 
střídají „roční období“ pro takového pozorovatele.

■ Špendlík znázorňující polohu fiktivního pozorovatele přesuň na rovník modelu 
Uranu. Znovu posunuj Uranem pomalu po oběžné trajektorii kolem Slunce a v kaž-
dé poloze uskutečni rotaci Uranu kolem osy. Z experimentu vyvoď závěry o tom, 
jak vypadá den a noc v jednotlivých polohách. Zároveň zjisti, jak se střídají „roční 
období“ pro pozorovatele na rovníku.

(zdroj: http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2007/32/image/c/)
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Úkol 6: Modeluj pohyb Uranu kolem Slunce 

Modeluj pohyb Uranu kolem Slunce a popiš, jak se střídají roční období pro různé hypo-
tetické polohy pozorovatele na „povrchu“ Uranu.

Pomůcky: 

■ modely Slunce a Uranu (viz bod a), špendlík s barevnou kulatou hlavičkou, silný zdroj 
světla

Postup:

1. Umísti model Slunce doprostřed stolu. Do vzdálenosti asi 20 cm umísti model Uranu.
■ Najdi v tabulkách, jak dlouho trvá oběh Uranu kolem Slunce. 
■ Předveď oběh Uranu kolem Slunce. Nezapomeň přitom na zachování směru osy 

Uranu v prostoru.
■ Zjisti, jak se mění „roční období“ na severním, resp. jižním pólu Uranu. Můžeš si 

pomoci zdrojem světla.
■ Urči periodu naklápění Saturnových prstenců.
■ Vyznač na povrchu Uranu zapíchnutím špendlíku fiktivního pozorovatele na  

45. stupni uranografické šířky. Posunuj Uranem pomalu po oběžné trajektorii kolem 
Slunce a v každé poloze uskutečni rotaci Uranu kolem osy. Z experimentu vyvoď 
závěry o tom, jak vypadá den a noc v jednotlivých polohách. Zároveň zjisti, jak se 
střídají „roční období“ pro takového pozorovatele.

■ Špendlík znázorňující polohu fiktivního pozorovatele přesuň na rovník modelu 
Uranu. Znovu posunuj Uranem pomalu po oběžné trajektorii kolem Slunce a v kaž-
dé poloze uskutečni rotaci Uranu kolem osy. Z experimentu vyvoď závěry o tom, 
jak vypadá den a noc v jednotlivých polohách. Zároveň zjisti, jak se střídají „roční 
období“ pro pozorovatele na rovníku.

(zdroj: http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2007/32/image/c/)
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4. PRACOVNÍ LISTY PRO ŽÁKY

Názov aktivity Předpokladána 
doba trvání

Obtížnost 
aktivity

Věk detí, 
pro ktoré 
je aktivita 

vhodná

Pomůcky 
a použitý 
materiál

Cíl aktivity

1. Výroba 
modelů těles 
sluneční 
soustavy

3 vyučovací 
hodiny

časová 
náročnost 
je velká, 

náročnost 
na manuální 

zručnost 
a mentální 
náročnost 

střední

druhý stupeň 
ZŠ

viz návod 
a postup

přípravamodelů významných 
těles sluneční soustavy pro další 

úkoly; 
pochopení významu základních 

charakteristik planet sluneční 
soustavy; 

rozvíjení manuální zručnosti

2. Modelujte 
pohyb Země 
kolem Slunce

20 minut (jsou-
li již vyrobeny 

modely v rámci 
aktivity a)

malá až střední 
(mal u prvních 
úkolů, střední 
u závěrečných 

úkolů)

první  
a druhý  

stupeň ZŠ

modely 
Slunce 

a Země, 
případně 

model Měsíce

pochopení podstaty střídání 
ročních obdobů;

pochopení podstaty pohybu těles 
sluneční soustavy;

pochopení střídání dne a noci

3. Jakéj sou 
vzdálenosti 
planet od 
Slunce?

40 minut střední druhý  
stupeň ZŠ

modely 
Slunce 

a planet

pochopení složení sluneční 
soustavy a systému rozložení 
planet ve sluneční soustavě; 

získání kompetence vnímání 
vzdálenostních poměrů ve 

sluneční soustavě
4. Jaké jsou 

velikosti 
planet?

30 minut střední druhý  
stupeň ZŠ

modely 
Slunce 

a planet

porozumění rozměrové pestrosti 
planet sluneční soustavy; 

získání kompetence vnímání 
velikostních a vzdálenostních 
poměrů ve sluneční soustavě

5. Proč při po-
zorováníze 
Země vidíme 
naklápění 
Saturnových 
prstenců?

15 – 25 minut střední druhý  
stupeň ZŠ

modely 
Slunce 

a Saturnu

pochopení jevu naklápění 
Saturnových prstenců v průběhu 

oběhu Saturnu kolem Slunce; 
upevnění poznatků o zachování 

směru osy planet ve sluneční 
soustavě;

upevnění poznatků o příčinách 
a projevech střídání ročních 

období
6. Modeluj 

pohyb Uranu 
kolem Slunce 
a popiš, jak 
se střídají 
roční období 
pro různé 
hypotetické 
polohy 
pozorovatele 
na „povrchu“ 
Uranu.

30 – 60 minut velká druhý stupeň 
ZŠ, případně 
i střední škola

modely 
Slunce 

a Uranu

pochopení oběhu Uranu kolem 
Slunce;

upevnění poznatků o zachování 
směru osy planet ve sluneční 

soustavě;
upevnění poznatků o příčinách 

a projevech střídání ročních 
období
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TRPASLIČÍ PLANETY 

1. ÚVOD

1.1 KLÍČOVÁ SLOVA

trpasličí planety

Ceres, Pluto

2. ĚDECKÝ ZÁKLAD PRO UČITELE

Pojem trpasličí planeta je relativně nový, vznikl v Praze 24. srpna 2006 na XXVI. valném 
shromáždění Mezinárodní astronomické unie. Během tohoto astronomického kongresu byl 
nově definován pojem planeta, čímž se počet známých planet sluneční soustavy snížil na 
8. Diskuze kolem této změny se někdy označují jako „boj o Pluto“. Do té doby nebyl pojem 
„planety“ nikterak definován a planety sluneční soustavy byly známy pouhým výčtem ob-
jektů.

Do roku 1781 bylo známo 6 planet sluneční soustavy (Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupi-
ter, Saturn). Tyto planety nemají svého objevitele. V roce 1781 německý astronom William 
Herschel objevil planetu Uran, tím se počet známých planet zvýšil na 7. Mezi lety 1801 až 
1845 byl počet planet různý, někteří mezi ně řadili i nově nalezené objekty mezi Marsem 
a Jupiterem, tzn. planetky Vesta, Juno, Ceres a Pallas. V roce 1846 objevil německý astro-
nom Johann Gottfried Galle planetu Neptun. Od roku 1854 až do roku 1930 byly planetami 
Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. V roce 1930 objevil americký 
astronom Clyde Tombaugh další objekt, Pluto, který tehdy zařadili mezi planety sluneční 
soustavy, čímž počet známých planet stoupl na 9. Změna nastala 24. srpna 2006, kdy se Pluto 
přeřadilo do nově vzniklé kategorie „trpasličí planety.

Definice

Historie
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8. Diskuze kolem této změny se někdy označují jako „boj o Pluto“. Do té doby nebyl pojem 
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ter, Saturn). Tyto planety nemají svého objevitele. V roce 1781 německý astronom William 
Herschel objevil planetu Uran, tím se počet známých planet zvýšil na 7. Mezi lety 1801 až 
1845 byl počet planet různý, někteří mezi ně řadili i nově nalezené objekty mezi Marsem 
a Jupiterem, tzn. planetky Vesta, Juno, Ceres a Pallas. V roce 1846 objevil německý astro-
nom Johann Gottfried Galle planetu Neptun. Od roku 1854 až do roku 1930 byly planetami 
Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. V roce 1930 objevil americký 
astronom Clyde Tombaugh další objekt, Pluto, který tehdy zařadili mezi planety sluneční 
soustavy, čímž počet známých planet stoupl na 9. Změna nastala 24. srpna 2006, kdy se Pluto 
přeřadilo do nově vzniklé kategorie „trpasličí planety.
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Obr. 9: Trpasličí planeta Pluto pořízená sondou New Horizons v roce 2014 ze vzdálenosti 35 500 km 
(zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pluto_in_True_Color_-_High-Res.jpg)

Trpasličí planeta je objektem sluneční soustavy. Ten se podobá planetě a musí splňovat 
následující kritéria:
1. obíhá okolo Slunce;
2. má dostatečnou hmotnost, aby ho jeho gravitační síly zformovaly do přibližně kulové-

ho tvaru (nachází se v hydrostatické rovnováze);
3. během svého vývoje nepročistil své okolí, aby se stal v dané zóně dominantní;
4. není satelitem.

Trpasličí planety nejsou podmnožinou planet, jde o samostatnou kategorii. Naopak 
se ukazuje, že trpasličí planety jsou velmi často zároveň uváděny v katalogu planetek

Mezinárodní astronomická unie v současnou chvíli (březen 2019) uznává pět trpasličích 
planet:

Kat. 
číslo Název Místo Průměr 

D (km)

Hlavní 
poloosa 

a (au)

Sklon 
trajektorie 

i (°) 

Výstřednost 
trajektorie 

e (-)

Hmotnost 
m (kg)

Rok 
objevu

1 Ceres 1) 946 2,77 11 0,0758 9 · 1 020 1801
134340 Pluto 2) 2 377 39,5 17 0,2488 1 · 1 022 1930
136108 Haumea 3) 1 632 43,2 28 0,191 4 · 1 021 2004
136472 Makemake 4) 1 430 45,7 29 0,156 4 · 1 021 2005
136199 Eris 5) 2 326 67,8 44 0,441 2 · 1 022 2005

(Vysvětlivky pro Místo: 1) Hlavní pás planetek, 2) Kuiperův pás (plutino),  
3) Kuiperův pás (dráhová rezonance 12:7 s Neptunem), 4) Kuiperův pás (Kubewana), 5) Rozptýlený disk)

Je pravděpodobné, že kategorie trpasličích planet se v budoucnu rozroste o další objekty.
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Obr. 10: Trpasličí planety  
(zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Dwarf_planet)

3. METODICKÉ POKYNY PRO UČITELE  

Úkol 1: Trpasličí planeta

Úkol: Jak se odlišuje trpasličí planeta od planety?

Řešení: Trpasličí planeta je objekt sluneční soustavy, který je podobný planetě a musí spl-
ňovat následující kritéria:

■ obíhá okolo Slunce,
■ má dostatečnou hmotnost, aby ho jeho gravitační síly zformovaly do přibližně kulové-

ho tvaru (nachází se v hydrostatické rovnováze),
■ během svého vývoje nepročistil své okolí, aby se stal v dané zóně dominantní,
■ není satelitem.

Až na třetí odrážku je definice shodná s definicí planety.
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Úkol: Vyjmenuj tři trpasličí planety a zjisti, ve které části sluneční soustavy se nacházejí.

Řešení: Ceres (hlavní pás planetek, mezi Marsem a Jupiterem), Pluto (za trajektorií Ne-
ptuna), Haumea (za trajektorií Neptuna), Makemake (za trajektorií Neptuna), Eris (za 
trajektorií Neptuna)

Úkol 2: Trpasličí planety a jejich trajektorie

Úkol: Urči vzdálenosti trpasličích planetv přísluní a odsluní. Seřaď trpasličí planety vze-
stupně podle vzdálenosti od Slunce v přísluní a odsluní. Spočítej pro každý objekt součet 
vzdáleností v přísluní a odsluní. Porovnej výslednou hodnotu s dvojnásobkem hlavní po-
loosy.

(Nápověda: Vzdialenosť v príslní je a(1 – e), v odsluní  a(1 – e), v odsluní a(1 + e).)

Řešení:

Názov
Hlavní  
poloosa  

a (au)

Výstřednost 
trajektorie  

e (–)

Vzdálenost 
v přísluní  

rP (au)

Vzdálenost 
v odsluní  

rP (au)

rP + rA 
(au)

2a 
(au)

Ceres 2,77 0,0758 2,56 2,98 5,54 5,54
Pluto 39,5 0,2488 29,7 49,3 79 79
Haumea 43,2 0,191 34,9 51,5 86,4 86,4
Makemake 45,7 0,156 38,6 52,8 91,4 91,4
Eris 67,8 0,441 37,9 97,7 135,6 135,6

Vzdálenost v přísluní (pro Ceres) rP = a (1 – e) = 2,77 (1 – 0,0758) au = 2,56 au

Vzdálenost v odsluní (pro Ceres) rA = a (1 + e) = 2,77 (1 + 0,0758) au = 2,98 au

Pořadí v přísluní: Ceres, Pluto, Haumea, Eris, Makemake

Pořadí v odsluní: Ceres, Pluto, Haumea, Makemake, Eris

Z tohoto pořadí je zřejmé, že se trpasličí planeta Eris přibližuje ke Slunci blíže než 
trpasličí planeta Makemake, rozdíl 0,7 au zhruba odpovídá vzdálenosti Venuše 
od Slunce.

Většina objektů sluneční soustavy se pohybuje mimo rovinu ekliptiky, ve které obíhá Země 
kolem Slunce. Oběžná rovina objektu svírá se základní rovinou ekliptiky úhel, který ozna-
čujeme i, od slova inklinace (sklon trajektorie). Zkusíme započítat vliv sklonu oběžné ro-
viny objektu. Pro tento případ budeme potřebovat goniometrické funkce sinus a kosinus.
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výška
nad ekliptikou

vzdálenost v rovině 
ekliptiky

rovina ekliptiky i

rA

Úkol: Urči vzdálenosti trpasličích planet v přísluní a odsluní, pokud je promítneme do ro-
viny ekliptiky a zahrneme sklon jejich oběžných trajektorií. Jak daleko od roviny ekliptiky 
se trpasličí planety dostanou, pokud se nachází v přísluní nebo odsluní.

Řešení: 

Název
Hlavní 
poloosa 

a (au)

Výstřednost 
trajektorie 

e (-)

Sklon  
trajektorie

i (°)

Vzdálenost 
v přísluní 
v rovině 
ekliptiky

(au)

Vzdálenost 
v odsluní 
v rovině 
ekliptiky

(au)

Vzdálenost 
od ekliptiky 

v přísluní
(au)

Vzdálenost 
od ekliptiky 

v odsluní
(au)

Ceres 2,77 0,0758 11 2,51 2,93 0,49 0,57
Pluto 39,5 0,2488 17 28,4 47,1 8,7 14,4
Haumea 43,2 0,191 28 30,8 45,5 16,4 24,2
Makemake 45,7 0,156 29 33,8 46,2 18,7 25,6
Eris 67,8 0,441 44 27,3 70,3 26,3 67,9

Vzdálenost v přísluní v rovině ekliptiky (pro Ceres): 
a (1 – e) cos i = 2,77 (1 – 0,0758) cos 11° au = 2,51 au

Vzdálenost v odsluní v rovině ekliptiky (pro Ceres):  
a (1 + e) cos i = 2,77 (1 + 0,0758) cos 11° au = 2,93 au

Vzdálenost od ekliptiky v přísluní (pro Ceres): 
a (1 – e) sin i = 2,77 (1 – 0,0758) sin 11° au = 0,49 au

Vzdálenost od ekliptiky v odsluní (pro Ceres): 
a (1 + e) sin i = 2,77 (1 + 0,0758) sin 11° au = 0,57 au

Situace je ve skutečnosti složitější (nezahrnuli jsme např. natočení oběžné trajektorie 
v prostoru, předpokládali jsme, že přísluní a odsluní se nacházejí nejdále od ekliptiky), 
přesnější výpočty ovšem výrazně převyšují znalosti na úrovni základní školy, proto se spo-
kojíme alespoň s tímto přibližným výpočtem. 

Úkol: Trpasličí planeta Ceres má poloměr 457 km. V Praze jezdí autobus o délce 25 met-
rů. Kolik autobusů se vejde do průměru trpasličí planety Ceres?

Řešení: Průměr Ceres = 2 ∙ poloměr Ceres = 2 ∙ 457 km = 914 km = 914 000 m. Délka 
autobusu = 25 m. Počet autobusů n = 914 000 / 25 = 36 560 ks. Do průměru Ceres se vejde 
přes 36 500 autobusů.
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Úkol: V této části se pokusíme odhadnout oběžnou rychlost trpasličí planety, která se na-
chází v hlavním pásu planetek. Pro jednoduchost budeme uvažovat, že se objekt pohybuje 
po kruhové oběžné trajektorii.

a) Ceres, dříve se jednalo o největší planetku v hlavním pásu planetek, nyní jde o trpasličí 
planetu, oběhne okolo Slunce jednou za 4,6 roku. Spočítej, kolik sekund trvá trpasličí 
planetě Ceres, než dokončí jeden oběh.

 Řešení: 1 rok = 365 dnů ∙ 24 hodin ∙ 60 minut ∙ 60 sekund = 31 536 000 s. Jeden oběh 
Ceres okolo Slunce trvá 4,6 ∙ 31 536 000 s = 145 milionů sekund. Bylo by možné použít 
i délku tropického roku (doba mezi dvěma po sobě následujícími průchody pravého 
Slunce – středu slunečního disku – jarním bodem), který trvá 31 556 925 s, nicméně 
výsledný počet sekund zaokrouhlený na miliony sekund se nezmění.

b) Ceres se nachází ve vzdálenosti 2,77 au od Slunce. 1 au je 150 miliónů km. Spočítej 
vzdálenost trpasličí planety Ceres od Slunce v km.

 Řešení: Ceres se nachází ve vzdálenosti 2,77 ∙ 150 000 000 km = 416 milionů km.

c) Předpokládejme, že Ceres obíhá okolo Slunce po kruhové dráze. Nakresli schématický 
obrázek, který bude znázorňovat oběžnou trajektorii trpasličí planety. Na obrázku zná-
zorni a označ Slunce, Ceres a poloměr kružnice (oběžné trajektorie).

Řešení: 

Slunce

poloměr

Ceres

d) Použij vzdálenost z  části b) a  vypočítej, kolik km urazí Ceres při jednom oběhu.  
(Nápověda: obvod kruhu se vypočítá pomocí vztahu o = 2πr, kde π = . 3,14)

 Řešení: Obvod oběžné trajektorie o = 2πr = 2π ∙ 416 ∙ 106 km = 2,6 miliardy km.

 Pro srovnání lze uvést, že délka oběžné trajektorie Země je necelá jedna miliarda kilo-
metrů.
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e) Použij vztah pro výpočet průměrné rychlosti v = s / t a použitím odpovědí v částech a) 
a b) vypočítej, jakou rychlostí se Ceres pohybuje okolo Slunce.

Řešení: Průměrná rychlost Ceres okolo Slunce je 
v = s / t = 2,6 ∙ 109 / 145 ∙ 106 km · s–1 = 17,9 km · s–1.
Pro srovnání, Země se na své oběžné trajektorii pohybuje průměrnou rychlostí  
30 km s–1.

Úkol: Oběžná rychlost trpasličí planety Pluto

a) Pluto, dříve se jednalo o  planetu, nyní jde o  trpasličí planetu, oběhne okolo Slunce 
jednou za 248let. Spočítej, kolik sekund trvá trpasličí planetě Pluto, než dokončí jeden 
oběh.

 Riešenie: Jeden oběh trpasličí planety Pluto okolo Slunce trvá 248 ∙ 31 536 000 s = 7,8 
miliardy sekund. Bylo by možné použít i  délku tropického roku, nicméně výsledný 
počet sekund zaokrouhlený na desetiny miliard sekund se nezmění.

b) Spočítej, kolikrát Pluto oběhlo kolem Slunce od svého objevu v roce 1930.

 Řešení: Pluto svůj oběh okolo Slunce od svého objevení dokončí až v roce 2178, tak-
že zatím od svého objevu neoběhlo kolem Slunce ani jednou. Od svého objevu Pluto 
(k roku 2019) urazilo 36 % celkové oběžné trajektorie. (2019 – 1930)/248 = 0,36.

c) Pluto se nachází v průměrné vzdálenosti 39,5 au od Slunce. 1 au je 150 miliónů km. 
Spočítej vzdálenost trpasličí planety Pluto od Slunce v km.

 Řešení: Pluto se nachází ve vzdálenost 39,5 ∙ 150 000 000 km = 5,9 miliónov km.

d) Předpokládej, že Pluto obíhá okolo Slunce po kruhové dráze. Nakresli schématický 
obrázek, který bude znázorňovat oběžnou trajektorii trpasličí planety. Na obrázku zná-
zorni a označ Slunce, Pluto a poloměr kružnice (oběžné trajektorie).

 Řešení:

Slunce

poloměr

Pluto
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e) Použij vzdálenost z  části c) a  vypočítej, kolik km urazí Pluto při jednom oběhu.  
(Nápověda: obvod kruhu se vypočítá pomocí vztahu o = 2πr, kde π = . 3,14)

Řešení: Obvod oběžné trajektorie o = 2πr = 2π ∙ 5,9 ∙ 109 km = 37 miliard km.
 Pro srovnání lze uvést, že Země urazí na své oběžné trajektorii okolo Slunce necelou 

jednu miliardu kilometrů. Pluto se ve skutečnosti nepohybuje po kružnici, ale po elipse 
s výstředností 0,25. Vzorec pro výpočet obvodu elipsy přesahuje náročností učivo zá-
kladní školy. Chyba určení obvodu elipsy při použití vzorce pro obvod kruhu je v řádu 
několika procent, pro tento účel je tedy náhrada obvodem kruhu dostatečná.

f) Použij vztah pro výpočet průměrné rychlosti v = s / t a použitím odpovědí v částech a) 
a e) vypočítej, jakou rychlostí se Pluto pohybuje okolo Slunce.

 Řešení: Průměrná rychlost Pluto okolo Slunce je
 v = s / t = 37 ∙ 109 / 7,8 ∙ 109 km · s–1 = 4,7 km · s–1. 

Pro srovnání, Měsíc se na své oběžné trajektorii okolo Země pohybuje průměrnou 
rychlostí 1 km s–1.

Úkol: Kdy bude Ceres zapadat? V  tomto úkolu budeme předpovídat, kdy zapadne tr-
pasličí planeta Ceres, pokud ji budeme pozorovat pomocí dalekohledu Faulkes Telescope 
North (FTN) na Havaji. Předpokládejme, že západ objektu je okamžik, kdy bude ve výšce 
0° nad obzorem.

Níže uvedená tabulka obsahuje výšku Ceres nad obzorem, jak byla vidět z FTN, pro každý 
den po dobu 21 dní od 27. 2. 2006. Na první pohled je z dat zřejmé, že se výška Ceres nad 
obzorem každým dnem postupně snižuje.Kdy dosáhne horizontu?

Den Výška nad obzorem (°) Den Výška nad obzorem (°)
1 19 12 14
2 19 13 14
3 18 14 13
4 18 15 13
5 17 16 12
6 17 17 12
7 16 18 11
8 16 19 11
9 16 20 10

10 15 21 10
11 15
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a) Nakresli graf závislosti výšky Ceres nad obzorem na dnech, přičemž použij data z výše 
uvedené tabulky. Nakreslenými body prolož přímku.

Řešení:

Vý
šk

a 
na

d 
ob

zo
re

m
 [*

]

0
0 5 10

Den

15 20 25

5

10

15

20

25

b) Vypočti sklon přímky a její průsečík s osou y. Za předpokladu, že nejlépe lze body pro-
ložit přímkou, jaká je rovnice pro tato data?

 Řešení: Mezi 1. a 21. dnem (20 dnů) je rozdíl výšky (klesne o) 9°, tzn. sklon přímky je 
9°/20 = –0,45°. Průsečík s osou y je 19. Rovnice přímky je ve tvaru y = −0,45x + 19.

c) Urči, za kolik dní Ceres bude pod obzorem. (Nápověda: Objekt zapadne, pokud je jeho 
výška nad obzorem 0°.)

 Řešení: Západ Ceres je okamžik, kdy je výška nad obzorem 0°, tzn. y = 0. Řešíme rov-
nici a hledáme x, pro které platí, že y je rovno 0. Můžeme psát

 0,45x = 19
 x = 42

 Ceres zapadne za 42 dní.

Úkol: Oběžná trajektorie trpasličí planety Pluto je odlišná od oběžných trajektorií planet – 
výstřednost 0,25, sklon 17°. Výstřednost trajektorií planet se pohybuje od 0,007 (Venuše) 
až 0,206 (Merkur), přičemž většina planet má výstřednost menší než 0,1. Sklon oběžné 
trajektorie vůči rovině ekliptiky je u planet v rozsahu 0° (Země, z definice ekliptiky) až po 
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a) Nakresli graf závislosti výšky Ceres nad obzorem na dnech, přičemž použij data z výše 
uvedené tabulky. Nakreslenými body prolož přímku.

Řešení:

Vý
šk

a 
na

d 
ob

zo
re

m
 [*

]

0
0 5 10

Den

15 20 25

5

10

15

20

25

b) Vypočti sklon přímky a její průsečík s osou y. Za předpokladu, že nejlépe lze body pro-
ložit přímkou, jaká je rovnice pro tato data?

 Řešení: Mezi 1. a 21. dnem (20 dnů) je rozdíl výšky (klesne o) 9°, tzn. sklon přímky je 
9°/20 = –0,45°. Průsečík s osou y je 19. Rovnice přímky je ve tvaru y = −0,45x + 19.

c) Urči, za kolik dní Ceres bude pod obzorem. (Nápověda: Objekt zapadne, pokud je jeho 
výška nad obzorem 0°.)

 Řešení: Západ Ceres je okamžik, kdy je výška nad obzorem 0°, tzn. y = 0. Řešíme rov-
nici a hledáme x, pro které platí, že y je rovno 0. Můžeme psát

 0,45x = 19
 x = 42

 Ceres zapadne za 42 dní.

Úkol: Oběžná trajektorie trpasličí planety Pluto je odlišná od oběžných trajektorií planet – 
výstřednost 0,25, sklon 17°. Výstřednost trajektorií planet se pohybuje od 0,007 (Venuše) 
až 0,206 (Merkur), přičemž většina planet má výstřednost menší než 0,1. Sklon oběžné 
trajektorie vůči rovině ekliptiky je u planet v rozsahu 0° (Země, z definice ekliptiky) až po 
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7° (Merkur). Díky tomu se Pluto dostává v malém úseku (od 7. 2. 1979 až po 11. 2. 1999) 
své trajektorie ke Slunci blíže než Neptun, pokud si jeho oběžnou trajektorii promítneme 
do roviny ekliptiky.

a) Předpokládej, že se Pluto pohybuje po kruhové oběžné trajektorii. Vypočítej, kolik pro-
cent času se Pluto nachází ke Slunci blíže než planeta Neptun? Kolik je to dní?

 Řešení: Oběžná doba Pluto je 248 let. Pluto je blíže mezi lety 1979 až 1999, což je  
20 let. S ohledem na přesnost výpočtu postačí počítání na úrovni let, takže 20 : 248 = 
= 8 %. Mezi 7. 2. 1979 až 11. 2. 1999 uplyne 7 309 dní = 20 let · 365 dní + 5 dnů za 
přestupné roky (1980, 1984, 1988, 1992 a 1996) + 4 dny (od 7. dne v měsíci do 11. dne 
v měsíci).

b) Na modelu trajektorií Neptuna a Pluta se přesvědč, že se Neptun s Plutem nemohou 
srazit. Vyrob si jednoduchý model trajektorií planety Neptun a trpasličí planety Plu-
to. Na list papíru formátu A4 narýsuj kružnici s poloměrem 7,5 cm, která bude před-
stavovat oběžnou trajektorii Neptunu. Vytvořený kruh vystřihni a  na jednom místě 
prostřihni až do středu kružnice. Na další list papíru si vytvoříš trajektorii Pluta, bude 
lepší, pokud si na počítači v nějakém programu (např. lze i v  textovém editoru) na-
kreslíš obdélník o stranách 19,8 cm a 19,2 cm. Do něj nakreslíš elipsu, aby se dotýkala 
všech stran obdélníka. Vyznač čerchovaně obě osy elipsy. Polohu Slunce získáš tak, že 
nakreslíš půlkružnici okolo středu delší strany obdélníka s průměrem 19,8 cm a naj-
deš průsečík s delší osou elipsy. Nakonec sestroj kolmici k delší ose elipsy tak, abych 
procházela Sluncem. Obrázek vytiskni ve správném měřítku na formát A4, trajektorii 
vystřihni včetně vyznačené kolmice. Oba modely trajektorií do sebe zasuň tak, aby 
svíraly úhel 17°.

Úkol: Kolik vážíš, závisí na gravitační síle v místě, kde se nacházíš. Níže uvedená tabulka 
ukazuje, jaká by byla gravitační síla na různých místech ve sluneční soustavě v porovnání 
s hodnotou (1,00) na zemském povrchu. Pokud na Zemi někdo váží 100 kg, na Měsíci by 
vážil 17 kg. K této hodnotě se dospěje následujícím způsobem: 100 kg („váha“ na Zemi) 
násobených 0,17 (gravitační faktor pro Měsíc) = 17 kg. Je nutné si uvědomit, že hmotnost 
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se na různých místech nemění, zůstává pořád stejná. Pouze se mění tíha, která souvisí 
s gravitační silou.

Tvoje hmotnost na Zemi: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ kg
                  

100

Místo Gravitační faktor na povrchu 
(Země = 1,00)

Moje „váha“  
na tomto místě

Slunce 28 2 800

Merkur 0,38 38

Venuše 0,9 90

Země 1,0 100

Měsíc 0,17 17

Mars 0,38 38

Ceres 0,029 2,9

Jupiter 2,53 253

Saturn 1,1 110

Uran 0,9 90

Neptun 1,14 114

Pluto 0,06 6

Je nutné si uvědomit, že na plynných planetách a Slunci nelze ve skutečnosti přistát, pro-
tože nemají pevný povrch. Seřaď seznam míst podle toho, kde je tvoje „váha“ největší po 
nejmenší. Na jakém parametru závisí změna tvé „váhy“?

Řešení: Slunce, Jupiter, Neptun, Saturn, Země, Venuše, Uran, Merkur, Mars, Měsíc, Pluto, 
Ceres. Změna závisí na gravitačním faktoru, který je ovlivněn hmotností objektu, jeho 
rozměrem (gravitační síla) a dobou rotace okolo osy, rozměry objektu (odstředivá síla).

Úkol: V této úloze si vyzkoušíme, jak hmotnost planety ovlivňuje skok do výšky. 

Postup:
1. Žáci vytvoří skupiny po třech.
2. Jeden žák ze skupiny drží metrové pravítko svisle k podlaze, přičemž začátek stupnice 

pravítka se dotýká podlahy.
3. Druhý žák ze skupiny pozoruje stupnici pravítka a zaznamená výšku výskoku třetího 

žáka ze skupiny.
4. Třetí žák ze skupiny vyskočí do výšky vedle pravítka. Výška výskoku je zaznamenána 

a opakována celkem třikrát. Ze třech výšek se spočítá průměrná výška výskoku, která 
se zaznamená do formuláře a bude považována za výšku výskoku na Zemi.

5. Žáci si mezi sebou vymění role, to znamená, že každý bude skokanem a zaznamená se 
u něj průměrná výška výskoku na Zemi.
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rozměrem (gravitační síla) a dobou rotace okolo osy, rozměry objektu (odstředivá síla).

Úkol: V této úloze si vyzkoušíme, jak hmotnost planety ovlivňuje skok do výšky. 

Postup:
1. Žáci vytvoří skupiny po třech.
2. Jeden žák ze skupiny drží metrové pravítko svisle k podlaze, přičemž začátek stupnice 

pravítka se dotýká podlahy.
3. Druhý žák ze skupiny pozoruje stupnici pravítka a zaznamená výšku výskoku třetího 

žáka ze skupiny.
4. Třetí žák ze skupiny vyskočí do výšky vedle pravítka. Výška výskoku je zaznamenána 

a opakována celkem třikrát. Ze třech výšek se spočítá průměrná výška výskoku, která 
se zaznamená do formuláře a bude považována za výšku výskoku na Zemi.

5. Žáci si mezi sebou vymění role, to znamená, že každý bude skokanem a zaznamená se 
u něj průměrná výška výskoku na Zemi.

173

STARS Metodická příručka pro učitele  

5. Sluneční soustava

Tabulka 1: Výpočet průměrné výšky výskoku na Zemi

Výskok Pokus #1 Pokus #2 Pokus #3 Průměrný výskok

Výška (cm) 53 50 47 50

6. Pomocí tabulky 2 vypočítej průměrnou výšku výskoku na jiných místech ve sluneční 
soustavě.

7. Doplň tabulku 3 tím, že vypíšeš planety, Slunce a trpasličí planetu Pluto a výšku tvého 
výskoku podle hmotnosti objektu od nejméně hmotného objektu až po nejhmotnější 
objekt.

8. Vytvoř sloupcový graf výšky výskoku, přičemž pořadí objektů je vzestupně podle 
hmotnosti objektu.

Tabulka 2: Jak výšku výskoku ovlivňuje hmotnost objektu sluneční soustavy

Objekt
Hmotnost objektu 
sluneční soustavy   

(× 1023 kg)

Průměrná výška výs-
koku na Zemi (cm)

Převodní koeficient 
pro výšku výskoku

Výška výskoku na 
objektu (cm)

Slunce 19 900 000 50 ×0,036 1,8

Merkur 3,3 50 ×2,63 132

Venuše 48,7 50 ×1,11 55,5

Země 59,7 50 ×1 50

Měsíc 0,73 50 ×5,88 294

Mars 6,42 50 ×2,63 132

Ceres 0,0094 50 ×34,5 1 730

Jupiter 19 000 50 ×0,40 20

Saturn 5 680 50 ×0,91 46

Uran 868 50 ×1,11 55,5

Neptun 1 020 50 ×0,88 44

Pluto 0,13 50 ×16,7 835

Použij výše uvedené hmotnosti k seřazení objektů sluneční soustavy od nejméně hmotné 
po nejhmotnější a zapiš do níže uvedené tabulky. Zapiš do tabulky i výšku výskoku u kaž-
dého vypsaného objektu sluneční soustavy.
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Tabulka 3: Pořadí objektů sluneční soustavy podle hmotnosti

Objekt sluneční soustavy Výška výskoku na daném objektu
Ceres 1 730
Pluto 835
Měsíc 294

Merkur 132
Mars 132

Venuše 55,5
Země 50
Uran 55,5

Neptun 44
Saturn 46
Jupiter 20
Slunce 1,8

Použij data z tabulek výše a vytvoř sloupcový nebo spojnicový graf, který porovná hmot-
nosti objektů sluneční soustavy a výšku tvého výskoku. Na vodorovné ose seřaď objekty 
od nejméně hmotného po nejhmotnější.

Řešení:

1,0E+08

1,0E+07

1,0E+06

1,0E+05

1,0E+04

1,0E+03

1,0E+02

1,0E+01

1,0E+00

1,0E+01

1,0E+02

1,0E+03
Ceres Pluto Měsíc Merkur Venuše Země Uran Neptun Saturn Jupiter SlunceMars
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Tabulka 3: Pořadí objektů sluneční soustavy podle hmotnosti
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Pluto 835
Měsíc 294

Merkur 132
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Venuše 55,5
Země 50
Uran 55,5
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Použij data z tabulek výše a vytvoř sloupcový nebo spojnicový graf, který porovná hmot-
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1,0E+08

1,0E+07

1,0E+06

1,0E+05

1,0E+04

1,0E+03

1,0E+02

1,0E+01

1,0E+00

1,0E+01

1,0E+02

1,0E+03
Ceres Pluto Měsíc Merkur Venuše Země Uran Neptun Saturn Jupiter SlunceMars
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Hodnoty v  astronomii, v  tomto případě hmotnosti objektů, se pohybují např. od 
9,4 · 1020 kg až po 2,0 · 1030 kg. Zobrazit tyto hodnoty v lineárním grafu by nebylo 
příliš vhodné, proto se používá tzv. logaritmické zobrazení, kdy vzdálenosti mezi de-
sítkami je stejná, viz svislá osa grafu.

Úkol: Na kterém objektu sluneční soustavy lze vyskočit nejvýše, na kterém lze vyskočit 
nejméně?

Řešení: Nejvýše lze vyskočit na trpasličí planetě Ceres, nejméně na Slunci, nicméně tento 
objekt nemá pevný povrch, jako v pořadí další plynné planety. Takže by za správnou od-
pověď mohla být považována Země.

Úkol: Proč lze vyskočit výše na Merkuru než na Neptunu?

Řešení: Na Merkuru na nás působí menší gravitační (resp. tíhová) síla, proto zde můžeme 
vyskočit výše. Je vhodné upozornit, že Neptun je plynná planeta a nemá pevný povrch.

Úkol: Pokud bys chtěl/a překonat světový rekord ve skoku do výšky, jaký objekt sluneční 
soustavy bys vybral/a? Proč? Na jakých objektech sluneční soustavy bys již překonal/a stá-
vající světový rekord ve skoku do výšky?

Řešení: Vybral bych trpasličí planetu Ceres nebo Pluto, s ohledem na jejich vzdálenosti 
od Země bych raději preferoval Měsíc, který je od Země zhruba 384 tisíc km. Rekord by 
šlo překovat na ostatních kamenných planetách, tzn. na Merkuru, na Venuši i na Marsu.
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4. PRACOVNÍ LISTY PRO ŽÁKY

Název aktiv-
ity

Předpokládaná 
časová náročnost

Náročnost 
aktivity

Věk dětí, 
pro který 
je aktivita 

vhodná

Pomůcky a použitý 
materiál Cíl aktivity

1.  Trajektorie 
trpasličích 
planet

20 – 30 minut středně 
náročná 14 – 15

encyklopedie, atlas 
nebo internet, 

kalkulačka, tabulkový 
procesor

připomenutí vzdáleností 
a rozměrů trpasličích 

planet, výpočty různých 
vzdáleností  

2.  Západ 
trpasličí 
planety

20 – 30 minut středně 
náročná 14 – 15

encyklopedie, atlas 
nebo internet, 

kalkulačka, tabulkový 
procesor

práce s grafem, výpočet 
rovnice

3.  Model 
trajektorie 20 – 30 minut středně 

náročná 14 – 15 papír, počítač, 
kalkulačka

vytvoření modelu 
trajektorií, práce 

s modelem

4. Kolik vážíš 20 – 30 minut středně 
náročná 14 – 15

metrové pravítko, 
kalkulačka, tabulkový 
procesor, milimetrový 

papír

průměrná hodnota, 
koeficient, výška 

výskoku, řazení objektů

Úkol 1: Trajektorie trpasličích planet

Trpasličí planety a jejich trajektorie

Úkol: Urči vzdálenosti trpasličích planetv přísluní a odsluní. Seřaď trpasličí planety vze-
stupně podle vzdálenosti od Slunce v přísluní a odsluní. Spočítej pro každý objekt součet 
vzdáleností v přísluní a odsluní. Porovnej výslednou hodnotu s dvojnásobkem hlavní po-
loosy.
(Nápověda: Vzdálenost v přísluní je a(1 – e), v odslní a(1 – e), v odslní a(1 + e).)

Úkol: Většina objektů sluneční soustavy se pohybuje mimo rovinu ekliptiky, ve které 
obíhá Země kolem Slunce. Oběžná rovina objektu svírá se základní rovinou ekliptiky úhel, 
který označujeme i, od slova inklinace (sklon trajektorie). Zkusíme započítat vliv sklonu 
oběžné roviny objektu. Pro tento případ budeme potřebovat goniometrické funkce sinus 
a kosinus.
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4. PRACOVNÍ LISTY PRO ŽÁKY
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procesor, milimetrový 
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výskoku, řazení objektů

Úkol 1: Trajektorie trpasličích planet

Trpasličí planety a jejich trajektorie

Úkol: Urči vzdálenosti trpasličích planetv přísluní a odsluní. Seřaď trpasličí planety vze-
stupně podle vzdálenosti od Slunce v přísluní a odsluní. Spočítej pro každý objekt součet 
vzdáleností v přísluní a odsluní. Porovnej výslednou hodnotu s dvojnásobkem hlavní po-
loosy.
(Nápověda: Vzdálenost v přísluní je a(1 – e), v odslní a(1 – e), v odslní a(1 + e).)

Úkol: Většina objektů sluneční soustavy se pohybuje mimo rovinu ekliptiky, ve které 
obíhá Země kolem Slunce. Oběžná rovina objektu svírá se základní rovinou ekliptiky úhel, 
který označujeme i, od slova inklinace (sklon trajektorie). Zkusíme započítat vliv sklonu 
oběžné roviny objektu. Pro tento případ budeme potřebovat goniometrické funkce sinus 
a kosinus.
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výška
nad ekliptikou

vzdálenost v rovině 
ekliptiky

rovina ekliptiky i

rA

Úkol: Urči vzdálenosti trpasličích planet v přísluní a odsluní, pokud je promítneme do ro-
viny ekliptiky a zahrneme sklon jejich oběžných trajektorií. Jak daleko od roviny ekliptiky 
se trpasličí planety dostanou, pokud se nachází v přísluní nebo odsluní?

Úkol: Trpasličí planeta Ceres má poloměr 457 km. V Praze jezdí autobus o délce 25 met-
rů. Kolik autobusů se vejde do průměru trpasličí planety Ceres?

Úkol: V této části se pokusíme odhadnout oběžnou rychlost trpasličí planety, která se na-
chází v hlavním pásu planetek. Pro jednoduchost budeme uvažovat, že se objekt pohybuje 
po kruhové oběžné trajektorii.

a) Ceres, dříve se jednalo o největší planetku v hlavním pásu planetek, nyní jde o trpasličí 
planetu, oběhne okolo Slunce jednou za 4,6 roku. Spočítej, kolik sekund trvá trpasličí 
planetě Ceres, než dokončí jeden oběh.

b) Ceres se nachází ve vzdálenosti 2,77 au od Slunce. 1 au je 150 miliónů km. Spočítej 
vzdálenost trpasličí planety Ceres od Slunce v km.
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c) Předpokládejme, že Ceres obíhá okolo Slunce po kruhové dráze. Nakresli schématický 
obrázek, který bude znázorňovat oběžnou trajektorii trpasličí planety. Na obrázku zná-
zorni a označ Slunce, Ceres a poloměr kružnice (oběžné trajektorie).

d) Použij vzdálenost z  části b) a  vypočítej, kolik km urazí Ceres při jednom oběhu.  
(Nápověda: obvod kruhu se vypočítá pomocí vztahu o = 2πr, kde π = . 3,14)

e) Použij vztah pro výpočet průměrné rychlosti v = s/t a použitím odpovědí v částech a) 
a b) vypočítej, jakou rychlostí se Ceres pohybuje okolo Slunce.

Úkol: Oběžná rychlost trpasličí planety Pluto

a) Pluto, dříve se jednalo o  planetu, nyní jde o  trpasličí planetu, oběhne okolo Slunce 
jednou za 248let. Spočítej, kolik sekund trvá trpasličí planetě Pluto, než dokončí jeden 
oběh.

b) Spočítej, kolikrát Pluto oběhlo kolem Slunce od svého objevu v roce 1930.

c) Pluto se nachází v průměrné vzdálenosti 39,5 au od Slunce. 1 au je 150 miliónů km. 
Spočítej vzdálenost trpasličí planety Pluto od Slunce v km.
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d) Předpokládej, že Pluto obíhá okolo Slunce po kruhové dráze. Nakresli schématický 
obrázek, který bude znázorňovat oběžnou trajektorii trpasličí planety. Na obrázku zná-
zorni a označ Slunce, Pluto a poloměr kružnice (oběžné trajektorie).

e) Použij vzdálenost z  části c) a  vypočítej, kolik km urazí Pluto při jednom oběhu.  
(Nápověda: obvod kruhu se vypočítá pomocí vztahu o = 2πr, kde π = . 3,14)

f) Použij vztah pro výpočet průměrné rychlosti v = s / t a použitím odpovědí v částech a) 
a e) vypočítej, jakou rychlostí se Pluto pohybuje okolo Slunce.

Úkol 2: Západ trpasličí planety

Kdy bude Ceres zapadat?

Úkol: V tomto úkolu budeme předpovídat, kdy zapadne trpasličí planeta Ceres, pokud ji 
budeme pozorovat pomocí dalekohledu Faulkes Telescope North (FTN) na Havaji. Před-
pokládejme, že západ objektu je okamžik, kdy bude ve výšce 0° nad obzorem.

Níže uvedená tabulka obsahuje výšku Ceres nad obzorem, jak byla vidět z FTN, pro každý 
den po dobu 21 dní od 27. 2. 2006. Na první pohled je z dat zřejmé, že se výška Ceres nad 
obzorem každým dnem postupně snižuje.Kdy dosáhne horizontu?

Den Výška nad obzorem (°) Den Výška nad obzorem (°)
1 19 12 14
2 19 13 14
3 18 14 13
4 18 15 13
5 17 16 12
6 17 17 12
7 16 18 11
8 16 19 11
9 16 20 10

10 15 21 10
11 15
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a) Nakresli graf závislosti výšky Ceres nad obzorem na dnech, přičemž použij data z výše 
uvedené tabulky. Nakreslenými body prolož přímku.

b) Vypočti sklon přímky a její průsečík s osou y. Za předpokladu, že nejlépe lze body pro-
ložit přímkou, jaká je rovnice pro tato data?

c) Urči, za kolik dní Ceres bude pod obzorem. (Nápověda: Objekt zapadne, pokud je jeho 
výška nad obzorem 0°.)

Úkol 3: Model trajektorie

Úkol: Oběžná trajektorie trpasličí planety Pluto je odlišná od oběžných trajektorií planet – 
výstřednost 0,25, sklon 17°. Výstřednost trajektorií planet se pohybuje od 0,007 (Venuše) 
až 0,206 (Merkur), přičemž většina planet má výstřednost menší než 0,1. Sklon oběžné 
trajektorie vůči rovině ekliptiky je u planet v rozsahu 0° (Země, z definice ekliptiky) až po 
7° (Merkur). Díky tomu se Pluto dostává v malém úseku (od 7. 2. 1979 až po 11. 2. 1999) 
své trajektorie ke Slunci blíže než Neptun, pokud si jeho oběžnou trajektorii promítneme 
do roviny ekliptiky.

a) Předpokládej, že se Pluto pohybuje po kruhové oběžné trajektorii. Vypočítej, kolik pro-
cent času se Pluto nachází ke Slunci blíže než planeta Neptun? Kolik je to dní?

b) Na modelu trajektorií Neptuna a Pluta se přesvědč, že se Neptun s Plutem nemohou 
srazit. Vyrob si jednoduchý model trajektorií planety Neptun a trpasličí planety Plu-
to. Na list papíru formátu A4 narýsuj kružnici s poloměrem 7,5 cm, která bude před-
stavovat oběžnou trajektorii Neptunu. Vytvořený kruh vystřihni a  na jednom místě 
prostřihni až do středu kružnice. Na další list papíru si vytvoříš trajektorii Pluta, bude 
lepší, pokud si na počítači v nějakém programu (např. lze i v  textovém editoru) na-
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a) Předpokládej, že se Pluto pohybuje po kruhové oběžné trajektorii. Vypočítej, kolik pro-
cent času se Pluto nachází ke Slunci blíže než planeta Neptun? Kolik je to dní?

b) Na modelu trajektorií Neptuna a Pluta se přesvědč, že se Neptun s Plutem nemohou 
srazit. Vyrob si jednoduchý model trajektorií planety Neptun a trpasličí planety Plu-
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lepší, pokud si na počítači v nějakém programu (např. lze i v  textovém editoru) na-
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kreslíš obdélník o stranách 19,8 cm a 19,2 cm. Do něj nakreslíš elipsu, aby se dotýkala 
všech stran obdélníka. Vyznač čerchovaně obě osy elipsy. Polohu Slunce získáš tak, že 
nakreslíš půlkružnici okolo středu delší strany obdélníka s průměrem 19,8 cm a naj-
deš průsečík s delší osou elipsy. Nakonec sestroj kolmici k delší ose elipsy tak, abych 
procházela Sluncem. Obrázek vytiskni ve správném měřítku na formát A4, trajektorii 
vystřihni včetně vyznačené kolmice. Oba modely trajektorií do sebe zasuň tak, aby 
svíraly úhel 17°.

Úkol 4: Kolik vážíš

Úkol: V této úloze si vyzkoušíme, jak hmotnost planety ovlivňuje skok do výšky. 

Postup:
1. Žáci vytvoří skupiny po třech.
2. Jeden žák ze skupiny drží metrové pravítko svisle k podlaze, přičemž začátek stupnice 

pravítka se dotýká podlahy.
3. Druhý žák ze skupiny pozoruje stupnici pravítka a zaznamená výšku výskoku třetího 

žáka ze skupiny.
4. Třetí žák ze skupiny vyskočí do výšky vedle pravítka. Výška výskoku je zaznamenána 

a opakována celkem třikrát. Ze třech výšek se spočítá průměrná výška výskoku, která 
se zaznamená do formuláře a bude považována za výšku výskoku na Zemi.

5. Žáci si mezi sebou vymění role, to znamená, že každý bude skokanem a zaznamená se 
u něj průměrná výška výskoku na Zemi



182182

STARS Metodická příručka pro učitele  

5. Sluneční soustava 

Tabulka 1: Výpočet průměrné výšky výskoku na Zemi

Výskok Pokus #1 Pokus #2 Pokus #3 Průměrný výskok

Výška (cm)

6. Pomocí tabulky 2 vypočítej průměrnou výšku výskoku na jiných místech ve sluneční 
soustavě.

7. Doplň tabulku 3 tím, že vypíšeš planety, Slunce a trpasličí planetu Pluto a výšku tvého 
výskoku podle hmotnosti objektu od nejméně hmotného objektu až po nejhmotnější 
objekt.

8. Vytvoř sloupcový graf výšky výskoku, přičemž pořadí objektů je vzestupně podle 
hmotnosti objektu.

Tabulka 2: Ako výšku výskoku ovplyvňuje hmotnosť objektu slnečnej sústavy

Objekt
Hmotnost objektu 
sluneční soustavy  

(× 1023 kg)

Průměrná výška výs-
koku na Zemi (cm)

Převodní  
koeficient pro výšku 

výskoku

Výška výskoku na 
objektu (cm)

Slunce 19 900 000 ×0,036

Merkur 3,3 ×2,63

Venuše 48,7 ×1,11

Země 59,7 ×1

Měsíc 0,73 ×5,88

Mars 6,42 ×2,63

Ceres 0,0094 ×34,5

Jupiter 19 000 ×0,40

Saturn 5 680 ×0,91

Uran 868 ×1,11

Neptun 1 020 ×0,88

Pluto 0,13 ×16,7

Použij výše uvedené hmotnosti k seřazení objektů sluneční soustavy od nejméně hmotné 
po nejhmotnější a zapiš do níže uvedené tabulky. Zapiš do tabulky i výšku výskoku u kaž-
dého vypsaného objektu sluneční soustavy.
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Tabulka 3: Pořadí objektů sluneční soustavy podle hmotnosti

Objekt sluneční soustavy Výška výskoku na daném objektu

Použij data z tabulek výše a vytvoř sloupcový nebo spojnicový graf, který porovná hmot-
nosti objektů sluneční soustavy a výšku tvého výskoku. Na vodorovné ose seřaď objekty 
od nejméně hmotného po nejhmotnější.

Na kterém objektu sluneční soustavy lze vyskočit nejvýše, na kterém lze vyskočit nejméně?

Proč lze vyskočit výše na Merkuru než na Neptunu?

Pokud bys chtěl/a překonat světový rekord ve skoku do výšky, jaký objekt sluneční sousta-
vy bys vybral/a? Proč? Na jakých objektech sluneční soustavy bys již překonal/a stávající 
světový rekord ve skoku do výšky?
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MALÁ TĚLESA  
SLUNEČNÍ SOUSTAVY

1. ÚVOD

1.1 KLÍČOVÁ SLOVA

kometa

planetka

meteorit

meteoroid

meteor
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2. VĚDECKÝ ZÁKLAD PRO UČITELE

Malé těleso sluneční soustavy je malý objekt na oběžné trajektorii okolo Slunce, který 
nesplňuje kritéria pro zařazení mezi planety, trpasličí planety nebo měsíce (přirozené sa-
telity). Tento termín byl poprvé definován v Praze 24. srpna 2006 na XXVI. valném shro-
máždění Mezinárodní astronomické unie, kde se řešila otázka zařazení trpasličí planety 
Pluto a definice pojmu planeta. Mezi malá tělesa sluneční soustavy proto řadíme: všechny 
komety a planetky, které zároveň nejsou trpasličími planetami. Tento údaj se může v čase 
měnit, záleží, jak bude Mezinárodní astronomické unie přidávat nové objekty do kategorie 
trpasličích planet z řad planetek, proto je vždy nutné si zjistit aktuální informace, např. na 
webu Astronomie – astronomia.zcu.cz – Planety – Malá tělesa.

Kometa je malé těleso sluneční soustavy složené především z ledu a prachu. Okolo Slunce 
obíhá většinou po velice protáhlé trajektorii. Komety mají při svém přiblížení ke Slunci 
nápadný ohon.Látky, které sublimací vytvářejí komu a ohon komety, jsou suchý led (CO2) 
a led (H2O). Aby k sublimaci došlo, musí se kometa dostat blíže ke Slunci než na vzdále-
nost Jupiteru. Komety, které jsou v této oblasti trvale, už veškerý led a suchý led ztratily. 
Ohon se proto může vytvořit jen u komet, která se do blízkosti Slunce dostávají z velkých 
vzdáleností.Kometa při průletu kolem Slunce ztratí mnoho tun materiálu. Na jejím povr-
chu zůstane jen šedý a černý povlak prachových částic a kousků hornin. Sublimace pak 
při dalším průletu probíhá jen z hlubokých průduchů. Proto komety astronomové při-
podobují k velmi špinavým sněhovým koulím. Ohon komet může mít i nepředstavitelné 
rozměry srovnatelné se vzdáleností Země od Slunce, tzn. 1 au ~ 150 milionů km.

Obr. 11: Kometa Hale-Bopp s bílým prachovým a modrým plynným ohonem 
(zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Halebopp031197.jpg)

Definice

Komety
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Obr.12: Protáhlá trajektorie komety s vyznačením směru prachového a plynného ohonu,  
obrázek není ve správném měřítku velikostí a vzdáleností 

(zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cometorbit.sk.png)

Komety klasifikujeme podle jejich oběžných dob (period) na krátkoperiodické a  dlou-
hoperiodické komety. Krátkoperiodické komety mají oběžnou dobu kratší než 200 let, 
zatímco dlouhoperiodické komety mají oběžné doby delší, ale stále zůstávají gravitačně 
závislé na Slunci.Za místo vzniku krátkoperiodických komet se obecně považuje Kuiperův 
pás. Dlouhoperiodické komety pravděpodobně vznikají v Oortově oblaku.

Obr. 13: Povrch komety 67P/Churyumov-Gerasimenko z výšky 10 km  
pořízený přistávacím modulem Philae, který byl součástí kosmické sondy Rosetta 

(zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NAVCAM_top_10_at_10_km_%E2%80%93_8_
(15765234852).jpg)
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(zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cometorbit.sk.png)

Komety klasifikujeme podle jejich oběžných dob (period) na krátkoperiodické a  dlou-
hoperiodické komety. Krátkoperiodické komety mají oběžnou dobu kratší než 200 let, 
zatímco dlouhoperiodické komety mají oběžné doby delší, ale stále zůstávají gravitačně 
závislé na Slunci.Za místo vzniku krátkoperiodických komet se obecně považuje Kuiperův 
pás. Dlouhoperiodické komety pravděpodobně vznikají v Oortově oblaku.

Obr. 13: Povrch komety 67P/Churyumov-Gerasimenko z výšky 10 km  
pořízený přistávacím modulem Philae, který byl součástí kosmické sondy Rosetta 

(zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NAVCAM_top_10_at_10_km_%E2%80%93_8_
(15765234852).jpg)
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Planetka je malé těleso obíhající kolem Slunce, vzhledem k  malé hmotnosti většinou 
nepravidelného tvaru. Za planetky se považují obvykle tělesa větší než 100 m. Menší se 
nazývají meteoroidy. Planetky se někdy označují také slovem asteroid. Toto označení je 
starší a není správné, protože vychází z řeckého slova aster, hvězda. Přípona -oid znamená 
podobný.

Obr. 14: Planetka (951) Gaspra na fotografii pořízenou sondou Galileo  
v roce 1991 ze vzdálenosti 5300 km 

(zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galileo_Gaspra_Mosaic.jpg)

První planetka byla objevena 1. ledna 1801 na palermské hvězdárně Giuseppem Piazzim 
a dostala jméno Ceres. Nyní je tento objekt zařazen do kategorie trpasličích planet. Kdysi 
byly planetky považovány za planety. Časem se ovšem zjistilo, že se jedná o tělesa velmi 
malá (v porovnání s rozměry známých planet), začaly být nazývány v anglické angličtině 
„minor planets“, česky „malé planety“, z čehož vzniklo jejich dnešní české označení pla-
netky.Slovo planetka vyjadřuje podstatu těchto objektů a ne to, jak se jeví při pohledu do 
dalekohledu. Slovo asteroid se stále používá, především v americké terminologii, a díky 
překladům se udržuje i v dalších jazycích.

Obr. 15: Schematické znázornění hlavního pásu planetek mezi oběžnými trajektoriemi  
Marsu a Jupiteru. Zobrazeni jsou planetky skupiny Jupiterovy trojáni, které předcházející  

a následující Jupiter na jeho oběžné trajektorii. 
(zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asteroid_Belt-cs.jpg)

Planetky
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Největší koncentrace (řádově stovky tisíc)známých planetek ve sluneční soustavě se na-
chází v  hlavním pásu planetek mezi trajektoriemi Marsu a  Jupiteru. Velké množství 
planetek se nachází i v Kuiperově pásu za trajektorií Neptunu, těmto planetkám říkáme 
transneptunické objekty (TNO), katalogizováno jich je ovšem pouze několik tisíc, pro-
tože bývá komplikované tyto objekty objevovat z důvodu jejich malých rozměrů a ob-
rovské vzdálenosti od Země. Existují samozřejmě i výjimky,v okolí velkých plynných 
planet (zejména Jupiter) se nachází nezanedbatelné (řádově tisíce) množství planetek, 
kterým říkámetrojané. Tyto planetky mají shodnou oběžnou dobu s ovlivňující plane-
tou a jsou soustředěny na oběžné trajektorii planetykolem bodů, které o 60° předcházejí 
nebo následují danou planetu.

Jedna z největších planetek a zároveň nejjasnější na obloze se jmenuje (4) Vesta. Objeve-
na byla v roce 1807 jako 4. planetka v pořadí a má průměr 525 km. Nejmenší planetky 
mají velikost několik metrů a jednalo se o objekty, které se přiblížily na vzdálenost menší, 
než je trajektorie Měsíce. Objekty vyskytující se pravidelně v blízkosti Země se souhrnně 
nazývají blízkozemní objekty (NEO – Near Earth Object). Specifickou záležitostí je způ-
sob hledání planetek. Je nemožné je najít na jednom samostatném snímku. Lze se o tom 
přesvědčit na obrázku, je prakticky nemožné označit na toto snímku objekty, které jsou 
planetkami.

Obr. 16: Snímek hvězdné oblohy

Abychom mohly identifikovat na snímku planetku, je nutné zachytit její pohyb. Jsou dvě 
možnosti, jak tohoto docílit. Buď nějakou část oblohy exponovat dostatečně dlouhou dobu 
(podle vzdálenosti planetky od Země se jedná o desítky minut až hodiny), aby se projevil 
vlastní pohyb planetky oproti neměnnému hvězdnému pozadí, který se na snímku pro-
jeví jako čára, nebo pořídit alespoň dva samostatné obrázky s krátkou expoziční dobou 
s dostatečným odstupem času. Druhá metoda je preferovanější a používanější, protože 
umožňuje přesnější měření parametrů.

V poslední době je velký zájem identifikovat planetky, které protínají oběžnou trajektorii 
Země a u nichž tedy existuje riziko srážky se Zemí. Těmto objektů se říká potenciálně nebez-
pečné planetky (PHA – Potentially Hazardous Asteroid).Planetkuzařadíme mezi potenciál-
ně nebezpečnou, pokud je nejkratší vzdálenost její oběžné trajektorie od oběžné trajektorie 

Asteroidy
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Největší koncentrace (řádově stovky tisíc)známých planetek ve sluneční soustavě se na-
chází v  hlavním pásu planetek mezi trajektoriemi Marsu a  Jupiteru. Velké množství 
planetek se nachází i v Kuiperově pásu za trajektorií Neptunu, těmto planetkám říkáme 
transneptunické objekty (TNO), katalogizováno jich je ovšem pouze několik tisíc, pro-
tože bývá komplikované tyto objekty objevovat z důvodu jejich malých rozměrů a ob-
rovské vzdálenosti od Země. Existují samozřejmě i výjimky,v okolí velkých plynných 
planet (zejména Jupiter) se nachází nezanedbatelné (řádově tisíce) množství planetek, 
kterým říkámetrojané. Tyto planetky mají shodnou oběžnou dobu s ovlivňující plane-
tou a jsou soustředěny na oběžné trajektorii planetykolem bodů, které o 60° předcházejí 
nebo následují danou planetu.

Jedna z největších planetek a zároveň nejjasnější na obloze se jmenuje (4) Vesta. Objeve-
na byla v roce 1807 jako 4. planetka v pořadí a má průměr 525 km. Nejmenší planetky 
mají velikost několik metrů a jednalo se o objekty, které se přiblížily na vzdálenost menší, 
než je trajektorie Měsíce. Objekty vyskytující se pravidelně v blízkosti Země se souhrnně 
nazývají blízkozemní objekty (NEO – Near Earth Object). Specifickou záležitostí je způ-
sob hledání planetek. Je nemožné je najít na jednom samostatném snímku. Lze se o tom 
přesvědčit na obrázku, je prakticky nemožné označit na toto snímku objekty, které jsou 
planetkami.

Obr. 16: Snímek hvězdné oblohy

Abychom mohly identifikovat na snímku planetku, je nutné zachytit její pohyb. Jsou dvě 
možnosti, jak tohoto docílit. Buď nějakou část oblohy exponovat dostatečně dlouhou dobu 
(podle vzdálenosti planetky od Země se jedná o desítky minut až hodiny), aby se projevil 
vlastní pohyb planetky oproti neměnnému hvězdnému pozadí, který se na snímku pro-
jeví jako čára, nebo pořídit alespoň dva samostatné obrázky s krátkou expoziční dobou 
s dostatečným odstupem času. Druhá metoda je preferovanější a používanější, protože 
umožňuje přesnější měření parametrů.

V poslední době je velký zájem identifikovat planetky, které protínají oběžnou trajektorii 
Země a u nichž tedy existuje riziko srážky se Zemí. Těmto objektů se říká potenciálně nebez-
pečné planetky (PHA – Potentially Hazardous Asteroid).Planetkuzařadíme mezi potenciál-
ně nebezpečnou, pokud je nejkratší vzdálenost její oběžné trajektorie od oběžné trajektorie 

Asteroidy
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Země menší než 0,05 au (přibližně 7,5 milionu km) a její průměr je větší než 150 m. Objekt 
této velikosti již nebude zachycen zemskou atmosférou a může způsobit úplnézpustošení 
rozsáhlých území (po dopadu na souš) případně ničivé tsunami (po dopadu do oceánu). 
Planetka této velikosti se se Zemí srazí v průměru jednou na 10 000 let. Ke kategorizaci ne-
bezpečnosti potenciálně nebezpečných planetek se používá Turínská či Palermská stupnice. 
Ukazuje se, že vymírání na konci křídy před 66 miliony let pravděpodobně zapříčinil dopad 
planetky Chicxulub do oblasti současného Mexického zálivu. Srazila se se Zemí při rychlosti 
kolem 20 km/s.

3. METODICKÉ POKYNY PRO UČITELE  

Úkol 1: Kometa

Úkol: Nakresli kometu a popiš její hlavní části.

Riešenie:

Úkol: Má kometa pokaždé ohon? Svoji odpověď zdůvodni.

Řešení: Kometa nemusí mít pokaždé ohon – ten se vytvoří v okamžiku, kdy se kometa 
přiblíží ke Slunci a z jeho povrchu se vypařují plyny a prach.

Úkol: Směřuje ohon komety ke Slunci? Svoji odpověď zdůvodni.

Řešení: Ne. Ohon komety nemůže nikdy směřovat ke Slunci, protože je způsoben sluneč-
ním větrem a tlakem slunečního záření. To znamená, že pokud se kometa pohybuje od 
Slunce, ohon bude směřovat před kometu, nikoli vlát za kometou.
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od obežnej trajektórie Zeme menšia ako 0,05 au (približne 7,5 milióna km) a jej priemer 
je väčší ako 150 m. Objekt tejto veľkosti už nebude zachytený zemskou atmosférou a môže 
spôsobiť úplné spustošenie rozsiahlych území (po dopade na súš), prípadne ničivé tsu-
nami (po dopade do oceánu). Planétka tejto veľkosti sa so Zemou zrazí v priemere raz 
za 10 000 rokov. Na kategorizáciu nebezpečnosti potenciálne nebezpečných planétok sa 
používa Turínska či Palermská stupnica. Ukazuje sa, že vymieranie na konci kriedy pred 
66 miliónmi rokov pravdepodobne zapríčinil dopad planétky Chicxulub do oblasti súčas-
ného Mexického zálivu. Zrazila sa so Zemou pri rýchlosti okolo 20 km/s.

3. METODICKÉ POKYNY PRE UČITEĽA 

Kométa

Úloha: Nakresli kométu a popíš jej hlavné časti.

Riešenie:

Úloha: Má kométa vždy chvost? Svoju odpoveď zdôvodni.

Riešenie: Kométa nemusí mať vždy chvost – ten sa vytvorí v okamihu, keď sa kométa pri-
blíži k Slnku a z jeho povrchu sa vyparujú plyny a prach.

Úloha: Smeruje chvost kométy k Slnku? Svoju odpoveď zdôvodni.

Riešenie: Nie. Chvost kométy nemôže nikdy smerovať k Slnku, pretože je spôsobený sl-
nečným vetrom a tlakom slnečného žiarenia. To znamená, že ak sa kométa pohybuje od 
Slnka, chvost bude smerovať pred kométu, nie viať za kométou.

směr slunečního 
záření
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Úkol: Načrtni oběžnou dráhu komety okolo Slunce a zakresli směr jejího ohonu.

Řešení:

Úkol: Jaké jsou hlavní rozdíly mezi kometami a planetkami?

Řešení:

Komety Planetky

Nalezeny za oběžnou drahou Pluta Nalezeny mezi Marsem a Jupiterem

Tvořeny z ledu a prachu – „špinavé“ sněhové koule Tvořeny horninami

Mají ohon Nemají ohon

Mají zpravidla eliptickou oběžnou dráhu (dlouho-
periodické – perioda oběhu nad 200 let – mají 

výstřednost dráhy vyšší než 0,85; krátkoperiodické 
mají průměrnou výstřednost dráhy 0,5)

Mají méně výstřednou oběžnou dráhu  
(98 % očíslovaných planetek má výstřednost dráhy 

menší než 0,3; 80 % menší než 0,2 a 30 %  
méně než 0,1)

Úkol 2: Rychlosti planetek

Úkol: Planetka s označením (5000) IAU se nachází ve vzdálenosti 2,54 au od Slunce. Před-
pokládej kruhovou oběžnou trajektorii. Jaká je její oběžná doba v sekundách?

Řešení: Za předpokladu kruhové oběžné trajektorie platí, že hlavní poloosa je rovna a = 
2,54 au. Vyjdeme z třetího Keplerova zákona (zákona dob), kde pro objekty obíhající oko-
lo Slunce platí:
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Úloha: Načrtni obežnú dráhu kométy okolo Slnka a zakresli smer jej chvosta.

Riešenie:

Úloha: Aké sú hlavné rozdiely medzi kométami a planétkami?

Riešenie:

Kométy Planétky

Nájdené za obežnou dráhou Pluta Nájdené medzi Marsom a Jupiterom

Tvorené z ľadu a prachu –  
„špinavé“ snehové gule Tvorené horninami

Majú chvost Nemajú chvost

Majú spravidla eliptickú obežnú dráhu  
(dlhoperiodické – perióda obehu  

nad 200 rokov – majú výstrednosť dráhy 
vyššiu ako 0,85; krátkoperiodické majú 

priemernú výstrednosť dráhy 0,5)

Majú menej výstrednú obežnú dráhu
(98 % očíslovaných planétok má výstrednosť 

dráhy menšiu ako 0,3; 80 % menšiu ako  
0,2 a 30 % menej ako 0,1)

Planétka

Rýchlosti planétok

Úloha: Planétka s označením (5000) IAU sa nachádza vo vzdialenosti 2,54 au od Slnka. 
Predpokladaj kruhovú obežnú trajektóriu. Aká je jej obežná doba v sekundách?

Riešenie: Za predpokladu kruhovej obežnej trajektórie platí, že hlavná polos sa rovná a = 
2,54 au. Vyjdeme z tretieho Keplerovho zákona (zákona dôb), kde pre objekty obiehajúce 
okolo Slnka platí:

a3 
au = T 2 rok



191190

STARS Metodická příručka pro učitele  

5. Sluneční soustava 

Úkol: Načrtni oběžnou dráhu komety okolo Slunce a zakresli směr jejího ohonu.

Řešení:

Úkol: Jaké jsou hlavní rozdíly mezi kometami a planetkami?

Řešení:

Komety Planetky

Nalezeny za oběžnou drahou Pluta Nalezeny mezi Marsem a Jupiterem

Tvořeny z ledu a prachu – „špinavé“ sněhové koule Tvořeny horninami

Mají ohon Nemají ohon

Mají zpravidla eliptickou oběžnou dráhu (dlouho-
periodické – perioda oběhu nad 200 let – mají 

výstřednost dráhy vyšší než 0,85; krátkoperiodické 
mají průměrnou výstřednost dráhy 0,5)

Mají méně výstřednou oběžnou dráhu  
(98 % očíslovaných planetek má výstřednost dráhy 

menší než 0,3; 80 % menší než 0,2 a 30 %  
méně než 0,1)

Úkol 2: Rychlosti planetek

Úkol: Planetka s označením (5000) IAU se nachází ve vzdálenosti 2,54 au od Slunce. Před-
pokládej kruhovou oběžnou trajektorii. Jaká je její oběžná doba v sekundách?

Řešení: Za předpokladu kruhové oběžné trajektorie platí, že hlavní poloosa je rovna a = 
2,54 au. Vyjdeme z třetího Keplerova zákona (zákona dob), kde pro objekty obíhající oko-
lo Slunce platí:
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Úloha: Načrtni obežnú dráhu kométy okolo Slnka a zakresli smer jej chvosta.

Riešenie:

Úloha: Aké sú hlavné rozdiely medzi kométami a planétkami?

Riešenie:

Kométy Planétky

Nájdené za obežnou dráhou Pluta Nájdené medzi Marsom a Jupiterom

Tvorené z ľadu a prachu –  
„špinavé“ snehové gule Tvorené horninami

Majú chvost Nemajú chvost

Majú spravidla eliptickú obežnú dráhu  
(dlhoperiodické – perióda obehu  

nad 200 rokov – majú výstrednosť dráhy 
vyššiu ako 0,85; krátkoperiodické majú 

priemernú výstrednosť dráhy 0,5)

Majú menej výstrednú obežnú dráhu
(98 % očíslovaných planétok má výstrednosť 

dráhy menšiu ako 0,3; 80 % menšiu ako  
0,2 a 30 % menej ako 0,1)

Planétka

Rýchlosti planétok

Úloha: Planétka s označením (5000) IAU sa nachádza vo vzdialenosti 2,54 au od Slnka. 
Predpokladaj kruhovú obežnú trajektóriu. Aká je jej obežná doba v sekundách?

Riešenie: Za predpokladu kruhovej obežnej trajektórie platí, že hlavná polos sa rovná a = 
2,54 au. Vyjdeme z tretieho Keplerovho zákona (zákona dôb), kde pre objekty obiehajúce 
okolo Slnka platí:

a3 
au = T 2 rok
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Dosazením zjistíme T = 4,05 roka = 1,28 ∙ 108 s.

Výslednou dobu oběhu získáme tak, že hodnotu hlavní poloosy v astronomických jednot-
kách umocníme na třetí (a3 = a ∙ a ∙ a) a najdeme druhou odmocninu výsledku (√).

Úkol: Odhadni rychlost planetky na oběžné trajektorii okolo Slunce za předpokladu, že 
trajektorie planetky okolo Slunce je kruhová.

Řešení: Průměrná rychlost planetky se vypočítá v  = s  / T. Předpokládej, že  
1 au = 150 000 000 km. Potřebujeme vypočítat dráhu oběžné trajektorie pomocí vzorce 
o = 2πr = 2πa = 2π ∙ 2,54 ∙ 150 000 000 km = 2,39 miliardy km.

v = s / T = 2,39 ∙ 109 : 1,28 ∙ 108 km · s–1 = 18,7 km · s–1

Úkol: Jak by se změnila oběžná rychlost planetky, pokud by se nacházela ve vzdálenosti 
planety Jupiter?

Řešení: ední vzdálenost Jupitera je 5,20 au. Doba oběhu podle třetího Keplerova zákona je 
11,9 let = 3,75 ∙ 108 s. Průměrná rychlost planetky se vypočítá v = s / T. Předpokládejme, 
že 1 au = 150 000 000 km. Potřebujeme vypočítat dráhu oběžné trajektorie pomocí vzorce  
o = 2πr = 2πa = 2π ∙ 5,20 ∙ 150 000 000 km = 4,90 miliardy km

v = s / T = 4,90 ∙ 109 : 3,75 ∙ 108 km · s–1 = 13,1 km · s–1

Úkol 3: Polohová a pohybová energie

Úkol: Desetikilogramové závaží se nachází v klidu ve výšce 10 km nad povrchem Země. 
Spočítej polohovou energii podle vztahu Ep = mhg, kde g = 10 N·kg–1, h = 5 km. Jak velká 
energie se přemění z polohové energie na pohybovou energii, pokud se těleso přemístí 
z 10 km do 5 km? Odhadni, jaké maximální rychlosti může závaží dosáhnout, pokud ne-
budeme uvažovat odpor vzduchu?

Řešení: Polohová energie Ep = mhg = 10 ∙ 5 000 ∙ 10 J = 500 000 J. Na pohybovou energii 
se přemění veškerá (platí zákon zachování mechanické energie) dříve vypočítaná poloho-
vá energie. Pro pohybovou energii platí vztah Ek = ½ mv2. Z tohoto vzorce si vyjádříme 
rychlost
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Dopad na Zemi
Úkol: Podívejme se na energii, která se uvolní, pokud se pohybující objekt najednou za-
staví – např. kometa či planetka narazí do Země. Obvyklé rychlosti planetek dopadajících 
na Zemi se pohybují v intervalu od 20 km·s–1 do 70 km·s–1. 

Představme si kilogramový objekt, který narazí do Země rychlostí 20 km·s–1. Spočítej, 
kolik energie se při této srážce uvolní.

Řešení: Pro pohybovou energii platí vztah Ek = ½ mv2. Dosazujeme v základních jed-
notkách, takže rychlost je nutné převést na m·s–1. Výpočtem zjistíme, že Ek = ½ mv2 =  
= ½ · 1 · (20 000)2 J = 2 ∙ 108 J. 000)2 J = 2 ∙ 108 J. Pro představu, tato energie by stačila na 
ohřátí 500 litrů vody z 0 °C na 95 °C.

Úkol: Nyní si představme stejný objekt, pouze narazí do Země rychlostí 70 km · s–1. Spo-
čítej, kolik energie se uvolní při této srážce. Porovnej s předchozí hodnotou.

Řešení: Výpočtem zjistíme, že Ek = ½ mv2 = ½ · 1 · (70 000)2 J = 2,5 ∙ 109 J. I když se rych-
lost zvýšila 3,5-krát, energie vzrostla 2,5 ∙ 109 : 2 ∙ 108 = 12,5×.

Úkol: Podíváme se, jaký vliv má na uvolněnou energii velikost dopadajícího objektu. 
Spočítej uvolněnou energii dvoukilogramového objektu, který se srazí se Zemí rychlostí  
20 km · s–1. Porovnej s odpovědí v prvním případě.

Řešení: Výpočtem zjistíme, že Ek = ½ mv2 = ½ · 2 · (20 000)2 J = 4 ∙ 108 J. Když se hmotnost 
objektu zdvojnásobí, uvolněná energie se také zdvojnásobí.

Úkol 4: Gravitační síla

Úkol: Spočítej velikost gravitační síly mezi dvěma zrnky, která jsou dokonalé koule o po-
loměru 0,1 m a hustoty 1 300 kg m–3, nacházející se ve vzdálenosti 1 m od sebe.

Řešení: Gravitační síla se spočítá pomocí vztahu ,  
 
kde G = 6,67 ∙ 10−11 m3 · kg−1 · s−2. Nejdříve musíme spočítat hmotnost zrnek. Jde o kouli, 
jejíž objem se vypočítá podle vztahu .

Po dosazení vyjde V = 4,2 ∙ 10−3 m3. Hmotnost se vypočte m = ρ V. Hmotnost zrnka je 5,5 kg.

Gravitační síla pak vyjde Fg = 2,0 ∙ 10−9 N.

Úkol: Nyní si představme, že je jedno zrnko o velikosti 10 metrů a zrnka jsou od sebe 1000 
metrů. Spočítej velikost gravitační síly mezi zrnky.

Řešení: V = 4,2 ∙ 103 m3, m = 5,5 ∙ 106 kg, Fg = 2,0 ∙ 10−3 N.
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Úkol: Jaká by byla velikost gravitační síly, pokud by jedno zrnko mělo průměr 10 km, 
druhé 0,1 metru a byly od sebe 15 km?

Řešení: V1 = 4,2 ∙ 1012 m3, m1 = 5,5 ∙ 1015 kg, V2 = 4,2 ∙ 10−3 m3, m2 = 5,5 kg,

Fg = 9,0 ∙ 10−3 N.

Úkol 5: Velikost impaktních kráterů na Zemi

Tato aktivita je zaměřena na měření rozměrů skutečných impaktních kráterů na povr-
chu Země pomocí Mapy.cz nebo Google Maps. Krátery mají různou velikost, od malých 
(stovky metrů) až po velmi rozlehlé (přes 100 km). Srážky, které vytvořily tyto krátery, 
způsobily různé klimatické změny; malé srážky ovlivnily pouze místní oblast, zatímco ty 
větší srážky mohly mít změny globálního charakteru.

Úkol: U každého kráteru najdi jeho místo na mapě, změř rozměry a plochu impaktního 
kráteru a urči stát, na jehož území se impaktní kráter nachází. Poloha kráteru je zadaná 
zeměpisnou šířkou (S = severní, J = jižní) a zeměpisnou délkou (Z = západ, V = východ).

Název impaktního kráteru Zeměpisná 
šířka

Zeměpisná 
délka

Velikost  
(km)

Plocha
(km2) Stát

Barringerův kráter
Tento kráter vznikl před 50 tisíci léty dopadem 
železného meteoritu.

35° 02΄ S 111° 01΄ Z 1,2 1 Arizona, 
USA

Manicouagan
Jeden z největších dochovaných impaktních kráterů, 
vznikl přes 200 miliony let.

51° 23΄ S 68° 42΄ Z 69,3 3 200 Kanada

Clearwater Lakes
Tyto dva impaktní krátery byly vytvořeny dopadem 
dvojice planetek na povrch Země. 

56° 13΄ S 74° 30΄ Z 32,4 a 22,1 730 a 360 Kanada

Chicxulubský kráter
Tento impaktní kráter je složité najít. Vznikl před 
66 miliony let dopadem meteoritu o velikosti 10 
km. Dopadem se uvolnilo velké množství energie, 
došlo ke klimatickým změnám a vyhynutí mnoha 
živočišných druhů.

21° 24΄ S 89° 31΄ Z viac ako  
100 km – Mexiko

Upheaval Dome
Tento kráter má všechny rysy typického impaktního 
kráteru – centrální vrcholek, vnitřní kráter a vnější 
soustředné rázové kroužky.

38° 26΄ S 109° 54΄ Z 3,5 8 Utah, USA

Gosses Bluff
Tento impaktní kráter vznikl před více než 140 
miliony let dopadem planetky o velikosti 1 km. 
Centrální kruh není okraj kráteru, ten leží mnohem 
dále.

23° 50΄ J 132° 19΄ V 5,4 20 Austrálie
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Název impaktního kráteru Zeměpisná 
šířka

Zeměpisná 
délka

Velikost  
(km)

Plocha
(km2) Stát

Tenoumer
V okolí kráteru se nacházejí další dva, které je 
snadné najít, první je 166 km v azimutu 27°, druhý 
376 km v azimutu 219°. Kráter vznikl před 20 tisíci 
let.

22° 55΄ S 10° 24΄ Z 1,9 3 Mauretánie

Vredefort
Kráter složený z několika prstenců. Stáří 2 mld let. 
Meteorit o velikost 10 km.

27° 00΄ J 27° 30΄ V
60 

(vnútorný 
prstenec)

2 000 Jihoafrická 
republika

Úkol: Výpočet pohybové energie dopadu

Chicxulubský kráter [čti: čikšulubský] byl vytvořený dopadem skalnatého tělesa (hustota 
= 2 700 kg · m–3) o průměru 17,5 km. Vypočítej objem tělesa. Předpokládej, že je těleso 
kulové.

Řešení:

Úkol: Vypočítej hmotnost tělesa, které vytvořilo Chicxulubský kráter.

Řešení: 

Úkol: Vypočítej, kolik pohybové energie se uvolnilo při dopadu, pokud se těleso pohybo-
valo rychlost 20 km · s–1.

Řešení: 
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Pro představu, jedná se o energii, kterou Slunce vyzáří celým svým povrchem za 4 tisíciny 
sekundy. Dva bloky Jaderné elektrárny Temelín mohou při nepřetržitém ročním provozu 
vyprodukovat jen 2 · 1017 J tepelné energie.

Úkol: Jaký je význam pojmů: kometa, planetka, meteorit, meteoroid, meteor?

Řešení: Kometa – malé těleso sluneční soustavy složené především z ledu a prachu a obí-
hající většinou po velice výstředné eliptické trajektorii kolem Slunce; planetka – malé 
těleso (větší než 100 m), které obíhá kolem Slunce, většinou nepravidelného tvaru a malé 
hmotnosti, nacházejí se zejména mezi Marsem a Jupiterem (hlavní pás) a za trajektorií 
Neptunu; meteorit – menší kosmické těleso (původně meteoroid), které dopadlo na po-
vrch Země; meteoroid – tělesa sluneční soustavy o velikosti milimetrů až několik desítek 
metrů; meteor – světelný jev při průletu drobného tělesa (meteoroidu) zemskou atmosfé-
rou. Lidově se nazývá padající hvězda. Velmi jasný meteor se nazývá bolid.
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4. PRACOVNÍ LISTY PRO ŽÁKY

Název aktivity
Předpokládaná 

časová 
náročnost

Náročnost 
aktivity

Věk dětí,  
pro který 
je aktivita 

vhodná

Pomůcky a použitý  
materiál Cíl aktivity

1. Kometa 20 – 30 minut středně 
náročná 14 – 15

encyklopedie, atlas nebo 
internet, kalkulačka, 
tabulkový procesor

pojem kometa, ohon, 
pohyb okolo Slunce

2.  Rychlosti 
planetek 30 – 40 minut vysoce 

náročná 14 – 15
encyklopedie, atlas nebo 

internet, kalkulačka, 
tabulkový procesor

3. Keplerův zákon, 
převody jednotek

3. Energie 20 – 30 minut středně 
náročná 14 – 15 papír, počítač, kalkulačka

zákon zachování 
mechanické energie, 
pohybová a polohová 

energie

4.  Impaktové 
krátery 20 – 30 minut středně 

náročná 14 – 15
metrové pravítko, kalkulačka, 

tabulkový procesor, 
milimetrový papír

práce s mapou, pohybová 
energie, objem, 

hmotnost, hustota

5.  Gravitační 
síla 20 – 30 minut středně 

náročná 14 – 15 kalkulačka, tabulkový 
procesor, milimetrový papír

gravitační síla, objem 
koule, převody jednotek

Úkol 1: Kometa

Úkol: Nakresli kometu a popiš její hlavní části.
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Úkol: Má kometa pokaždé ohon? Svoji odpověď zdůvodni.

Úkol: Směřuje ohon komety ke Slunci? Svoji odpověď zdůvodni.

Úkol: Načrtni oběžnou dráhu komety okolo Slunce a zakresli směr jejího ohonu.

Úkol: Jaké jsou hlavní rozdíly mezi kometami a planetkami?
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Úkol 2: Rychlosti planetek

Úkol: Planetka X se nachází ve vzdálenosti 2,5 au od Slunce. Předpokládej kruhovou 
oběžnou trajektorii. Jaká je její oběžná doba v sekundách?

Úkol: Odhadni rychlost planetky na oběžné trajektorii okolo Slunce za předpokladu, že 
trajektorie planetky okolo Slunce je kruhová.

Úkol: Jak by se změnila oběžná rychlost planetky, pokud by se nacházela ve vzdálenosti 
planety Jupiter?
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Úkol 2: Rychlosti planetek

Úkol: Planetka X se nachází ve vzdálenosti 2,5 au od Slunce. Předpokládej kruhovou 
oběžnou trajektorii. Jaká je její oběžná doba v sekundách?

Úkol: Odhadni rychlost planetky na oběžné trajektorii okolo Slunce za předpokladu, že 
trajektorie planetky okolo Slunce je kruhová.

Úkol: Jak by se změnila oběžná rychlost planetky, pokud by se nacházela ve vzdálenosti 
planety Jupiter?
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Úkol 3: Energie

Úkol: Desetikilogramové závaží se nachází v klidu ve výšce 10 km nad povrchem Země. 
Spočítej polohovou energii podle vztahu Ep = mhg, kde g = 10 N · kg–1, h = 5 km. Jak velká 
energie se přemění z polohové energie na pohybovou energii, pokud se těleso přemístí 
z 10 km do 5 km? Odhadni, jaké maximální rychlosti může závaží dosáhnout, pokud ne-
budeme uvažovat odpor vzduchu.

Úkol: Podívejme se na energii, která se uvolní, pokud se pohybující objekt najednou za-
staví – např. kometa či planetka narazí do Země. Obvyklé rychlosti planetek dopadajících 
na Zemi se pohybují v intervalu od 20 km · s–1 do 70 km · s–1. 

Představme si kilogramový objekt, který narazí do Země rychlostí 20 km · s–1. Spočítej, 
kolik energie se při této srážce uvolní.

Úkol: Nyní si představme stejný objekt, pouze narazí do Země rychlostí 70 km · s–1. Spo-
čítej, kolik energie se uvolní při této srážce. Porovnej s předchozí hodnotou.
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Úkol: Podíváme se, jaký vliv má na uvolněnou energii velikost dopadajícího objektu. Spo-
čítej uvolněnou energii dvoukilogramového objektu, který se srazí se Zemí rychlostí 20 
km · s–1. Porovnej s odpovědí v prvním případě.

Úkol 4: Impaktové krátery

Úkol: Tato aktivita je zaměřena na měření rozměrů skutečných impaktních kráterů na po-
vrchu Země pomocí Mapy.cz nebo Google Maps. Krátery mají různou velikost, od malých 
(stovky metrů) až po velmi rozlehlé (přes 100 km). Srážky, které vytvořily tyto krátery, 
způsobily různé klimatické změny; malé srážky ovlivnily pouze místní oblast, zatímco ty 
větší srážky mohly mít změny globálního charakteru.

U každého kráteru najdi jeho místo na mapě, změř rozměry a plochu impaktního kráte-
ru a urči, na území jakého státu se nachází. Poloha kráteru je zadaná zeměpisnou šířkou 
a zeměpisnou délkou.

Název impaktního kráteru Zeměpisná 
šířka

Zemepisná 
délka

Velikost 
(km)

Plocha
(km2) Stát

Barringerův kráter
Tento kráter vznikl před 50 tisíci léty 
dopadem železného meteoritu.

35° 02΄ S 111° 01΄ Z

Manicouagan
Jeden z největších dochovaných impaktních 
kráterů, vznikl přes 200 miliony let.

51° 23΄ S 68° 42΄ Z

Clearwater Lakes
Tyto dva impaktní krátery byly vytvořeny 
dopadem dvojice planetek na povrch Země. 

56° 13΄ S 74° 30΄ Z

Chicxulubský kráter
Tento impaktní kráter je složité najít. Vznikl 
před 66 miliony let dopadem meteoritu 
o velikosti 10 km. Dopadem se uvolnilo velké 
množství energie, došlo ke klimatickým 
změnám a vyhynutí mnoha živočišných 
druhů.

21° 24΄ S 89° 31΄ Z

Upheaval Dome
Tento kráter má všechny rysy typického 
impaktního kráteru – centrální vrcholek, 
vnitřní kráter a vnější soustředné rázové 
kroužky.

38° 26΄ S 109° 54΄ Z
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Úkol: Podíváme se, jaký vliv má na uvolněnou energii velikost dopadajícího objektu. Spo-
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Název impaktního kráteru Zeměpisná 
šířka

Zemepisná 
délka

Velikost 
(km)

Plocha
(km2) Stát

Gosses Bluff
Tento impaktní kráter vznikl před více než 
140 miliony let dopadem planetky o velikosti 
1 km. Centrální kruh není okraj kráteru, ten 
leží mnohem dále.

23° 50΄ J 132° 19΄ V

Tenoumer
V okolí kráteru se nacházejí další dva, které je 
snadné najít, první je 166 km v azimutu 27°, 
druhý 376 km v azimutu 219°. Kráter vznikl 
před 20 tisíci let.

22° 55΄ S 10° 24΄ Z

Vredefort
Kráter složený z několika prstenců. Stáří  
2 mld let. Meteorit o velikost 10 km.

27° 00΄ J 27° 30΄ V

Úkol: Výpočet pohybové energie dopadu
Chicxulubský kráter [čti: čikšulubský] byl vytvořený dopadem skalnatého tělesa (hustota  
= 2 700 kg · m–3) o průměru 17,5 km.

Vypočítej objem tělesa. Předpokládej, že je těleso kulové.
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Úkol: Vypočítej hmotnost tělesa, které vytvořilo Chicxulubský kráter.

Úkol: Vypočítej, kolik pohybové energie se uvolnilo při dopadu, pokud se těleso pohybo-
valo rychlostí 20 km · s–1.
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Úkol: Vypočítej hmotnost tělesa, které vytvořilo Chicxulubský kráter.

Úkol: Vypočítej, kolik pohybové energie se uvolnilo při dopadu, pokud se těleso pohybo-
valo rychlostí 20 km · s–1.
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Úkol 5: Gravitační síla

Úkol: Spočítej velikost gravitační síly mezi dvěma zrnky, která jsou dokonalé koule o po-
loměru 0,1 m a hustoty 1 300 kg m–3, nacházející se ve vzdálenosti 1 m od sebe.

Úkol: Nyní si představme, že je jedno zrnko o velikosti 10 metrů a zrnka jsou od sebe 1000 
metrů. Spočítej velikost gravitační síly mezi zrnky.

Úkol: Jaká by byla velikost gravitační síly, pokud by jedno zrnko mělo průměr 10 km, 
druhé 0,1 metru a byly od sebe 15 km?
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ZATMĚNÍ MĚSÍCE

1. ABSTRAKT

Zatmění Měsíce je astronomický úkaz, při kterém se Slunce, Země a Měsíc dostanou při 
svém pohybu do jedné přímky stín Země vržený do prostoru dopadne na povrch Měsíce. 
Zatmění Měsíce je pozorovatelné vždy z  celé zemské polokoule. Podle toho, zda se do 
stínu vrženého Zemí dostane celý Měsíc nebo jen jeho část, rozeznáváme úplné, částečné 
a polostínové zatmění Měsíce. Při úplném zatmění Měsíce je možno většinou pozorovat 
rudé nebo rudohnědé zbarvení ztemnělého úplňku. Zprávy o zatmění Měsíce jsou známé 
již z dávné minulosti. Stejně tak jsou zatmění předpovězena na mnoho století dopředu.

1.1 KLÍČOVÁ SLOVA

Zatmění Měsíce 

úplné zatmění

částečné zatmění

polostínové zatmění

pozorování zatmění

předpověď zatmění
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2. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zatmění Měsíce je astronomický úkaz, při kterém se Slunce, Země a Měsíc dostanou při 
svém pohybu do jedné přímky. Přitom stín Země vržený do prostoru dopadne na povrch 
Měsíce. Oproti zatmění Slunce, které je pozorovatelné pouze z úzkého pásu, na který do-
padá stín vržený Měsícem, je zatmění Měsíce pozorovatelné vždy z celé zemské polokoule, 
na které je právě tma.

Pokud by Měsíc kolem Země obíhal ve zcela stejné rovině, jako je rovina ekliptiky neboli 
rovina oběhu Země kolem Slunce, docházelo by k zatmění Měsíce při každém úplňku, 
kdy se Země nachází mezi Sluncem a Měsíce. Ve skutečnosti je ale rovina oběhu Měsíce 
kolem Země skloněna oproti rovině ekliptiky přibližně o 5°, a proto se všechna tři tělesa 
dostanou do jedné přímky pouze výjimečně. Proto je také zatmění Měsíce ne příliš častý 
nebeský úkaz. Přesto je pro dané místo na povrchu Země daleko častější než zatmění 
Slunce. Zatmění Měsíce může být na konkrétním místě pozorovatelné i několikrát do roka 
(zatmění Slunce průměrně jedenkrát za 400 let). Je to právě proto, jak již bylo řečeno, že 
zatmění Měsíce je pozorovatelné vždy naráz z celé přivrácené zemské polokoule, kdežto 
zatmění Slunce pouze z pásu 100 až 270 kilometrů širokého a několik málo tisíc kilometrů 
dlouhého. 

Na následujícím obrázku je vyznačena vzájemná poloha Slunce, Měsíce a Země při zatmě-
ní Měsíce. (Vzdálenosti a velikosti těles neodpovídají skutečnosti, Slunce je mnohem větší 
a mnohem dále od Země, Měsíc je ve skutečnosti také vzdálenější od Země.)

Obr. 17: Vznik zatmění Měsíce

Podle toho, jaká část povrchu Měsíce se dostane do plného stínu vrženého Zemí (na ob-
rázku tmavě šedá oblast) a jaká část povrchu Měsíce zůstane pouze v polostínu, rozlišuje-
me úplné, částečné a polostínové zatmění Měsíce.

Stín vrhaný Zemí do prostoru je vždy dostatečně rozsáhlý, aby zakryl celý měsíční povrch. 
Všechna tři tělesa Slunce, Země a Měsíc nemusí však při každém zatmění měsíce ležet 
zcela přesně v jedné přímce a do plného stínu vrženého Zemí se může dostat větší nebo 
menší část měsíčního kotouče.

Základné  
informácie

Druhy  
zatmění  
Měsíce

Slnko
Zem

Mesiac

tieň

polotieň
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K úplnému zatmění Měsíce dojde, pokud se celý Měsíc dostane do plného stínu vrženého 
Zemí. Fázi úplného zatmění Měsíce samozřejmě předchází fáze polostínového a částečné-
hozatmění, v průběhu kterých se měsíční kotouč pomalu posouvá do oblasti polostínu a pl-
ného stínu a  je postupně Zemí zastiňován. Stejně tak je úplné zatmění následováno opět 
fází částečného a polostínového zatmění, kdy měsíční kotouč ze stínu vychází. Během fáze 
úplného zatmění je Měsíc ozařován pouze zbytkovým světlem, které se směrem ke středu 
stínu láme v zemské atmosféře. Různé barvy světla se v atmosféře lámou různě, a proto bar-
va měsíčního úplňku ve fázi úplného zatmění závisí na vzdálenosti Měsíceod středu stínu 
(od spojnice středů Slunce a Země), a také na čistotě zemské atmosféry v okamžiku zatmění. 
Při úplném zatmění Měsíce je měsíční úplněk nejčastěji pozorovatelný v temně oranžové, 
narudlé nebo rudohnědé barvě, může být ale také temně hnědý, šedý nebo i s namodralým 
nádechem při okraji. Asi největší vliv na barevný odstín ztemnělého Měsíce má sopečný 
prach uvolněný do atmosféry v obrovských množstvích při sopečných erupcích.

Jestliže se Měsíc nachází dále od spojnice Slunce a Země, nemusí se do oblasti plného stí-
nu dostat celý, ale pouze svou částí. V tomto případě je měsíční kotouč po celou dobu tr-
vání zatmění pozorovatelný jako srpek, jehož část více či méně zakrývá stín vržený Zemí. 

Při některých zatměních se žádná část Měsíce nedostane do oblasti plného stínu. V takové 
situaci není stín na měsíčním kotouči nebo měsíční srpek vůbec pozorovatelný. Po celou 
dobu je vidět kruhový úplněk, pouze jeho jas mírně poklesne. Tento efekt nemusí být okem 
vůbec postřehnutelný. Jen tehdy, pokud se Měsíc dostane blízko k oblasti plného stínu, je 
možné zaznamenat, že je úplně z jedné strany lehce potemnělý.

Zatmění Měsíce sice není tak výrazným a efektní úkazem jakým je úplné zatmění Slunce, 
ale i tak se v minulosti setkávalo se značnou pozorností lidí. U starověkých civilizací totiž 
hrál Měsíc daleko významnější úlohu než dnes. Poskytoval v noci dostatek světla pro po-
hyb v krajině a hlavně střídání jeho fází sloužilo pro měření času a bylo základem mnoha 
kalendářů. Proto náhlé zmizení nebo zrudnutí měsíčního úplňku budilo pozornost a na-
hánělo hrůzu. Rudý Měsíc se objevuje i v Novém zákoně, kde předznamenává Apokalypsu 
a konec světa. Obdobně zrudnutí Měsíce pomohlo Kryštofu Kolumbovi, který jeho přes-
nou předpovědí ohromil při své čtvrté výpravě do Ameriky místní Indiány a přiměl je ke 
spolupráci. (Evropané v té době již zatmění a jejich cykly dobře znali.)

Stejně jako zatmění Slunce, také zatmění Měsíce se vyskytují periodicky v různých 
cyklech. Například v průběhu periody zatmění Saros trvající přibližně 18 let nastane 
mimo 43 zatmění Slunce také 29 různých zatmění Měsíce.
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Částečné  
zatmění  

Měsíce

Polostínové  
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Měsíce
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Tabulka nejbližších zatmění Měsíce (do roku 2025)

21. 1. 2019 úplné centrální Tichý oceán, Amerika, Evropa, Afrika

16. 7. 2019 částečné Jižní Amerika, Evropa, Afrika, Asie, Austrálie

10. 1. 2020 polostínové Evropa, Afrika, Asie, Austrálie

5. 6. 2020 polostínové Evropa, Afrika, Asie, Austrálie

5. 7. 2020 polostínové Amerika, jihozápadní Evropa, Afrika

30. 11. 2020 polostínové Asie, Austrálie, Tichý oceán, Amerika

26. 5. 2021 úplné východní Asie, Austrálie, Tichý oceán, Amerika

19. 11. 2021 částečné Amerika, severní Evropa, východní Asie, Austrálie, Tichý oceán

16. 5. 2022 úplné Amerika, Evropa, Afrika

8. 11. 2022 úplné Asie, Austrálie, Tichý oceán, Amerika

5. 5. 2023 polostínové Afrika, Asie, Austrálie

28. 10. 2023 částečné východní Amerika, Evropa, Afrika, Asie, Austrálie

25. 3. 2024 polostínové Amerika

18. 9. 2024 částečné Amerika, Evropa, Afrika

14. 3. 2025 úplné Tichý oceán, Amerika, západní Evropa, západní Afrika

7. 9. 2025 úplné Evropa, Afrika, Asie, Austrálie

Údaje jsou čerpány z webových stránek NASA: https://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html.
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3. METODICKÉ POKYNY PRO UČITELE

Zatmění Měsíce – aktivity

název aktivity doba trvání náročnost 
aktivity

doporučený 
věk dětí pomůcky a materiál cíl aktivity

1.  Demonstrace 
zatmění Měsíce

30 min. malá 4. až 8.  
ročník ZŠ

slabší směrový 
plošný zdroj světla, 
2 koule (volejbalový 
+ tenisový míč nebo 

míček na stolní tenis + 
gymnastický míč 15 cm

Žáci pochopí princip 
vzniku úplného 

a částečného zatmění 
Měsíce. Zapamatují si 

vzájemnou polohu těles 
při zatmění Měsíce.

2.  Model zatmění 
Měsíce v terénu

1 – 2 hod. střední 4. až 8.  
ročník ZŠ 

(menší žáci  
bez výpočtů)

gymnastický míč 70 cm, 
kuličky necelých 7 mm 

a necelé 2 mm

Žáci si uvědomí 
obrovskou rozlehlost 

meziplanetárního 
prostoru a představí si 
vzájemnou vzdálenost 
těles ve vztahu k jejich 

rozměrům.

3.  Typy zatmění 
Měsíce – 
rozdíly oproti 
zatmění Slunce

20 – 40 min. 
dle zařazení 

výpočtů

střední až  
vyšší dle 
zařazení 
výpočtů

6. až 8.  
ročník ZŠ

--- Žáci pochopí zásadní 
rozdíl mezi zatměním 
Slunce a Měsíce. Dále 
si ujasní vliv sklonu 
roviny oběhu Měsíce 

kolem Země vůči rovině 
ekliptiky na typ zatmění 

Měsíce.

4.  Nejbližší 
zatmění Měsíce

20 min. malá  
až střední

4. až 8.  
ročník ZŠ 

webové stránky s údaji 
o zatmění Měsíce

Žáci se naučí vyhledávat 
samostatně informace 
na internetu a vytvoří 

si představu o frekvenci 
zatmění Měsíce 

a o území, jaké zatmění 
Měsíce zasáhne.
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Zatmění Měsíce – aktivity
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doporučený 
věk dětí pomůcky a materiál cíl aktivity

1.  Demonstrace 
zatmění Měsíce
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ročník ZŠ

slabší směrový 
plošný zdroj světla, 
2 koule (volejbalový 
+ tenisový míč nebo 

míček na stolní tenis + 
gymnastický míč 15 cm

Žáci pochopí princip 
vzniku úplného 

a částečného zatmění 
Měsíce. Zapamatují si 

vzájemnou polohu těles 
při zatmění Měsíce.

2.  Model zatmění 
Měsíce v terénu

1 – 2 hod. střední 4. až 8.  
ročník ZŠ 

(menší žáci  
bez výpočtů)

gymnastický míč 70 cm, 
kuličky necelých 7 mm 

a necelé 2 mm

Žáci si uvědomí 
obrovskou rozlehlost 

meziplanetárního 
prostoru a představí si 
vzájemnou vzdálenost 
těles ve vztahu k jejich 

rozměrům.

3.  Typy zatmění 
Měsíce – 
rozdíly oproti 
zatmění Slunce

20 – 40 min. 
dle zařazení 

výpočtů

střední až  
vyšší dle 
zařazení 
výpočtů

6. až 8.  
ročník ZŠ

--- Žáci pochopí zásadní 
rozdíl mezi zatměním 
Slunce a Měsíce. Dále 
si ujasní vliv sklonu 
roviny oběhu Měsíce 

kolem Země vůči rovině 
ekliptiky na typ zatmění 

Měsíce.

4.  Nejbližší 
zatmění Měsíce

20 min. malá  
až střední

4. až 8.  
ročník ZŠ 

webové stránky s údaji 
o zatmění Měsíce

Žáci se naučí vyhledávat 
samostatně informace 
na internetu a vytvoří 

si představu o frekvenci 
zatmění Měsíce 

a o území, jaké zatmění 
Měsíce zasáhne.
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Úkol 1: Demonstrace zatmění Měsíce

Vzatemněné místnosti demonstrujte vznik zatmění Měsíce. Jako model Slunce použijte 
slabší směrový plošný zdroj světla. Jako modely Země a Měsíce použijte různě velké koule 
(míče), dodržte vzájemný poměr velikostí – Měsíc má přibližně 3 až 4krát menší průměr 
než Země. Osviťte světlem model Měsíce, umístěte „Zemi“ do vhodné vzdálenosti mezi 
„Slunce“ a „Měsíc“.Pohybujte „Měsícem“ a pozorujte vznik úplného a částečného zatmění 
Měsíce.

Cíl aktivity

Cílem této aktivity je, aby žáci pochopili princip vzniku úplného a částečného zatmění 
Měsíce. Zapamatují si vzájemnou polohu těles při zatmění Měsíce (Slunce –Země – Mě-
síc) v tomto konkrétním pořadí.

Metodické poznámky pro učitele 

■ Největším problémem je zajištění vhodného zdroje světla. Zdroj musí být plošný, ide-
álně kruhový o průměru minimálně 20 cm, lépe 30 a více cm. Zároveň musí být zdroj 
směrový, aby neozařoval okolí místnosti, ale svítil pouze na „Měsíc“ a „Zemi“. Je vhod-
né, aby zdroj byl poměrně slabý (žárovka 20 – 40 W při vzdálenosti 2 – 3 metry), aby 
místnost nebyla ozářena ani světlem odraženým od modelů. Ideální je reflektor s úz-
kým kuželem o průměru 30 – 40 cm. Lze použít i rozměrnější stropní svítidlo na zá-
věsu (lustr) obalené ze stran a shora kuželem neprůhledné látky (např. přes lustr shora 
přehozená a zapnutá silnější bunda, mikina či svetr). Pak je samozřejmě optická osa 
experimentu orientována svisle a „Měsíc“ leží na podlaze pod lustrem.

■ Protože při pozorování zatmění Měsíce nerozlišujeme oblasti stínu a polostínu, není 
třeba podmínky kladené na zdroj světla splnit tak exaktně jako při simulaci zatmění 
Slunce. Každý zdroj světla pro demonstraci zatmění Slunce vyhovuje i pro demonstraci 
zatmění Měsíce, naopak to však neplatí.

■ Pro provedení by bylo ideální mít k dispozici místnost s černými stěnami pohlcujícími 
rozptýlené a odražené světlo. Pak by omezení kladená na světelný zdroj nemusela být 
tak striktní. (Slunce je také všesměrový zdroj.) Taková místnost však zpravidla není 
k dispozici.

■ Vhodné modely jsou například volejbalový míč – Země a tenisový míček – Měsíc; pří-
padně molitanový nebo gymnastický míč 15 cm – Země a míček na stolní tenis – Mě-
síc.

■ Důležitá je příprava vhodného zdroje světla a  zatemnění místnosti. Doporučujeme 
toto připravit a vyzkoušet předem, neponechávat na samostatné činnosti žáků. 

Vzorové řešení:
Jedná se o aktivitu kvalitativní, není možné ani vhodné uvádět vzorové řešení. Konkrétní 
provedení závisí na dostupných možnostech realizátora, viz poznámky výše.
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Pokyny pro přizpůsobení pro žáky s ŠVVP

Žáci s poruchami
Aktivita je zcela bezproblémová, pokud je připraven vhodný zdroj světla. Pro žáky 
s poruchami učení ještě důrazněji než pro ostatní doporučujeme připravit prostředí 
a zdroj světla vyučujícím předem.

Nadaní žáci
Nadaní žáci si naopak mohou vyzkoušet přípravu zdroje světla sami a badatelskou 
metodou dospět k jeho nutným vlastnostem – plošnost, směrovost, menší intenzita. 
Dále mohou se mohou sami pokusit vhodný zdroj světla sestrojit.

Úkol 1: Demonstrace zatmění Měsíce (pracovní list pro žáky) 

V zatemněné místnosti demonstrujte vznik zatmění Měsíce. Jako model Slunce použijte 
slabší směrový plošný zdroj světla. Jako modely Země a Měsíce použijte různě velké koule 
(míče), dodržte vzájemný poměr velikostí – Měsíc má přibližně 3 až 4krát menší průměr 
než Země. Osviťte světlem model Měsíce, umístěte „Zemi“ do vhodné vzdálenosti mezi 
„Slunce“ a „Měsíc“. Pohybujte „Měsícem“ a pozorujte vznik úplného a částečného zatmění 
Měsíce. 

Řešení:
Zkontrolujte zatemnění místnosti a připravte si vhodný světelný zdroj dle pokynů vyuču-
jícího. Vyberte vhodné modely pro Zemi a Měsíc, nezapomeňte, že Země má cca 3 až 4× 
větší průměr.

model Země: ............................................ model Měsíce: ............................................

Do světelného kužele umístěte model Měsíce, aby na něj světlo dopadalo rovnoměrně.

Mezi „Slunce“ a „Měsíc“ umístěte „Zemi“.Pohybujte „Měsícem“ do stran a pozorujte vznik 
úplného a částečného zatmění Měsíce.„Zemi“ umístěte blízko k „Měsíci“, do méně než ¼ 
celkové vzdálenosti „Slunce“ – „Měsíc“. 

Nakreslete konkrétní provedení experimentu a pozorovaný tvar a velikost stínu při 
úplném a částečném zatmění Měsíce:
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Pokyny pro přizpůsobení pro žáky s ŠVVP

Žáci s poruchami
Aktivita je zcela bezproblémová, pokud je připraven vhodný zdroj světla. Pro žáky 
s poruchami učení ještě důrazněji než pro ostatní doporučujeme připravit prostředí 
a zdroj světla vyučujícím předem.

Nadaní žáci
Nadaní žáci si naopak mohou vyzkoušet přípravu zdroje světla sami a badatelskou 
metodou dospět k jeho nutným vlastnostem – plošnost, směrovost, menší intenzita. 
Dále mohou se mohou sami pokusit vhodný zdroj světla sestrojit.

Úkol 1: Demonstrace zatmění Měsíce (pracovní list pro žáky) 

V zatemněné místnosti demonstrujte vznik zatmění Měsíce. Jako model Slunce použijte 
slabší směrový plošný zdroj světla. Jako modely Země a Měsíce použijte různě velké koule 
(míče), dodržte vzájemný poměr velikostí – Měsíc má přibližně 3 až 4krát menší průměr 
než Země. Osviťte světlem model Měsíce, umístěte „Zemi“ do vhodné vzdálenosti mezi 
„Slunce“ a „Měsíc“. Pohybujte „Měsícem“ a pozorujte vznik úplného a částečného zatmění 
Měsíce. 

Řešení:
Zkontrolujte zatemnění místnosti a připravte si vhodný světelný zdroj dle pokynů vyuču-
jícího. Vyberte vhodné modely pro Zemi a Měsíc, nezapomeňte, že Země má cca 3 až 4× 
větší průměr.

model Země: ............................................ model Měsíce: ............................................

Do světelného kužele umístěte model Měsíce, aby na něj světlo dopadalo rovnoměrně.

Mezi „Slunce“ a „Měsíc“ umístěte „Zemi“.Pohybujte „Měsícem“ do stran a pozorujte vznik 
úplného a částečného zatmění Měsíce.„Zemi“ umístěte blízko k „Měsíci“, do méně než ¼ 
celkové vzdálenosti „Slunce“ – „Měsíc“. 

Nakreslete konkrétní provedení experimentu a pozorovaný tvar a velikost stínu při 
úplném a částečném zatmění Měsíce:
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Úkol 2: Model zatmění Měsíce v terénu

Vytvořte model zatmění Měsíce. Jako Slunce použijte gymnastický míč o průměru přibliž-
ně 70 cm. Nejprve spočtěte potřebné velikosti těles a  jejich vzdálenosti, potom najděte 
vhodně velké kuličky pro Zemi a Měsíc a umístěte je do správných vzdáleností. Nezapo-
meňte na správné pořadí těles.

průměr Slunce 1 400 000 km

průměr Země 13 000 km

průměr Měsíce 3 500 km

vzdálenost Země od Slunce 150 000 000 km

vzdálenost Měsíce od Země 400 000 km

Cíl aktivity

Cílem této aktivity je, aby si žáci uvědomili obrovskou rozlehlost meziplanetárního pro-
storu a dokázali si představit vzájemnou vzdálenost těles ve vztahu k jejich rozměrům. Na 
všech ilustracích a modelech Sluneční soustavy či zatmění Měsíce jsou tělesa přehnaně 
velká a  velice blízkou sebe, model v  reálném měřítku není víceméně možno nakreslit. 
Vycházka je vhodnou situací pro nápravu nevhodné představy „natěsnané“ Sluneční sou-
stavy.

Metodické poznámky pro učitele 

■ Přípravu pro uvedenou aktivitu je možno provést s předstihem ve škole při vyučovací 
hodině nebo doma v průběhu přípravy na fyziku. V části řešení dále uvádíme vypočte-
né hodnoty pro průměr míče 70 cm, ale je možno použít jiný míč. Pokud rozdíl ve ve-
likosti do cca 10 cm, není nutno poměr a velikosti přepočítávat. Na názornosti situace 
se nic nezmění. Vlastní realizaci je pak vhodné provést při vycházce na hřišti, v parku 
nebo na louce.

■ Pozor na jednotky délky. Není nutno převádět reálné délky na metry, ale je nutno si 
uvědomit, že všechny rozměry v modelu musí být ve stejných jednotkách a všechny 
délky v reálné situaci také. Ve vzorovém řešení pracujeme v reálné situaci s kilometry 
(viz zadání) a v modelu s metry. Nic však nebrání převést vše na metry nebo naopak na 
kilometry a procvičit navíc převody délkových jednotek.

■ Demonstraci je nutno provést na rovné a volné ploše, aby byla všechna tělesa navzájem 
viditelná (nebyla skryta mezi stromy apod.). Je vhodné, aby malá tělesa (Země, Měsíc) 
vybraní žáci drželi v ruce. Při položení na zem se ztratí a nebudou vůbec vidět.

■ Vzdálenost Země a Slunce stačí stanovit přibližně krokováním, na tvorbě představy to 
nic nezmění.

■ Pozor na správné pořadí těles, Země se při zatmění Slunce nachází mezi Sluncem a Mě-
sícem.

■ Nestačí provést samotné výpočty, samotná čísla žákům příliš neřeknou. Demonstraci je 
nutno provést ve skutečnosti. Pouze tak vznikne u žáků správná představa.
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Vzorové řešení
Měřítko modelu je 0,7 metru ku 1 400 000 kilometrům, tj. 0,000 000 5 m/km.

průměr Slunce 1 400 000 km 0,7 m

průměr Země 13 000 km 0,006 5 m = 6,5 mm

průměr Měsíce 3 500 km 0,001 75 m = 1,75 mm

vzdálenost Země od Slunce 150 000 000 km 75 m

vzdálenost Měsíce od Země 400 000 km 0,2 m

Pokyny pro přizpůsobení pro žáky s ŠVV

Žáci s poruchami
Pro žáky s poruchami učení může být obtížné vypočítat velikosti a vzdálenosti v mo-
delu při poměru v rozsahu 6 až 7 řádů. Pak je možno postupovat po krocích takto: 
14 : 7 = 2, tj. zmenšit velikost 2×, a poté ještě miliónkrát. Pro některé žáky může také 
být problematická představa, že počítáme naráz s metry a kilometry, pak může být 
vhodné vše převést na metry, i když se tím poměr zvýší o další 3 řády.

Nadaní žáci
Nadaní žáci mohou model propočítat v jiných poměrech. Reálné situace mohou se-
stavit, jindy je nutno se spokojit s myšlenkovým modelem. Některé možné varianty:
■ Navrhni popsanou situaci tak, aby se vešla na stolní desku.
■ Urči, jaké budou velikosti a vzdálenosti těles, bude-li Země velká jako fotbalový 

míč.
■ Vypočítej, jaké by byly velikosti a vzdálenosti těles, bude-li Slunce jako pomeranč.

Další možností je rozšířit úlohu na výpočet velikostí a vzdáleností ostatních planet ve 
Sluneční soustavě.
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Vzorové řešení
Měřítko modelu je 0,7 metru ku 1 400 000 kilometrům, tj. 0,000 000 5 m/km.

průměr Slunce 1 400 000 km 0,7 m

průměr Země 13 000 km 0,006 5 m = 6,5 mm

průměr Měsíce 3 500 km 0,001 75 m = 1,75 mm

vzdálenost Země od Slunce 150 000 000 km 75 m

vzdálenost Měsíce od Země 400 000 km 0,2 m

Pokyny pro přizpůsobení pro žáky s ŠVV

Žáci s poruchami
Pro žáky s poruchami učení může být obtížné vypočítat velikosti a vzdálenosti v mo-
delu při poměru v rozsahu 6 až 7 řádů. Pak je možno postupovat po krocích takto: 
14 : 7 = 2, tj. zmenšit velikost 2×, a poté ještě miliónkrát. Pro některé žáky může také 
být problematická představa, že počítáme naráz s metry a kilometry, pak může být 
vhodné vše převést na metry, i když se tím poměr zvýší o další 3 řády.

Nadaní žáci
Nadaní žáci mohou model propočítat v jiných poměrech. Reálné situace mohou se-
stavit, jindy je nutno se spokojit s myšlenkovým modelem. Některé možné varianty:
■ Navrhni popsanou situaci tak, aby se vešla na stolní desku.
■ Urči, jaké budou velikosti a vzdálenosti těles, bude-li Země velká jako fotbalový 

míč.
■ Vypočítej, jaké by byly velikosti a vzdálenosti těles, bude-li Slunce jako pomeranč.

Další možností je rozšířit úlohu na výpočet velikostí a vzdáleností ostatních planet ve 
Sluneční soustavě.
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Úkol 2: Model zatmění Měsíce v terénu (pracovní list pro žáky) 

Vytvořte model zatmění Měsíce. Jako Slunce použijte gymnastický míč o průměru přibliž-
ně 70 cm. Nejprve spočtěte potřebné velikosti těles a  jejich vzdálenosti, potom najděte 
vhodně velké kuličky pro Zemi a Měsíc a umístěte je do správných vzdáleností. Nezapo-
meňte na správné pořadí těles.

Řešení:
Vypočtete poměr velikostí skutečných těles a těles v modelu.

1 400 000 / 0,7 =

Doplňte tabulku velikostí a vzdáleností těles (velikosti skutečných těles jsou v kilomet-
rech, velikosti v modelu v metrech):

průměr Slunce 1 400 000 km 0,7 m

průměr Země 13 000 km

průměr Měsíce 3 500 km

vzdálenost Země od Slunce 150 000 000 km

vzdálenost Měsíce od Země 400 000 km

Nalezněte vhodná tělesa pro model Země a Měsíce.

model Země: ............................................ model Měsíce: ............................................

Nakreslete od ruky plánek, který znázorňuje celou situaci při pohledu shora:
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Úkol 3: Typy zatmění Měsíce – rozdíly oproti zatmění Slunce

Při pozorování ze Země má kotouč Slunce přibližně stejnou velikost jako kotouč Měsíce. 
Proto může docházet k úplnému, prstenovému a hybridnímu zatmění Slunce. Při zatmění 
Měsíce je situace zcela odlišná. Stín vržený Zemí do prostoru je tak veliký, že se do něj 
Měsíc vždy vejde celý. Zatmění Měsíce je vždy pozorovatelné z celé zemské polokoule, na 
které je právě noc. 

Měsíc také neobíhá kolem Země ve stejné rovině jako Země kolem Slunce (= v  rovině 
ekliptiky). Proto nastane zatmění Měsíce jen tehdy, pokud se všechna tři tělesa výjimečně 
dostanou do stejné roviny. Kdyby obíhala ve stejné rovině neustále, nastávalo by zatmění 
Měsíce při každém úplňku. 

a) Za jakých podmínek by mohlo nastávat prstencové zatmění Měsíce? Pokud je to mož-
né, pokuste se tyto podmínky upřesnit výpočtem.

b) Proč někdy nastává úplné a jindy pouze částečné zatmění Měsíce? 

Cíl aktivity 

Cílem této aktivity je vysvětlit žákům zásadní rozdíl mezi zatměním Slunce a zatměním 
Měsíce. Při zatmění Slunce může nastat úplné, prstencové či hybridní zatmění, protože 
úhlová velikost Slunce a Měsíce na obloze je srovnatelná. Při zatmění Měsíce nastává vždy 
úplné zatmění, protože do kužele stínu vrženého Zemí se Měsíc vždy vejde. Žáci si také 
ujasní vliv sklonu roviny oběh Měsíce kolem Země vůči rovině ekliptiky na typ zatmění 
Měsíce.

Metodické poznámky pro učitele 

■ Na první pohled je zřejmé, že pro možný výskyt prstencového zatmění Měsíce by 
změna vzdáleností či velikostí zúčastněných těles musela být obrovská a pozorování 
prstencového zatmění Měsíce je tedy nereálné. Přesto je užitečné zejména s nadanými 
žáky spočítat parametry takové situace. Nabízí se zvětšení Měsíce nebo jeho přiblížení 
k Zemi. Oba výsledky jsou víceméně z oblasti „fyzikálního či astronomického humo-
ru“.

Vzorové řešení:
a) Prstencové zatmění Měsíce by mohlo nastat pouze tedy, pokud by stín vržený Zemí byl 

v místě jeho průsečíku s trajektorií Měsíce menší než velikost Měsíce. V takovém přípa-
dě by musel Měsíc být daleko větší. Druhou možností je, že by byl několikrát dále než 
nyní. Ani jedna z těchto možností není přílišreálná.Přesto je možné provést konkrétní 
výpočty, viz obrázek.
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Úkol 3: Typy zatmění Měsíce – rozdíly oproti zatmění Slunce

Při pozorování ze Země má kotouč Slunce přibližně stejnou velikost jako kotouč Měsíce. 
Proto může docházet k úplnému, prstenovému a hybridnímu zatmění Slunce. Při zatmění 
Měsíce je situace zcela odlišná. Stín vržený Zemí do prostoru je tak veliký, že se do něj 
Měsíc vždy vejde celý. Zatmění Měsíce je vždy pozorovatelné z celé zemské polokoule, na 
které je právě noc. 

Měsíc také neobíhá kolem Země ve stejné rovině jako Země kolem Slunce (= v  rovině 
ekliptiky). Proto nastane zatmění Měsíce jen tehdy, pokud se všechna tři tělesa výjimečně 
dostanou do stejné roviny. Kdyby obíhala ve stejné rovině neustále, nastávalo by zatmění 
Měsíce při každém úplňku. 

a) Za jakých podmínek by mohlo nastávat prstencové zatmění Měsíce? Pokud je to mož-
né, pokuste se tyto podmínky upřesnit výpočtem.

b) Proč někdy nastává úplné a jindy pouze částečné zatmění Měsíce? 

Cíl aktivity 

Cílem této aktivity je vysvětlit žákům zásadní rozdíl mezi zatměním Slunce a zatměním 
Měsíce. Při zatmění Slunce může nastat úplné, prstencové či hybridní zatmění, protože 
úhlová velikost Slunce a Měsíce na obloze je srovnatelná. Při zatmění Měsíce nastává vždy 
úplné zatmění, protože do kužele stínu vrženého Zemí se Měsíc vždy vejde. Žáci si také 
ujasní vliv sklonu roviny oběh Měsíce kolem Země vůči rovině ekliptiky na typ zatmění 
Měsíce.

Metodické poznámky pro učitele 

■ Na první pohled je zřejmé, že pro možný výskyt prstencového zatmění Měsíce by 
změna vzdáleností či velikostí zúčastněných těles musela být obrovská a pozorování 
prstencového zatmění Měsíce je tedy nereálné. Přesto je užitečné zejména s nadanými 
žáky spočítat parametry takové situace. Nabízí se zvětšení Měsíce nebo jeho přiblížení 
k Zemi. Oba výsledky jsou víceméně z oblasti „fyzikálního či astronomického humo-
ru“.

Vzorové řešení:
a) Prstencové zatmění Měsíce by mohlo nastat pouze tedy, pokud by stín vržený Zemí byl 

v místě jeho průsečíku s trajektorií Měsíce menší než velikost Měsíce. V takovém přípa-
dě by musel Měsíc být daleko větší. Druhou možností je, že by byl několikrát dále než 
nyní. Ani jedna z těchto možností není přílišreálná.Přesto je možné provést konkrétní 
výpočty, viz obrázek.
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Země vrhá do prostoru kuželový stín s vrcholovým úhlem . 

Nejprve vypočteme vzdálenost vrcholu kuželu od Země x z rovnice 

Nejprve hledáme, jaký mezní průměr by musel mít Měsíc v  současné vzdálenosti, aby 
mohlo nastat prstencové zatmění Měsíce. Muselo by platit 

 ,

Měsíc by musel být téměř 3× větší než ve skutečnosti.

Nyní hledáme, v  jaké mezní vzdálenosti by musel být Měsíc o  současné velikosti, aby 
mohlo nastat prstencové zatmění Měsíce.

Opět musí platit ,

nyní vyjádříme , teď vyjádříme ,

tj. Měsíc by musel být ve více než 2,6násobné vzdálenosti než ve skutečnosti.

b) Pokud se Měsíc v okamžiku zatmění Měsíce nachází blízko roviny ekliptiky, vejde se 
celý do kužele stínu vrženého Zemí. Pokud je dále od roviny ekliptiky, může nastat 
situace, kdy se do stínu Země dostane pouze část Měsíce. Toto však neznamená, že by 
stín vržený Zemí byl menší. Jen se do něj Měsíc „nestrefí úplně přesně“.

Pokyny pro přizpůsobení pro žáky s ŠVVP

Žáci s poruchami
Pro žáky s poruchami učení nedoporučujeme provádět výpočty související s velikostí 
či vzdáleností Měsíce pro možnost prstencového zatmění Měsíce. Je vhodné se spo-
kojit s náčrtkem demonstrujícím vzniklou situaci a načrtnout také nutnou vzdále-
nost či velikost Měsíce při hypotetickém prstencovém zatmění. Není vhodné uvažo-
vat situaci, kdy by se současně měnila vzdálenost i velikost Měsíce.
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Nadaní žáci
Nadaní žáci mohou samostatně nebo pod metodickým vedení vyučujícího provést 
výpočet potřebné vzdálenosti a/nebo velikosti, při které by mohlo nastat prstencové 
zatmění Měsíce. Je možno s nimi diskutovat i současnou změnu velikosti a vzdále-
nosti Měsíce. Bylo by dále možno situaci otočit a měnit velikost Země. Variovat lze 
libovolné parametry myšleného experimentu. Dále je například možno vypočítat, při 
jaké odchylce roviny oběhu Měsíce kolem Země od roviny ekliptiky by docházelo 
k zatmění Měsíce při každém úplňku.

Úkol 3: Typy zatmění Měsíce – rozdíly oproti zatmění Slunce  
(pracovní list pro žáky) 

Při pozorování ze Země má kotouč Slunce přibližně stejnou velikost jako kotouč Měsíce. 
Proto může docházet k úplnému, prstenovému a hybridnímu zatmění Slunce. Při zatmění 
Měsíce je situace zcela odlišná. Stín vržený Zemí do prostoru je tak veliký, že se do něj 
Měsíc vždy vejde celý. Zatmění Měsíce je vždy pozorovatelné z celé zemské polokoule, na 
které je právě noc. 

Měsíc také neobíhá kolem Země ve stejné rovině jako Země kolem Slunce (= v  rovině 
ekliptiky). Proto nastane zatmění Měsíce jen tehdy, pokud se všechna tři tělesa výjimečně 
dostanou do stejné roviny. Kdyby obíhala ve stejné rovině neustále, nastávalo by zatmění 
Měsíce při každém úplňku. 

Pokusme se upřesnit, jaká zatmění Měsíce by mohla nastávat a za jakých podmínek.

Řešení:
Odpovězte na následující otázky, odpověď můžete zdůvodnit vysvětlujícím nákresem 
nebo výpočtem.

a) Za jakých podmínek by mohlo nastávat prstencové zatmění Měsíce? Pokud je to mož-
né, pokuste se tyto podmínky upřesnit výpočtem.
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Nadaní žáci
Nadaní žáci mohou samostatně nebo pod metodickým vedení vyučujícího provést 
výpočet potřebné vzdálenosti a/nebo velikosti, při které by mohlo nastat prstencové 
zatmění Měsíce. Je možno s nimi diskutovat i současnou změnu velikosti a vzdále-
nosti Měsíce. Bylo by dále možno situaci otočit a měnit velikost Země. Variovat lze 
libovolné parametry myšleného experimentu. Dále je například možno vypočítat, při 
jaké odchylce roviny oběhu Měsíce kolem Země od roviny ekliptiky by docházelo 
k zatmění Měsíce při každém úplňku.

Úkol 3: Typy zatmění Měsíce – rozdíly oproti zatmění Slunce  
(pracovní list pro žáky) 

Při pozorování ze Země má kotouč Slunce přibližně stejnou velikost jako kotouč Měsíce. 
Proto může docházet k úplnému, prstenovému a hybridnímu zatmění Slunce. Při zatmění 
Měsíce je situace zcela odlišná. Stín vržený Zemí do prostoru je tak veliký, že se do něj 
Měsíc vždy vejde celý. Zatmění Měsíce je vždy pozorovatelné z celé zemské polokoule, na 
které je právě noc. 

Měsíc také neobíhá kolem Země ve stejné rovině jako Země kolem Slunce (= v  rovině 
ekliptiky). Proto nastane zatmění Měsíce jen tehdy, pokud se všechna tři tělesa výjimečně 
dostanou do stejné roviny. Kdyby obíhala ve stejné rovině neustále, nastávalo by zatmění 
Měsíce při každém úplňku. 

Pokusme se upřesnit, jaká zatmění Měsíce by mohla nastávat a za jakých podmínek.

Řešení:
Odpovězte na následující otázky, odpověď můžete zdůvodnit vysvětlujícím nákresem 
nebo výpočtem.

a) Za jakých podmínek by mohlo nastávat prstencové zatmění Měsíce? Pokud je to mož-
né, pokuste se tyto podmínky upřesnit výpočtem.
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b) Proč někdy nastává úplné a jindy pouze částečné zatmění Měsíce? 

Úkol 4: Nejbližší zatmění Měsíce

Na základě informací nalezených na internetu sestavte seznam nadcházejících zatmění 
Měsíce do roku 2025. U každého zatmění uveďte, kdy nastane, o jaký typ zatmění půjde 
a  ze kterého území bude pozorovatelné. Doporučujeme využít webové stránky NASA: 
https://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html. Dále určete, kdy nastane nejbližší úplné zatmění 
Měsíce pozorovatelné z území Evropy, České republiky a Prahy. 

Cíl aktivity 

Cílem této aktivity je, aby se žáci naučili vyhledávat samostatně informace na internetu 
a aby si vytvořili představu o frekvenci jevu zatmění Měsíce a o území, jaké zatmění Mě-
síce zasáhne.

Metodické poznámky pro učitele 

■ Všechny potřebné informace ke splnění úkolu je možno zjistit na uvedených webových 
stránkách NASA https://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html. 

■ Uvedený web je samozřejmě v anglickém jazyce. Domníváme se ale, že použitá slovní 
zásoba je tak omezená, že by to neměl být problém.
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Vzorové řešení:

21. 1. 2019 úplné centrální Tichý oceán, Amerika, Evropa, Afrika

16. 7. 2019 částečné Jižní Amerika, Evropa, Afrika, Asie, Austrálie

10. 1. 2020 polostínové Evropa, Afrika, Asie, Austrálie

5. 6. 2020 polostínové Evropa, Afrika, Asie, Austrálie

5. 7. 2020 polostínové Amerika, jihozápadní Evropa, Afrika

30. 11. 2020 polostínové Asie, Austrálie, Tichý oceán, Amerika

26. 5. 2021 úplné východní Asie, Austrálie, Tichý oceán, Amerika

19. 11. 2021 částečné Amerika, severní Evropa, východní Asie, Austrálie, Tichý oceán

16. 5. 2022 úplné Amerika, Evropa, Afrika

8. 11. 2022 úplné Asie, Austrálie, Tichý oceán, Amerika

5. 5. 2023 polostínové Afrika, Asie, Austrálie

28. 10. 2023 částečné východní Amerika, Evropa, Afrika, Asie, Austrálie

25. 3. 2024 polostínové Amerika

18. 9. 2024 částečné Amerika, Evropa, Afrika

14. 3. 2025 úplné Tichý oceán, Amerika, západní Evropa, západní Afrika

Všechna zatmění Měsíce viditelná z Evropy jsou viditelná také z území České republiky 
a Prahy. Nejbližší takové úplné zatmění Měsíce nastane 21. ledna 2019.

Pokyny pro přizpůsobení pro žáky s ŠVVP

Žáci s poruchami
I žáci s poruchami učení by měli zvládnout bez problémů celý tento úkol, tj. dohledá-
ní zatmění pro nejbližší období do roku 2025. 

Nadaní žáci
Nadaní žáci mohou na stránkách NASA dohledat i další související údaje o jednot-
livých zatměních, např. délku trvání úplného zatmění, čas začátku a konce zatmění 
i další. 

Úkol 4: Nejbližší zatmění Měsíc (pracovní list pro žáky) 

Na základě informací nalezených na internetu sestavte seznam nadcházejících zatmění 
Měsíce do roku 2025. U každého zatmění uveďte, kdy nastane, o jaký typ zatmění půjde 
a  ze kterého území bude pozorovatelné. Doporučujeme využít webové stránky NASA: 
https://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html. Dále určete, kdy nastane nejbližší úplné zatmění 
Měsíce pozorovatelné z území Evropy, České republiky a Prahy.
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Vzorové řešení:

21. 1. 2019 úplné centrální Tichý oceán, Amerika, Evropa, Afrika

16. 7. 2019 částečné Jižní Amerika, Evropa, Afrika, Asie, Austrálie

10. 1. 2020 polostínové Evropa, Afrika, Asie, Austrálie

5. 6. 2020 polostínové Evropa, Afrika, Asie, Austrálie

5. 7. 2020 polostínové Amerika, jihozápadní Evropa, Afrika

30. 11. 2020 polostínové Asie, Austrálie, Tichý oceán, Amerika

26. 5. 2021 úplné východní Asie, Austrálie, Tichý oceán, Amerika

19. 11. 2021 částečné Amerika, severní Evropa, východní Asie, Austrálie, Tichý oceán

16. 5. 2022 úplné Amerika, Evropa, Afrika

8. 11. 2022 úplné Asie, Austrálie, Tichý oceán, Amerika

5. 5. 2023 polostínové Afrika, Asie, Austrálie

28. 10. 2023 částečné východní Amerika, Evropa, Afrika, Asie, Austrálie

25. 3. 2024 polostínové Amerika

18. 9. 2024 částečné Amerika, Evropa, Afrika

14. 3. 2025 úplné Tichý oceán, Amerika, západní Evropa, západní Afrika

Všechna zatmění Měsíce viditelná z Evropy jsou viditelná také z území České republiky 
a Prahy. Nejbližší takové úplné zatmění Měsíce nastane 21. ledna 2019.

Pokyny pro přizpůsobení pro žáky s ŠVVP

Žáci s poruchami
I žáci s poruchami učení by měli zvládnout bez problémů celý tento úkol, tj. dohledá-
ní zatmění pro nejbližší období do roku 2025. 

Nadaní žáci
Nadaní žáci mohou na stránkách NASA dohledat i další související údaje o jednot-
livých zatměních, např. délku trvání úplného zatmění, čas začátku a konce zatmění 
i další. 

Úkol 4: Nejbližší zatmění Měsíc (pracovní list pro žáky) 

Na základě informací nalezených na internetu sestavte seznam nadcházejících zatmění 
Měsíce do roku 2025. U každého zatmění uveďte, kdy nastane, o jaký typ zatmění půjde 
a  ze kterého území bude pozorovatelné. Doporučujeme využít webové stránky NASA: 
https://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html. Dále určete, kdy nastane nejbližší úplné zatmění 
Měsíce pozorovatelné z území Evropy, České republiky a Prahy.
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Řešení:

datum typ zatmění oblast / státy

Nejbližší úplné zatmění Měsíce pozorovatelné na území Evropy:

datum:  .............................................................................................................................................

Nejbližší úplné (prstencové) zatmění na území České republiky:

datum:  .............................................................................................................................................

Nejbližší úplné (prstencové) zatmění na území Prahy:

datum:  .............................................................................................................................................
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ZATMĚNÍ SLUNCE

1. ABSTRAKT

Zatmění Slunce je astronomický úkaz, při kterém se Slunce, Měsíc a Země dostanou při 
svém pohybu do jedné přímky a stín Měsíce dopadne na povrch Země. Podle toho, zda 
měsíční kotouč zakryje nebo nezakryje celé Slunce, rozeznáváme úplné, prstencové, hyb-
ridní a částečné zatmění Slunce. Při úplném zatmění Slunce je možno pozorovat velice za-
jímavé úkazy – sluneční korónu, efekty Bailyho perel, démantového prstenu apod. Zprávy 
o zatmění Slunce jsou známé již z dávné minulosti,stejně tak jsou zatmění předpovězena 
na mnoho století dopředu. Během jakéhokoli pozorování Slunce je třeba dbát na bezpeč-
nost, aby nedošlo k poškození zraku.

1.1 Klíčová slova

zatmění Slunce

úplné zatmění, prstencové zatmění, hybridní zatmění, částečné zatmění

pozorování zatmění

předpověď zatmění

poškození zraku, bezpečnost pozorování
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2. TEORETICKÁ ČÁST PRO UČITELE

Zatmění Slunce je astronomický úkaz, při kterém se Slunce, Měsíc a Země dostanou při 
svém pohybu do jedné přímky. Přitom stín Měsíce vržený do prostoru dopadne na povrch 
Země. K zatmění Slunce může dojít pouze díky tomu, že při pozorování z povrchu Země 
mají Slunce i Měsíc přibližně stejnou úhlovou velikost 0,5°. Měsíc má sice 400krát menší 
průměr než Slunce, ale je 400krát blíže k Zemi. Proto je zdánlivá velikost slunečního a mě-
síčního kotouče na obloze stejná a měsíční kotouč může přesně zakrýt celé Slunce. Protože 
nebeská tělesa se nepohybují po kružnicích ale po elipsách, vzájemná vzdálenost Slunce 
od Země a také Země od Měsíce se periodicky zvětšuje a zmenšuje. Proto je měsíční ko-
touč někdy větší a zakryje celé Slunce, jindy je naopak menší. Podle toho vznikají úplná či 
prstencová zatmění Slunce.

Pokud by Měsíc kolem Země obíhal ve zcela stejné rovině, jako je rovina ekliptiky (rovina 
oběhu Země kolem Slunce) docházelo by k zatmění Slunce při každém novu, kdy se Měsíc 
nachází mezi Sluncem a Zemí. Ve skutečnosti je ale rovina oběhu Měsíce kolem Země 
skloněna oproti rovině ekliptiky přibližně o 5°, a proto se všechna tři tělesa dostanou do 
jedné přímky pouze výjimečně. Proto je zatmění Slunce poměrně vzácný nebeský úkaz. 
Ke vzácnosti zatmění Slunce přispívátaké to, že každé z nich je pozorovatelné pouze z vel-
mi malé oblasti. Měsíční stín na povrchu Země je při optimální vzájemné poloze všech tří 
těles široký maximálně pouhých 270 kilometrů, často daleko méně, kolem 100 kilomet-
rů. Délka pásu, ve kterém se stín po povrchu pohybuje, je několik málo tisíc kilometrů. 
Z historických záznamů a z předpovědí budoucích zatmění vyplývá, že na jednom místě 
je úplné zatmění Slunce pozorovatelné průměrně jedenkrát za 400 let.

Na následujícím obrázku je vyznačena vzájemná poloha Slunce, Měsíce a Země při zatmě-
ní Slunce. (Vzdálenosti a velikosti těles neodpovídají skutečnosti, Slunce je mnohem větší 
a mnohem dále od Země, Měsíc je ve skutečnosti také vzdálenější od Země.)

Slunce

Země
Měsíc

stín

polostín

Obr. 18: Vznik zatmění Slunce

Úplné zatmění je pozorovatelné pouze v malé oblasti, kam dopadá plný stín Měsíce vy-
značený tmavě šedě. Oproti tomu světle šedou barvou je vyznačena výrazně větší oblast 
polostínu. Do této oblasti dopadá světlo pouze z části slunečního kotouče, z jiné části sem 
světlo nedopadá. Na povrchu Země zde pozorujeme sluneční kotouč jen zčásti zakrytý 
Měsícem, jedná se o částečné zatmění Slunce.

Základní  
informace
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Drobné rozdíly v úhlové velikosti Slunce a Měsíce, které jsou způsobeny změnami ve vzá-
jemné vzdálenosti Slunce a Země, resp. Země a Měsíce, mají vliv na to, že můžeme pozoro-
vat různé typy zatmění Slunce úplné. 

K úplnému zatmění Slunce dojde, pokud je úhlová velikost měsíčního kotouče větší než 
úhlová velikost slunečního kotouče. Pak dosáhne oblast plného stínu až na povrch Země 
a měsíční disk zde zakryje na obloze celé Slunce. Fázi úplného zatmění Slunce samozřejmě 
předchází fáze částečného zatmění, v průběhu které se měsíční kotouč pomalu nasouvá před 
Slunce a postupně ho zastiňuje. Stejně tak je úplné zatmění následováno opět fází částeč-
ného zatmění, kdy stín ustupuje. Při úplném zatmění Slunce je celý sluneční disk zastíněn 
a jsou pozorovatelné ty nejzajímavější astronomické detaily, jako například sluneční korónu 
nebo Bailyho perly. Krátká chvíle úplného zatmění je také jedinou a jedinečnou příležitostí, 
kdy je možné pozorovat okolí zakrytého Slunce nechráněným okem. Při úplném zatmění se 
v krajině prakticky úplně setmí jako při soumraku. Oblast, ve které je pozorovatelné úplné 
zatmění Slunce, nazýváme pás totality.

Pokud je úhlová velikost měsíčního kotouče menší než úhlová velikost slunečního kotouče, 
pak nedosáhne oblast plného stínu až na povrch Země a na žádném místě nedojde k pozo-
rování úplného zatmění Slunce. Pozorovatel, který se nachází na zemském povrchu v místě 
na spojnici Slunce a Měsíce, vidí na slunečním disku kruhový stín Měsíce. Přitom má Slunce 
podobu zářivého prstenu. Při výraznějším prstencovém zatmění, kdy se velikost měsíčního 
stínu blíží velikosti slunečního disku, je v krajině pozorovatelné znatelné šero. Oblast, ve 
které je pozorovatelné prstencové zatmění Slunce, nazýváme pás annularity.

Jako hybridní zatmění Slunce se označuje situace, kdy je úhlový průměr Slunce a Měsíce na 
obloze shodný. Takové zatmění je pozorovatelné jen ve velmi úzkém pásu několika desítek 
kilometrů. Zatmění začíná jako prstencové a v malé oblasti několika málo kilometrů uvnitř 
pásu přejde na krátkou dobu v zatmění úplné. Opět je pozorovatelná sluneční koróna a jev 
Bailyho perel je možno pozorovat po celém obvodu Slunce.

Oproti úplnému, prstencovému či hybridnímu zatmění Slunce je možno částečné zatmění 
pozorovat na rozsáhlém území povrchu Země. Při částečném zatmění nezakryje měsíční 
kotouč celé Slunce, které je pozorovatelné jako větší či menší sluneční srpek. Každé úplné, 
prstencové či hybridní zatmění začíná a končí fází částečného zatmění, při kterých se měsíč-
ní kotouč nasouvá před Slunce, resp. zase ustupuje. Všechna tato zatmění jsou pak po celou 
dobu pozorovatelná jako částečná mimo pás totality, resp. annularity. Mohou také nastat 
zatmění, která jsou z jakéhokoli místa na povrchu Země pozorovatelná pouze jako částečná. 
Částečná zatmění nemusí být při normálních činnostech vůbec zaznamenána. Pouze při 
zakrytí velké části slunečního disku (nad 95 %) je možno vnímat zšeření okolí.

Pouze při úplném zatmění Slunce je možno je pozorovat nechráněným okem. Protože je 
odstíněna záře vlastního slunečního disku, jsou viditelné jevy, které jsou běžně přezářeny 
slunečním svitem. Nejvýraznějším pozorovatelným jevem je sluneční koróna. Ta je tvořena 
zářícími žhavými plyny unikajícími z povrchu Slunce a plynule přechází do meziplanetár-
ního prostoru. Tvar a velikost koróny závisí na aktuální aktivitě Slunce. V koróně mohou 
být pozorovatelné výtrysky plazmatu z povrchu Slunce nazývané protuberance. Na začát-
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ku a na konci úplného zatmění Slunce je možno pozorovat po obvodu Slunce tzv. Bailyho 
perly. Tento úkaz podobný řetězci zářivých perel vzniká průchodem slunečních paprsků 
přes různé nerovnosti na okraji Měsíce. Efekt pozorovatelný v okamžikutěsně před začátkem 
úplného zatmění, resp. po jeho skončení, kdy je ještě vidět poslední zářící část slunečního 
povrchu a přitom je již viditelný prstenec sluneční koróny se nazývá démantový nebo dia-
mantový prsten. V průběhu úplného zatmění Slunce jsou na obloze viditelné nejjasnější 
hvězdy a planety, obloha je tmavě modrá jako po soumraku. Sluneční koróna září srovnatel-
ně jako měsíční úplněk.

Zatmění Slunce jako jeden z nejpůsobivějších jevů na obloze neunikalo pozornosti lidí už 
v dávné historii a povzbuzovalo jejich fantazii. Podle některých civilizací šlo o hněv bohů, 
jinde se domnívali, že slunce požírá drak nebo že nastává konec světa. Jeden z prvních údaj-
ných záznamů o zatmění Slunce je z Číny, kdy nechal kolem roku 2136 před naším letopoč-
tem císař popravit své dva astronomy za to, že zatmění řádně nepředpověděli. Potvrzená 
zpráva o zatmění Slunce pochází například z roku 762 před n. l. z Mezopotámie nebo exis-
tuje záznam o 36 zatměních mezi lety 721 až 420 před n. l. z Číny.

Vzhledem k tomu, že zatmění se vyskytují periodicky v různých cyklech, naučili se je staří 
astronomové poměrně dobře předpovídat. V 7. století před n. l. objevili v Babylónii peri-
odu Saros, což je doba mezi stejnými zatměními, která trvá přibližně 18 let. Během této 
periody dojde ke 43 různým zatměním Slunce. Kromě nejznámější periody Saros existují 
i další periody zatmění (Tritos a Inex), které byly objeveny později.

Tabulka nejbližších zatmění Slunce (do roku 2025)

6. 1. 2019 částečné severovýchodní Asie, severní Tichý oceán
2. 7. 2019 úplné jižní Tichý oceán, Chile, Argentina
26. 12. 2019 prstencové Saúdská Arábie, Indie, Sumatra, Borneo
21. 6. 2020 prstencové střední Afrika, jihovýchodní Asie, Tichý oceán
14. 12. 2020 úplné jižní Tichý oceán, Chile, Argentina, jižní Atlantský oceán
10. 6. 2021 prstencové severní Kanada, Grónsko, Rusko
4. 12. 2021 úplné Antarktida
30. 4. 2022 částečné jihovýchodní Tichý oceán, jih Jižní Ameriky
25. 10. 2022 částečné Evropa, severovýchodní Afrika, Střední Východ, západní Asie
20. 4. 2023 hybridní Indonésie, Austrálie, Papua Nová Guinea
14. 10. 2023 prstencové západ USA, Střední Amerika, Kolumbie, Brazílie
8. 4. 2024 úplné Mexiko, střed USA, východní Kanada
2. 10. 2024 prstencové jižní Chile, jižní Argentina
29. 3. 2025 částečné severozápadní Afrika, Evropa, severní Rusko
21. 9. 2025 částečné jižní Tichý oceán, Nový Zéland, Antarktida

Údaje jsou čerpány z  webových stránek NASA: https://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html. 
Tam lze také nalézt, že příští úplné zatmění Slunce viditelné z území České republiky na-
stane 7. října 2135 a na území Prahy bude úplné zatmění pozorovatelné až 20. dubna 2433.

Předpovídání  
zatmění Slunce
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Při jakémkoli pozorování Slunce je nutné dodržovat pravidla bezpečnosti! Při přímém 
pohledu do Slunce nechráněným okem hrozí vážné, někdy i trvalé poškození zraku. 
Toto nebezpečí je o to větší při pozorování dalekohledem, který sluneční světlo ještě 
více koncentruje. Poškození zraku hrozí také při částečném zatmění Slunce, a to i v si-
tuaci, kdy je značná část slunečního kotouče zakrytá měsíčním diskem

Pro pozorování je ideální použít speciální fólii (výrobce např. firma BaaderPlanetarium) 
určenou přímo k pozorování Slunce nebo speciální brýle osazené touto fólií. Také je mož-
no spolehlivě použít svářečské filtry vyšších stupňů nebo z nich vyrobené brýle či stínítka. 
Pro příležitostné a krátkodobé pozorování je možno použít vyvolaný exponovaný černo-
bílý negativní film nebo exponovanou (černou) část rentgenového snímku, a také mag-
netický kotouč z dříve používaného záznamového média diskety. Je třeba si uvědomit, že 
sluneční záření neobsahuje pouze viditelné světlo, ale také ultrafialovou a infračervenou 
složku. Ani jednu z nich okem nevidíme, ale obě mohou při dostatečné intenzitě oko po-
škodit. Vhodný filtr musí dostatečně odfiltrovat i toto neviditelné záření.

Rozhodně není vhodné používat sklíčka začazená sazemi, sluneční brýle a běžné ba-
revné fólie. I když tyto fólie mohou odstínit dostatečnou část viditelného světla a jeví 
se dostatečně tmavé, nelze u nich jednoduše zjistit, zda nepropouštějí nebezpečný po-
díl neviditelného záření. Ze stejného důvodu je vhodné být nedůvěřivý k různým pou-
ličním prodejcům s ochrannými filtry či brýlemi.
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3. METODICKÉ POKYNY PRO UČITELE

Zatmění Slunce – aktivity

Název aktivity Doba trvání Náročnost 
aktivity

Doporučený 
věk dětí Pomůcky a materiál Cíl aktivity

1.  Demonstrace 
zatmění Slunce 30 min. malá 4. až 8. 

 ročník ZŠ

slabší směrový plošný 
zdroj světla, 2 koule 

(volejbalový + tenisový 
míč nebo míček na stolní 
tenis + gymnastický míč 

15 cm

Žáci pochopí princip 
vzniku zatmění Slunce 
a oblastí plného stínu 

a polostínu. Zapamatují 
si vzájemnou polohu 

těles při zatmění Slunce.

2.  Model zatmění 
Slunce v terénu 1 – 2 hod. střední

4.až 8.  
ročník ZŠ 

(menší žáci  
bez výpočtů)

gymnastický míč 70 cm, 
kuličky necelých 7 mm 

a necelé 2 mm

Žáci si uvědomí 
obrovskou rozlehlost 

meziplanetárního 
prostoru a představí si 
vzájemnou vzdálenost 
těles ve vztahu k jejich 

rozměrům.

3.  Zdánlivá velikost 
Slunce a Měsíce 
na obloze – typy 
zatmění Slunce

20 – 40 min.

střední až 
vyšší dle 

kladených 
otázek

6. až 8.  
ročník ZŠ ---

Žáci pochopí rozdíly 
mezi jednotlivými typy 
zatmění Slunce. Dále 
si upevní představu 

vzájemné polohy těles 
v průběhu zatmění 

a ujasní si vliv sklonu 
roviny oběhu Měsíce 

kolem Země vůči rovině 
ekliptiky.

4.  Pozorování 
úplného zatmění 
Slunce z jiných 
planet

20 – 40 min. 
dle počtu 

zvažovaných 
planet

střední až 
vysoká dle 

volby planet

6. až 8.  
ročník ZŠ

webové stránky 
s charakteristikami 

planet a jejich měsíců

Žáci si prohloubí 
představu mechanismu 
vzniku zatmění Slunce 
a zdůrazní si nutnou 
podmínku pro vznik 

úplného zatmění. Dále si 
připomenou informace 

o planetách a jejich 
měsících.

5.  Nejbližší zatmění 
Slunce

20 – 40 min. 
dle zařazení 
doplňujících 

otázek

střední až 
vyšší dle 

kladených 
otázek

4.až 8.  
ročník ZŠ 

(menší žáci 
jen základní 

tabulka)

webové stránky s údaji 
o zatmění Slunce

Žáci se naučí vyhledávat 
samostatně informace 
na internetu a vytvoří 

si představu o frekvenci 
zatmění Slunce 

a o území, jaké zatmění 
Slunce zasáhne.
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Aktivita 1 – Demonstrace zatmění Slunce

Vzatemněné místnosti demonstrujte vznik zatmění Slunce. Jako model Slunce použijte 
slabší směrový plošný zdroj světla. Jako modely Země a Měsíce použijte různě velké koule 
(míče), dodržte vzájemný poměr velikostí – Měsíc má přibližně 3 až 4krát menší průměr 
než Země. Osviťtesvětlem model Země, umístěte „Měsíc“ do vhodné vzdálenosti mezi 
„Slunce“ a „Zemi“a pozorujte vznik plného stínu a polostínu na „zemském“ povrchu.

Cíl aktivity 

Cílem této aktivity je, aby žáci pochopili princip vzniku zatmění Slunce a oblastí plného 
stínu a polostínu. Zapamatují si vzájemnou polohu těles při zatmění Slunce (Slunce – Mě-
síc – Země) v tomto konkrétním pořadí.

Metodické poznámky pro učitele 

■ Největším problémem je zajištění vhodného zdroje světla. Zdroj musí být plošný, ide-
álně kruhový o průměru minimálně 20 cm, lépe 30 a více cm. Zároveň musí být zdroj 
směrový, aby neozařoval okolí místnosti, ale svítil pouze na „Zemi“ a „Měsíc“. Je vhod-
né, aby zdroj byl poměrně slabý (žárovka 20 – 40 W při vzdálenosti 2 – 3 metry), aby 
místnost nebyla ozářena ani světlem odraženým od modelů. Ideální je reflektor s úz-
kým kuželem o průměru 30 – 40 cm. Lze použít i rozměrnější stropní svítidlo na zá-
věsu (lustr) obalené ze stran a shora kuželem neprůhledné látky (např. přes lustr shora 
přehozená a zapnutá silnější bunda, mikina či svetr). Pak je samozřejmě optická osa 
experimentu orientována svisle a „Země“ leží na podlaze pod lustrem.
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■ Pro provedení by bylo ideální mít k dispozici místnost s černými stěnami pohlcujícími 
rozptýlené a odražené světlo. Pak by omezení kladená na světelný zdroj nemusela být 
tak striktní. (Slunce je také všesměrový zdroj.) Taková místnost však zpravidla není 
k dispozici.

■ Je vhodné model Měsíce nedržet v ruce, ale umístit na tyčku (špejli), aby v promítaném 
stínu a polostínu nerušil stín prstů ruky.

■ Vhodné modely jsou například volejbalový míč – Země a tenisový míček – Měsíc; pří-
padně molitanový nebo gymnastický míč 15 cm – Země a míček na stolní tenis – Mě-
síc.

■ Pokud nejsou k dispozici vhodné kulové modely těles, je možné stín a polostín promí-
tat pomocí kruhového stínítka na plochý podklad, viz sousedící obrázek. Oblasti stínu 
a polostínu jsou i tak dobře patrné, ale model již částečně pozbývá dojmu reálnosti.

■ Nejdůležitější je příprava vhodného zdroje světla a dobré zatemnění místnosti. Dopo-
ručujeme toto připravit a vyzkoušet předem, neponechávat na činnosti žáků. 

Vzorové řešení:
Jedná se o aktivitu kvalitativní, není možné ani vhodné uvádět vzorové řešení. Konkrétní 
provedení závisí na dostupných možnostech realizátora, viz poznámky výše.

Pokyny pro přizpůsobení pro žáky s ŠVVP

Žáci s poruchami
Aktivita je zcela bezproblémová, pokud je připraven vhodný zdroj světla. Pro žáky 
s poruchami učení ještě důrazněji než pro ostatní doporučujeme připravit prostředí 
a zdroj světla vyučujícím předem.

Nadaní žáci
Nadaní žáci si naopak mohou vyzkoušet přípravu zdroje světla sami a badatelskou 
metodou dospět k jeho nutným vlastnostem – plošnost, směrovost, menší intenzita. 
Dále mohou se mohou sami pokusit vhodný zdroj světla sestrojit.
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PRACOVNÍ LIST – Demonstrace zatmění Slunce 

V zatemněné místnosti demonstrujte vznik zatmění Slunce. Jako model Slunce použijte 
slabší směrový plošný zdroj světla. Jako modely Země a Měsíce použijte různě velké koule 
(míče), dodržte vzájemný poměr velikostí – Měsíc má přibližně 3 až 4krát menší průměr 
než Země. Osviťte světlem model Země, umístěte „Měsíc“ do vhodné vzdálenosti mezi 
„Slunce“ a „Zemi“ a pozorujte vznik plného stínu a polostínu na „zemském“ povrchu. 

Řešení:
Zkontrolujte zatemnění místnosti a připravte si vhodný světelný zdroj dle pokynů vyuču-
jícího.

Vyberte vhodné modely pro Zemi a Měsíc, nezapomeňte, že Země má cca 3 až 4× větší 
průměr.

model Země: ................................................. model Měsíce: .................................................

Do světelného kužele umístěte model Země, aby na něj světlo dopadalo rovnoměrně.

Mezi „Slunce“ a „Zemi“ umístěte „Měsíc“ a pozorujte vznik plného stínu a polostínu na 
povrchu „Země. „Měsíc“ umístěte blízko k „Zemi“, do méně než ¼ celkové vzdálenosti 
„Slunce“ – „Země“. Model Měsíce upevněte na tyčku, aby pozorování nerušil stín prstů 
nebo ruky experimentátora.

Nakreslete konkrétní provedení experimentu a pozorovaný tvar a velikost plného stí-
nu a polostínu:
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Aktivita 2 – Model zatmění Slunce v terénu

Vytvořte model zatmění Slunce. Jako Slunce použijte gymnastický míč o průměru přibliž-
ně 70 cm. Nejprve spočtěte potřebné velikosti těles a  jejich vzdálenosti, potom najděte 
vhodně velké kuličky pro Zemi a Měsíc a umístěte je do správných vzdáleností. Nezapo-
meňte na správné pořadí těles.

průměr Slunce 1 400 000 km
průměr Země 13 000 km
průměr Měsíce 3 500 km
vzdálenost Země od Slunce 150 000 000 km
vzdálenost Měsíce od Země 400 000 km

Cíl aktivity 
Cílem této aktivity je, aby si žáci uvědomili obrovskou rozlehlost meziplanetárního pro-
storu a dokázali si představit vzájemnou vzdálenost těles ve vztahu k jejich rozměrům. Na 
všech ilustracích a modelech Sluneční soustavy či zatmění Slunce jsou tělesa přehnaně 
velká a velice blízkou sebe,model v reálném měřítku není víceméně možno nakreslit. Vy-
cházka je vhodnou situací pro nápravunevhodné představy „natěsnané“ Sluneční sousta-
vy.

Metodické poznámky pro učitele 

■ Přípravu pro uvedenou aktivitu je možno provést s předstihem ve škole při vyučovací 
hodině nebo doma v průběhu přípravy na fyziku. V části řešení dále uvádíme vypočte-
né hodnoty pro průměr míče 70 cm, ale je možno použít jiný míč. Pokud rozdíl ve ve-
likosti do cca 10 cm, není nutno poměr a velikosti přepočítávat. Na názornosti situace 
se nic nezmění. Vlastní realizaci je pak vhodné provést při vycházce na hřišti, v parku 
nebo na louce.

■ Pozor na jednotky délky. Není nutno převádět reálné délky na metry, ale je nutno si 
uvědomit, že všechny rozměry v modelu musí být ve stejných jednotkách a všechny 
délky v reálné situaci také. Ve vzorovém řešení pracujeme v reálné situaci s kilometry 
(viz zadání) a v modelu s metry. Nic však nebrání převést vše na metry nebo naopak na 
kilometry a procvičit navíc převody délkových jednotek.

■ Demonstraci je nutno provést na rovné a volné ploše, aby byla všechna tělesa navzájem 
viditelná (nebyla skryta mezi stromy apod.). Je vhodné, aby malá tělesa (Země, Měsíc) 
vybraní žáci drželi v ruce. Při položení na zem se ztratí a nebudou vůbec vidět.

■ Vzdálenost Země a Slunce stačí stanovit přibližně krokováním, na tvorbě představy to 
nic nezmění.

■ Pozor na správné pořadí těles, Měsíc se při zatmění Slunce nachází mezi Sluncem 
a Zemí.

■ Nestačí provést samotné výpočty, samotná čísla žákům příliš neřeknou. Demonstraci je 
nutno provést ve skutečnosti. Pouze tak vznikne u žáků správná představa.
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Vzorové řešení:
Měřítko modelu je 0,7 metru ku 1 400 000 kilometrům, tj. 0,000 000 5 m/km.

průměr Slunce 1 400 000 km 0,7 m
průměr Země 13 000 km 0,006 5 m = 6,5 mm
průměr Měsíce 3 500 km 0,001 75 m = 1,75 mm
vzdálenost Země od Slunce 150 000 000 km 75 m
vzdálenost Měsíce od Země 400 000 km 0,2 m

Pokyny pro přizpůsobení pro žáky s ŠVVP

Žáci s poruchami
Pro žáky s poruchami učení může být obtížné vypočítat velikosti a vzdálenosti v mo-
delu při poměru v rozsahu 6 až 7 řádů. Pak je možno postupovat po krocích takto: 
14 : 7 = 2, tj. zmenšit velikost 2×, a poté ještě miliónkrát. Pro některé žáky může také 
být problematická představa, že počítáme naráz s metry a kilometry, pak může být 
vhodné vše převést na metry, i když se tím poměr zvýší o další 3 řády.

Nadaní žáci
Nadaní žáci mohou model propočítat v jiných poměrech. Reálné situace mohou sesta-
vit, jindy je nutno se spokojit s myšlenkovým modelem. Některé možné varianty:
■ Navrhni popsanou situaci tak, aby se vešla na stolní desku.
■ Urči, jaké budou velikosti a vzdálenosti těles, bude-li Země velká jako fotbalový 

míč.
■ Vypočítej, jaké by byly velikosti a vzdálenosti těles, bude-li Slunce jako pomeranč.

Další možností je rozšířit úlohu na výpočet velikostí a vzdáleností ostatních planet ve 
Sluneční soustavě..
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PRACOVNÍ LIST – Model zatmění Slunce v terénu 

Vytvořte model zatmění Slunce. Jako Slunce použijte gymnastický míč o průměru přibliž-
ně 70 cm. Nejprve spočtěte potřebné velikosti těles a  jejich vzdálenosti,potom najděte 
vhodně velké kuličky pro Zemi a Měsíc a umístěte je do správných vzdáleností. Nezapo-
meňte na správné pořadí těles.

Řešení:
Vypočtete poměr velikostí skutečných těles a těles v modelu.

1 400 000 / 0,7 = 

Doplňte tabulku velikostí a vzdáleností těles (velikosti skutečných těles jsou v kilomet-
rech, velikosti v modelu v metrech):

průměr Slunce 1 400 000 km 0,7 m

průměr Země 13 000 km

průměr Měsíce 3 500 km

vzdálenost Země od Slunce 150 000 000 km

vzdálenost Měsíce od Země 400 000 km

Nalezněte vhodná tělesa pro model Země a Měsíce.

model Země: ............................................ model Měsíce: ............................................

Nakreslete od ruky plánek, který znázorňuje celou situaci při pohledu shora:
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Aktivita 3 – Zdánlivá velikost Slunce a Měsíce na obloze – typy zatmění Slunce

Při pozorování ze Země má kotouč Slunce přibližně stejnou velikost jako kotouč Měsíce. 
Proto může docházet k úplnému zatmění Slunce, při kterém Měsíc zcela zakryje Slunce. 
Stejně tak může dojít k prstencovému zatmění Slunce, při kterém je zdánlivá velikost Mě-
síce menší než Slunce, a proto může být vidět prstenec zářícího Slunce kolem měsíčního 
stínu. Pokud je zdánlivá velikost obou těles úplně stejná a měsíční kotouč ten sluneční 
zcela přesně zakryje, nastane hybridní zatmění Slunce. Zastíní-li měsíční kotouč jen část 
Slunce, nastává částečné zatmění Slunce.

Měsíc také neobíhá kolem Země ve stejné rovině jako Země kolem Slunce (= v  rovině 
ekliptiky). Proto nastane zatmění Slunce jen tehdy, pokud se všechna tři tělesa výjimečně 
dostanou do stejné roviny. Kdyby obíhala ve stejné rovině neustále, nastávalo by zatmění 
Slunce při každém novu. 

Zkusme zvážit, které typy zatmění Slunce by mohly či nemohly nastávat, pokud by veli-
kost nebo vzdálenosti těles byly výrazně odlišné. (Změny parametrů uvažujeme tak velké, 
aby kolísání vzdálenosti při oběhu těles nemělo vliv.) 

a) Slunce i Měsíc jsou stejně velké jako ve skutečnosti, ale Měsíc obíhá blíže k Zemi. Ke 
kterým typů zatmění by mohlo docházet (úplné, prstencové, hybridní, částečné)? Byla 
by zatmění Slunce častější nebo naopak vzácnější než ve skutečnosti?

b) Slunce i Měsíc jsou stejně velké jako ve skutečnosti, ale Měsíc obíhá dále od Země. Ke 
kterým typů zatmění by mohlo docházet (úplné, prstencové, hybridní, částečné)? Byla 
by zatmění Slunce častější nebo naopak vzácnější než ve skutečnosti?

c) Slunce i Měsíc jsou stejně velké jako ve skutečnosti, ale Země obíhá blíže ke Slunci. Ke 
kterým typů zatmění by mohlo docházet (úplné, prstencové, hybridní, částečné)? Byla 
by zatmění Slunce častější nebo naopak vzácnější než ve skutečnosti?

d) Slunce i Měsíc jsou stejně velké jako ve skutečnosti, ale Země obíhá dále od Slunce. Ke 
kterým typů zatmění by mohlo docházet (úplné, prstencové, hybridní, částečné)? Byla 
by zatmění Slunce častější nebo naopak vzácnější než ve skutečnosti?

e) Ve skutečnosti se Měsíc pomalu vzdaluje od Země. Která ze situací a) až d) toto popi-
suje? Jaký bude postupný vývoj výskytu jednotlivých typů zatmění?

Cíl aktivity

Cílem této aktivity je vysvětlit žákům rozdíly mezi jednotlivými typy zatmění Slunce – 
úplným, prstencovým, hybridním a částečným. Dále si díky této aktivitě žáci upevní před-
stavu vzájemné polohy těles v průběhu zatmění. V souvislosti se správnými odpověďmi na 
otázky c) a d) si ujasní vliv sklonu roviny oběh Měsíce kolem Země vůči rovině ekliptiky 
na frekvenci zatmění Slunce.
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Metodické poznámky pro učitele 
■ Pokud by změny vzdáleností v jednotlivých bodech a) až d) byly malé, mohlo by dojít 

k situaci, že by kolísání vzdálenosti při oběhu po eliptické trajektoriimělo větší vliv, než 
v  úloze uvažovaná změna. Pak by samozřejmě byly všechny úvahy daleko složitější, 
mohla by nastávat všechna zatmění, jen by se změnily četnosti jejich výskytů. Proto je 
v zadání obecně řečeno, že změny vzdáleností jsou dostatečně velké. V případě dotazu 
žáka lze upřesnit: Vzdálenost Měsíce od Země kolísá při oběhu po eliptické trajektorii 
o 11 %, vzdálenost Země od Slunce o necelých 3,5 %. Dostatečně velké změny vzdále-
nosti jsou tedy změny větší než toto přirozené kolísání.

■ Je možno připravit další sady otázek, které budou variovat místo vzdálenosti skutečnou 
velikost těles. Zajímavá je možnost kombinace změn velikosti a vzdálenosti obou těles, 
Slunce a Měsíce. Případně je možné také diskutovat vliv velikosti Země na četnost zat-
mění.

■ Je možno zmínit, že přechod planety přes Slunce, ke kterému také někdy dochází, je 
vlastně částečné zatmění Slunce touto planetou.

Vzorové řešení:
a) Měsíc obíhá blíže, jeho stín má větší úhlovou velikost než Slunce. Může nastat úplné 

zatmění, ale nemůže nastat prstencové nebo hybridní zatmění. Protože stín je větší, 
budou zatmění nastávat častěji. (Sklon roviny oběhu Měsíce kolem Země vůči rovině 
ekliptiky zůstává stejný, úhlová velikost Slunce zůstává stejná, úhlová velikost Měsíce je 
větší.)

b) Měsíc obíhá dále, jeho stín má menší úhlovou velikost než Slunce. Nemůže nastat úplné 
ani hybridní zatmění, pouze prstencové. Protože je stín menší, budou zatmění nastávat 
méně často. (Sklon roviny oběhu Měsíce kolem Země vůči rovině ekliptiky zůstává 
stejný, úhlová velikost Slunce zůstává stejná, úhlová velikost Měsíce je menší.)

c) Slunce je blíže k  Zemi, jeho úhlová velikost na obloze je větší než Měsíce. Nemůže 
nastat úplné ani hybridní zatmění, pouze prstencové. Protože má Slunce větší úhlovou 
velikost a Měsíc se pohybuje stále ve stejném pásu vymezeném sklonem jeho roviny 
oběhu vůči rovině ekliptiky, je pravděpodobnost, že se Měsíc dostane před Slunce, větší 
a zatmění by byla častější. V tomto se úvaha zásadně liší od bodu b), byť první dojem 
vede k závěru, že situace b) a c) jsou ve výsledku identické.

d) Slunce je dále od Země, jeho úhlová velikost na obloze je menší než Měsíce. Může 
nastat úplné zatmění, ale nemůže nastat prstencové nebo hybridní zatmění. Zatmění 
budou méně častá. Protože má Slunce menší úhlovou velikost a Měsíc se pohybuje stále 
ve stejném pásu vymezeném sklonem jeho roviny oběhu vůči rovině ekliptiky, je prav-
děpodobnost, že se Měsíc dostane před Slunce, menší a zatmění by byla méně častá. 
V tomto se úvaha zásadně liší od bodu a), byť první dojem vede k závěru, že situace a) 
a d) jsou ve výsledku identické.

e) V budoucnu postupně dojde k situaci popsané v bodě b). Postupně budou ubývat zej-
ména úplná zatmění až přestanou existovat úplně. Hybridní zatmění budou vzácnější, 
v limitním případě budou moci nastat pouze tehdy, budou-li tělesa zcela přesně v jedné 
přímce. Prstencová zatmění budou nastávat stále, ale tvar prstence bude moci postupně 
být výrazněji asymetrický.
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Pokyny pro přizpůsobení pro žáky s ŠVVP

Žáci s poruchami
Pro žáky s poruchami učení doporučujeme využít přednostně otázky, které budou 
vycházet ze změny velikost Slunce a Měsíce, nikoli ze změny vzdálenosti. Tento před-
poklad je názornější a  snáze uchopitelný. Problematická může být úvaha o  změně 
četnosti zatmění v bodech c) a d).

Nadaní žáci
Pro nadané žáky jsou vhodné obtížnější a zajímavější varianty otázek zmíněné v před-
posledním bodě metodických poznámek. Je možné v otázce předpokládat současnou 
změnu vzdálenosti i velikosti. Tyto změny mohou být ve shodě nebo působit proti 
sobě. Tím může nastat velké množství variant vedoucích k podnětné debatě. Velmi 
zajímavá může být debata o vlivu velikosti Země na četnost zatmění Slunce.
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PRACOVNÍ LIST – Zdánlivá velikost Slunce  
a Měsíce na obloze – typy zatmění Slunce 

Při pozorování ze Země má kotouč Slunce přibližně stejnou velikost jako kotouč Měsíce. 
Proto může docházet k úplnému zatmění Slunce, při kterém Měsíc zcela zakryje Slunce. 
Stejně tak může dojít k prstencovému zatmění Slunce, při kterém je zdánlivá velikost Mě-
síce menší než Slunce, a proto může být vidět prstenec zářícího Slunce kolem měsíčního 
stínu. Pokud je zdánlivá velikost obou těles úplně stejná a měsíční kotouč ten sluneční 
zcela přesně zakryje, nastane hybridní zatmění Slunce. Zastíní-li měsíční kotouč jen část 
Slunce, nastává částečné zatmění Slunce.

Měsíc také neobíhá kolem Země ve stejné rovině jako Země kolem Slunce (= v  rovině 
ekliptiky). Proto nastane zatmění Slunce jen tehdy, pokud se všechna tři tělesa výjimečně 
dostanou do stejné roviny. Kdyby obíhala ve stejné rovině neustále, nastávalo by zatmění 
Slunce při každém novu. 

Zkusme zvážit, které typy zatmění Slunce by mohly či nemohly nastávat, pokud by veli-
kost nebo vzdálenosti těles byly výrazně odlišné. (Změny parametrů uvažujeme tak velké, 
aby kolísání vzdálenosti při oběhu těles nemělo vliv.) 

Řešení:
Odpovězte na následující otázky, odpověď můžete zdůvodnit vysvětlujícím nákresem:

a) Slunce i Měsíc jsou stejně velké jako ve skutečnosti, ale Měsíc obíhá blíže k Zemi. Ke 
kterým typů zatmění by mohlo docházet (úplné, prstencové, hybridní, částečné)? Byla 
by zatmění Slunce častější nebo naopak vzácnější než ve skutečnosti?

 

b) Slunce i Měsíc jsou stejně velké jako ve skutečnosti, ale Měsíc obíhá dále od Země. Ke 
kterým typů zatmění by mohlo docházet (úplné, prstencové, hybridní, částečné)? Byla 
by zatmění Slunce častější nebo naopak vzácnější než ve skutečnosti?
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c) Slunce i Měsíc jsou stejně velké jako ve skutečnosti, ale Země obíhá blíže ke Slunci. Ke 
kterým typů zatmění by mohlo docházet (úplné, prstencové, hybridní, částečné)? Byla 
by zatmění Slunce častější nebo naopak vzácnější než ve skutečnosti?

d) Slunce i Měsíc jsou stejně velké jako ve skutečnosti, ale Země obíhá dále od Slunce. Ke 
kterým typů zatmění by mohlo docházet (úplné, prstencové, hybridní, částečné)? Byla 
by zatmění Slunce častější nebo naopak vzácnější než ve skutečnosti?

e) Ve skutečnosti se Měsíc pomalu vzdaluje od Země. Která ze situací a) až d) toto popi-
suje? Jaký bude postupný vývoj výskytu jednotlivých typů zatmění?
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c) Slunce i Měsíc jsou stejně velké jako ve skutečnosti, ale Země obíhá blíže ke Slunci. Ke 
kterým typů zatmění by mohlo docházet (úplné, prstencové, hybridní, částečné)? Byla 
by zatmění Slunce častější nebo naopak vzácnější než ve skutečnosti?

d) Slunce i Měsíc jsou stejně velké jako ve skutečnosti, ale Země obíhá dále od Slunce. Ke 
kterým typů zatmění by mohlo docházet (úplné, prstencové, hybridní, částečné)? Byla 
by zatmění Slunce častější nebo naopak vzácnější než ve skutečnosti?

e) Ve skutečnosti se Měsíc pomalu vzdaluje od Země. Která ze situací a) až d) toto popi-
suje? Jaký bude postupný vývoj výskytu jednotlivých typů zatmění?
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Aktivita 4 – Pozorování úplného zatmění Slunce z jiných planet

Rozhodněte, zda je možno pozorovat úplné zatmění Slunce také z jiných planet naší Slu-
neční soustavy. Potřebné údaje o planetách a jejich měsících zjistěte na internetu. Dopo-
ručené zdroje: http://astronomia.zcu.cz alebo https://cs.wikipedia.org. 

Cíl aktivity 

Cílem této aktivity je prohloubit představu mechanismu vzniku zatmění Slunce a zdůraz-
nit jako nutnou podmínku pro vznik úplného zatmění existenci jiného tělesa o  stejné 
nebo větší úhlové velikosti, které může Slunce zcela zakrýt. Dále je cílem této aktivity 
připomenout další informace o  složení Sluneční soustavy, o  planetách, jejich měsících 
a vzdálenostech mezi nimi.

Metodické poznámky pro učitele 

■ K úspěšné realizace této aktivity musí mít žáci osvojené základní poznatky o planetách 
ve Sluneční soustavě a jejich měsících. Případně musí být schopni si potřebné informa-
ce dohledat samostatně na internetu.

■ Některé situace je možno řešit jednoznačně pouze na základě kvalitativní úvahy, jiné 
je nutno dopočítat i kvantitativně = porovnat úhlovou velikost Slunce a tělesa, které by 
případně mohlo sluneční kotouč zakrýt. 

■ Není nutno uvažovat sklon trajektorie zakrývajícího tělesa vůči rovině ekliptiky. Ten 
má vliv pouze na četnost zatmění.

■ Je vhodné žákům zmínit, že u vzdálených planet sice dochází k úplnému zatmění Slun-
ce, ale vzhledem k tomu, že ve vzdálenosti, v jaké se tyto planety pohybují, je sluneční 
svit výrazně slabší než na Zemi, nebude na těchto planetách zatmění Slunce tak fasci-
nující jako na naší planetě.

■ U každé planety dále uvádíme, zda je úvaha triviální, standardní nebo vhodná jen pro 
nadané žáky. Podle toho je možné vybírat jen některé planety.

Vzorové řešení:
Merkur: Planeta nemá měsíc a je nejblíže ke Slunci. Neexistuje žádné těleso, které by moh-
lo způsobit úplné zatmění Slunce pozorovatelné z povrchu Merkuru. NE (triviální)

Venuše: Planeta nemá měsíc. Jediné těleso, které se může nacházet mezi Venuší a Slun-
cem, je Merkur. Při pozorování z  Venuše je úhlová velikost Merkuru zcela jistě menší 
než úhlová velikost Slunce. (Ověření výpočtem – průměr Slunce: 1,4 · 106 km, vzdálenost 
Slunce: 108 · 106 km, úhlová velikost 0,013 rad; průměr Merkuru: 5 · 103 km, minimální 
vzdálenost Merkuru: 50  · 106 km (rozdíl poloos), úhlová velikost 0,000 1 rad -> Slunce 
nezakryje.) Neexistuje žádné těleso, které by mohlo způsobit úplné zatmění Slunce pozo-
rovatelné z povrchu Venuše. NE (standardní)

Mars: Planeta má dva miniaturní měsíce – Phobos a Deimos, dále je nutno zvážit zákryt 
Slunce Zemí. Předpoklad je, že ani jedno těleso není dostatečně velké, aby způsobilo na po-
vrchu Marsu úplné zatmění Slunce. Nezakryje-li Slunce Země, není již nutno uvažovat vni-
třní planety Venuši a Merkur, neboť jsou menší a dále. (Ověření výpočtem – průměr Slunce: 
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1,4  · 106 km, vzdálenost Slunce 228 · 106 km, úhlová velikost 0,0061 rad; průměr Phobos 
10 km, vzdálenost od povrchu Marsu 6 000 km (poloměr oběžné dráhy minus poloměr 
Marsu), úhlová velikost 0,0017 rad -> Slunce nezakryje; Deimos je menší a je dále -> také 
nezakryje; průměr Země 13 000 km, minimální vzdálenost od Marsu 54,5 · 106 km, úhlová 
velikost 0,00024 rad -> Slunce nezakryje.) Neexistuje žádné těleso, které by mohlo způsobit 
úplné zatmění Slunce pozorovatelné z povrchu Marsu. NE (náročnější)

Jupiter: Planeta má mnoho velkých měsíců a je daleko od Slunce, které se jeví již hodně 
malé. Mohou nastávat úplné zákryty Slunce měsíci Jupitera. (Ověření výpočtem pro vnitř-
ní měsíc Io – průměr Slunce: 1,4 · 106 km, vzdálenost Slunce 779 · 106   km, úhlová velikost 
0,001 8 rad; průměr Io 3 600 km, vzdálenost od povrchu Jupiteru 352 000 km (poloměr 
oběžné dráhy minus poloměr Jupiteru), úhlová velikost 0,01 rad -> Slunce zakryje.) Na 
povrchu Jupiteru může nastat úplné zatmění Slunce. ANO (standardní)

Saturn: Planeta má mnoho velkých měsíců a je daleko od Slunce, které se jeví již hodně 
malé. Mohou nastávat úplné zákryty Slunce měsíci Saturnu. (Ověření výpočtem pro nej-
větší měsíc Titan – průměr Slunce: 1,4 · 106 km, vzdálenost Slunce 1,43 · 109 km, úhlová 
velikost 0,000 98 rad; průměr Titan5100 km, vzdálenost od povrchu Saturnu1,16 · 106 km 
(poloměr oběžné dráhy minus poloměr Saturnu), úhlová velikost 0,004 4 rad -> Slunce 
zakryje.) Na povrchu Saturnu může nastat úplné zatmění Slunce. ANO (standardní)

Uran: Je násobně dále od Slunce než Saturn a má velké měsíce v malé vzdálenosti. Úhlová 
velikost měsíců je větší než úhlová velikost Slunce. (Je možno doplnit výpočtem, viz výše.) 
Na povrchu Uranu může nastat úplné zatmění Slunce. ANO (triviální z předchozích)

Neptun: Je ještě dále od Slunce než Uran a  má velký měsíc Triton v  malé vzdálenosti. 
Úhlová velikost Tritonu je větší než úhlová velikost Slunce. (Je možno doplnit výpočtem, 
viz výše.) Na povrchu Tritonu může nastat úplné zatmění Slunce. ANO (triviální z před-
chozích)

Pokyny pro přizpůsobení pro žáky s ŠVVP

Žáci s poruchami
Pro žáky s poruchami učení je možné se omezit pouze na vnitřní planety Merkur 
a Venuši, u kterých je situace poměrně jednoduchá. Dále je možno jim sdělit výsledek 
pro Jupiter a Saturn a nechat je porovnáním odvodit závěry pro Uran a Neptun, které 
mají srovnatelně velké a od planety vzdálené měsíce a jsou ještě dál od Slunce.

Nadaní žáci
Nadaní žáci mohou vyřešit situaci pro všechny planety Sluneční soustavy. Kromě 
toho mohou porovnávat úhlové vzdálenosti jednotlivých měsíců dané planety, na zá-
kladě úkolu: „Seřaď měsíce dané planety podle jejich úhlové (zdánlivé) velikosti.“ Za-
jímavá je také otázka, zda je pozorovatelné úplné zatmění Slunce z povrchu Měsíce.
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velikost měsíců je větší než úhlová velikost Slunce. (Je možno doplnit výpočtem, viz výše.) 
Na povrchu Uranu může nastat úplné zatmění Slunce. ANO (triviální z předchozích)

Neptun: Je ještě dále od Slunce než Uran a  má velký měsíc Triton v  malé vzdálenosti. 
Úhlová velikost Tritonu je větší než úhlová velikost Slunce. (Je možno doplnit výpočtem, 
viz výše.) Na povrchu Tritonu může nastat úplné zatmění Slunce. ANO (triviální z před-
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Pokyny pro přizpůsobení pro žáky s ŠVVP

Žáci s poruchami
Pro žáky s poruchami učení je možné se omezit pouze na vnitřní planety Merkur 
a Venuši, u kterých je situace poměrně jednoduchá. Dále je možno jim sdělit výsledek 
pro Jupiter a Saturn a nechat je porovnáním odvodit závěry pro Uran a Neptun, které 
mají srovnatelně velké a od planety vzdálené měsíce a jsou ještě dál od Slunce.

Nadaní žáci
Nadaní žáci mohou vyřešit situaci pro všechny planety Sluneční soustavy. Kromě 
toho mohou porovnávat úhlové vzdálenosti jednotlivých měsíců dané planety, na zá-
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PRACOVNÍ LIST – Pozorování úplného zatmění Slunce z jiných planet 

Rozhodněte, zda je možno pozorovat úplné zatmění Slunce také z jiných planet naší Slu-
neční soustavy. Potřebné údaje o planetách a jejich měsících zjistěte na internetu. Dopo-
ručené zdroje: http://astronomia.zcu.cz alebo https://cs.wikipedia.org.

Řešení:
Nejprve zvažte, zda existuje nějaké těleso, které může Slunce zcela zakrýt. Pokud ano, 
rozhodněte o jeho úhlové velikosti buď srovnáním s jinými tělesy, nebo výpočtem. Porov-
náním s úhlovou velikostí Slunce při pozorování z daného místa rozhodněte o možnosti 
úplného zatmění Slunce.

Merkur
Seznam těles, která mohou zakrýt Slunce: 

Porovnání úhlových velikostí (srovnání / výpočty): 

Může na Merkuru nastat úplné zatmění Slunce? ANO × NE

Venuše
Seznam těles, která mohou zakrýt Slunce: 

Porovnání úhlových velikostí (srovnání / výpočty): 

Může na Venuši nastat úplné zatmění Slunce? ANO × NE
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Mars
Seznam těles, která mohou zakrýt Slunce: 

Porovnání úhlových velikostí (srovnání / výpočty): 

Může na Marsu nastat úplné zatmění Slunce? ANO × NE

Jupiter
Seznam těles, která mohou zakrýt Slunce: 

Porovnání úhlových velikostí (srovnání / výpočty): 

Může na Jupiteru nastat úplné zatmění Slunce? ANO × NE

Saturn
Seznam těles, která mohou zakrýt Slunce: 

Porovnání úhlových velikostí (srovnání / výpočty): 

Může na Saturnu nastat úplné zatmění Slunce? ÁNO × NIE
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Mars
Seznam těles, která mohou zakrýt Slunce: 

Porovnání úhlových velikostí (srovnání / výpočty): 

Může na Marsu nastat úplné zatmění Slunce? ANO × NE

Jupiter
Seznam těles, která mohou zakrýt Slunce: 

Porovnání úhlových velikostí (srovnání / výpočty): 

Může na Jupiteru nastat úplné zatmění Slunce? ANO × NE

Saturn
Seznam těles, která mohou zakrýt Slunce: 

Porovnání úhlových velikostí (srovnání / výpočty): 

Může na Saturnu nastat úplné zatmění Slunce? ÁNO × NIE
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Uran
Seznam těles, která mohou zakrýt Slunce: 

Porovnání úhlových velikostí (srovnání / výpočty): 

Může na Uranu nastat úplné zatmění Slunce? ANO × NE

Nepun
Seznam těles, která mohou zakrýt Slunce: 

Porovnání úhlových velikostí (srovnání / výpočty): 

Může na Neptunu nastat úplné zatmění Slunce? ÁNO × NIE

Aktivita 5 – Nejbližší zatmění Slunce

Na základě informací nalezených na internetu sestavte seznam nadcházejících zatmění 
Slunce do roku 2025. U každého zatmění uveďte, kdy nastane, o jaký typ zatmění půjde 
a  ze kterého území bude pozorovatelné.Pokuste se na mapě nalézt, kterými státy bude 
procházet pás totality.Doporučujeme využít webové stránky NASA: https://eclipse.gsfc.
nasa.gov/eclipse.html.

S využitím těchto nebo i dalších webových stránek se pokuste dohledat, kdy bude viditelné 
úplné zatmění Slunce z území České republiky a kudy přibližně povede pás totality. Totéž 
můžete provést i pro nejbližší úplné zatmění pozorovatelné z území Prahy.

Cíl aktivity

Cílem této aktivity je, aby se žáci naučili vyhledávat samostatně informace na internetu 
a aby si vytvořili představu o frekvenci jevu zatmění Slunce a o území, jaké konkrétní úpl-
né/prstencové zatmění Slunce zasáhne (velikost pásu totality/annularity).
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Metodické poznámky pro učitele 
■ Všechny potřebné informace ke splnění úkolu je možno zjistit na uvedených webo-

vých stránkách NASA https://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html. Údaje pro světová 
zatmění pro nejbližší roky je přímo v  tabulce, ze které vedou odkazy na mapy. Pro 
hledání zatmění na území ČR je vhodné použít sekci „FiveMillenniumCatologof So-
lar Eclipses“ a v ní hledat podle zeměpisných souřadnic. Informaci o datu nejbližší-
ho zatmění v  ČR lze však nalézt i  na mnoha jiných webových stránkách a  zde do-
hledat jen průběh pásu totality. Pro hledání zatmění v Praze je účelné použít skript 
„Javascript Solar Eclipse Explorer“ https://eclipse.gsfc.nasa.gov/JSEX/JSEX-EU.html.  
Tuto informaci se nám na jiném webu nalézt nepodařilo.

■ • Uvedený web je samozřejmě v anglickém jazyce. Domníváme se ale, že použitá 
slovní zásoba je tak omezená, že by to neměl být problém.

Vzorové řešení:

6. 1. 2019 částečné severovýchodní Asie, severní Tichý oceán

2. 7. 2019 úplné jižní Tichý oceán, Chile, Argentina

26. 12. 2019 prstencové Saúdská Arábie, Indie, Sumatra, Borneo

21. 6. 2020 prstencové střední Afrika (Demokratická republika Kongo, Jižní Súdán, Etiopie, Eritrea), 
jižní a  východní Asie (Jemen, Saúdská Arábie, Omán, Pákistán, Indie, Čína, 
Tchaj-wan), Tichý oceán

14. 12. 2020 úplné jižní Tichý oceán, Chile, Argentina, jižní Atlantský oceán

10. 6. 2021 prstencové severní Kanada, Grónsko, východ Ruska

4. 12. 2021 úplné Antarktida

30. 4. 2022 částečné jihovýchodní Tichý oceán, jih Jižní Ameriky

25. 10. 2022 částečné Evropa, severovýchodní Afrika, Střední Východ, západní Asie

20. 4. 2023 hybridní Indonésie, Austrálie, Papua Nová Guinea

14. 10. 2023 prstencové západ USA, Střední Amerika (Mexiko, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Kos-
tarika, Panama), Kolumbie, Brazílie

8. 4. 2024 úplné Mexiko, střed USA, východní Kanada

2. 10. 2024 prstencové jižní Chile, jižní Argentina

29. 3. 2025 částečné severozápadní Afrika, Evropa, severní Rusko

21. 9. 2025 částečné jižní Tichý oceán, Nový Zéland, Antarktida
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Metodické poznámky pro učitele 
■ Všechny potřebné informace ke splnění úkolu je možno zjistit na uvedených webo-

vých stránkách NASA https://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html. Údaje pro světová 
zatmění pro nejbližší roky je přímo v  tabulce, ze které vedou odkazy na mapy. Pro 
hledání zatmění na území ČR je vhodné použít sekci „FiveMillenniumCatologof So-
lar Eclipses“ a v ní hledat podle zeměpisných souřadnic. Informaci o datu nejbližší-
ho zatmění v  ČR lze však nalézt i  na mnoha jiných webových stránkách a  zde do-
hledat jen průběh pásu totality. Pro hledání zatmění v Praze je účelné použít skript 
„Javascript Solar Eclipse Explorer“ https://eclipse.gsfc.nasa.gov/JSEX/JSEX-EU.html.  
Tuto informaci se nám na jiném webu nalézt nepodařilo.

■ • Uvedený web je samozřejmě v anglickém jazyce. Domníváme se ale, že použitá 
slovní zásoba je tak omezená, že by to neměl být problém.

Vzorové řešení:

6. 1. 2019 částečné severovýchodní Asie, severní Tichý oceán

2. 7. 2019 úplné jižní Tichý oceán, Chile, Argentina

26. 12. 2019 prstencové Saúdská Arábie, Indie, Sumatra, Borneo

21. 6. 2020 prstencové střední Afrika (Demokratická republika Kongo, Jižní Súdán, Etiopie, Eritrea), 
jižní a  východní Asie (Jemen, Saúdská Arábie, Omán, Pákistán, Indie, Čína, 
Tchaj-wan), Tichý oceán

14. 12. 2020 úplné jižní Tichý oceán, Chile, Argentina, jižní Atlantský oceán

10. 6. 2021 prstencové severní Kanada, Grónsko, východ Ruska

4. 12. 2021 úplné Antarktida

30. 4. 2022 částečné jihovýchodní Tichý oceán, jih Jižní Ameriky

25. 10. 2022 částečné Evropa, severovýchodní Afrika, Střední Východ, západní Asie

20. 4. 2023 hybridní Indonésie, Austrálie, Papua Nová Guinea

14. 10. 2023 prstencové západ USA, Střední Amerika (Mexiko, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Kos-
tarika, Panama), Kolumbie, Brazílie

8. 4. 2024 úplné Mexiko, střed USA, východní Kanada

2. 10. 2024 prstencové jižní Chile, jižní Argentina

29. 3. 2025 částečné severozápadní Afrika, Evropa, severní Rusko

21. 9. 2025 částečné jižní Tichý oceán, Nový Zéland, Antarktida
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Příští úplné zatmění Slunce viditelné z území České republiky nastane 7. října 2135. Pás 
totality zasáhne severní a severovýchodní část republiky a povede severně od měst Ústí 
nad Labem, Pardubice a Olomouc, viz obrázek.

Příští úplné zatmění Slunce viditelné z území Prahy nastane až 20. dubna 2433. Pás totality 
zasáhne západní, střední a severní část republiky a povede severně od Strakonic, Kolína 
a Broumova, viz obrázek.
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Pokyny pro přizpůsobení pro žáky s ŠVVP

Žáci s poruchami
Žáci s poruchami učení by měli zvládnout bez problémů první část úkolu, tj. dohle-
dání zatmění pro nejbližší období do roku 2025. Další úkoly – dohledat zatmění na 
území ČR a Prahy pro ně mohou být již obtížné.

Nadaní žáci
Nadaní žáci mohou na stránkách NASA dohledat i další související údaje o jednot-
livých zatměních, např. délku trvání úplného/prstencového zatmění, čas začátku 
a konce zatmění i další. Také mohou informace o pásu totality udávat nejen jako vý-
čet států, přes které vede, ale pomocí zeměpisných souřadnic a informace o šířce pásu 
totality. Další možností je dohledat nejbližší úplné zatmění v Evropě a zjistit o něm 
všechny dostupné podrobnosti (Španělsko, 12. srpna 2026 v  podvečer, maximální 
doba trvání 1 min 50 s, šířka pásu totality až 280 km).
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doba trvání 1 min 50 s, šířka pásu totality až 280 km).
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PRACOVNÍ LIST – Nejbližší zatmění Slunce 

Na základě informací nalezených na internetu sestavte seznam nadcházejících zatmění 
Slunce do roku 2025. U každého zatmění uveďte, kdy nastane, o jaký typ zatmění půjde 
a ze kterého území bude pozorovatelné. Pokuste se na mapě nalézt, kterými státy bude 
procházet pás totality. Doporučujeme využít webové stránky NASA: https://eclipse.gsfc.
nasa.gov/eclipse.html.

S využitím těchto nebo i dalších webových stránek se pokuste dohledat, kdy bude viditelné 
úplné zatmění Slunce z území České republiky a kudy přibližně povede pás totality. Totéž 
proveďte i pro nejbližší úplné zatmění pozorovatelné z území Prahy.

Řešení:

Datum Typ zatmění Oblast / státy
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Nejbližší úplné (prstencové) zatmění na území České republiky:

datum:  .............................................................................................................................................

průběh pásu totality:  .....................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

nákres/mapka:

Nejbližší úplné (prstencové) zatmění na území Prahy:

datum:  .............................................................................................................................................

průběh pásu totality:  .....................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

nákres/mapka:
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Nejbližší úplné (prstencové) zatmění na území České republiky:

datum:  .............................................................................................................................................

průběh pásu totality:  .....................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

nákres/mapka:

Nejbližší úplné (prstencové) zatmění na území Prahy:

datum:  .............................................................................................................................................

průběh pásu totality:  .....................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

nákres/mapka:
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VZDÁLENOSTI A VELIKOSTI

1. ÚVOD

V tomto příspěvku představíme tzv. aspekty, význačné polohy planet ve Sluneční soustavě 
z pohledu Země. Postupně vysvětlíme pojmy: konjunkce, opozice, elongace, kvadratura 
a podíváme se, jak lze určit vzdálenost planety, umístěnou v některém z těchto význačných 
bodů, od Země. 

Dále v příspěvku vysvětlíme, jak je definovaná úhlová velikost tělesa a jak nám její zna-
lost, společně se znalostí vzdáleností tělesa, pomůže určit skutečné rozměry tělesa. K tomu 
jsme obecně nuceni pracovat s goniometrickými funkcemi. Vysvětlíme si však, proč v pří-
padech, kdy se tělesa nachází od pozorovatele ve velké vzdálenosti, můžeme od goniomet-
rických funkcí odhlédnout a výpočet si zjednodušit. Zatímto účelem přirozeně zavedeme 
velmi užitečné úhlové jednotky, tzv. radiány. 

1.1 Klíčová slova

konjunkce

opozice

elongace

kvadratura

úhlová velikost
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2. TEORETICKÉ POZADÍ TÉMATU PRO UČITELE

Střední vzdálenost Země–Slunce je 1 au ≐ 1,496 ∙ 108 km, poloměr Země je  
1 au ≐ 1,496 ∙ 108 km, polomer Zeme je R⊕

 = 6378 km. V tab. 1 jsou zaznamenány střední 
vzdálenosti planet od Slunce a jejich poloměry v násobcích poloměrů Země. Pro srovnání 
uvádíme i poloměr Slunce. Rozměry Slunce se zdají být obrovské ve srovnání s ostatními pla-
netami, je ale zajímavé přepočítat poloměr Slunce do astronomických jednotek R⊕ =  0,0047 
au. Z toho je vidět, že planety ani Slunce mnoho prostoru Sluneční soustavy nezaujímají.

Tab. 1: Střední vzdálenosti planet ve Sluneční soustavě a poloměry planet a Slunce

Těleso Vzdálenost od Slunce [au] R/R⊕

Slunce 0 109

Merkur 0,39 0,38

Venuše 0,72 0,95

Země 1,00 1,00

Mars 1,52 0,53

Jupiter 5,20 11,2

Saturn 9,54 9,45

Uran 19,2 4,01

Neptun 30,07 3,88

2.1 Aspekty planet

Z pohledu Země rozlišujeme několik význačných poloh planet, tzv. aspektů, které jsou 
schematicky zakresleny v obr. 1 a jejich popis je uveden níže.

1. Konjunkce
U vnitřních planet (Merkur, Venuše) rozeznáváme horní a dolní konjunkci. Horní konjun-
kce je okamžik, kdy se planeta nachází na opačné straně od Slunce  (Slunce je mezi Zemí 
a vnitřní planetou). Dolní konjunkce nastává, je-li planeta mezi Zemí a Sluncem. Vnější 
planeta (Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun)se může nacházet pouze vhorní konjunkci.

Je-li planeta v konjunkci, vychází a zapadá společné se Sluncem, nachází se na denní ob-
loze a není pro nás pozorovatelná.

Typické  
vzdálenosti  
ve Sluneční  

soustavě

1) Je namístě dodat, že planeta se ve skutečnosti nenachází na stejné přímce jako Země a Slunce. Důvodem jsou různé oběžné roviny 
planet (žádné dvě planety Sluneční soustavy nemají společnou oběžnou rovinu). Planeta se tedy nachází na „opačné straně“ v nej-
lepším slova smyslu.
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2. Opozice
Okamžik, kdy je vnější planeta Zemi nejblíže, resp. Země je mezi planetou a Sluncem, se 
nazývá opozice. V době opozice jsou nejpříznivější podmínky pro pozorování planety, ne-
boť planeta vychází při západu slunce a zapadá při východu Slunce (je tak pozorovatelná 
po celou noc) a planeta se jeví v dalekohledu největší (tj. má největší úhlovou velikost)

3. Elongace  
Elongace je úhlová vzdálenost mezi vnitřní planetou a Sluncem. Při západní elongaci pla-
neta vychází i zapadá dříve než slunce. Při východní elongaci vychází i zapadá slunce dříve 
než planeta. Největší úhlová vzdálenost planety od Slunce se nazývá maximální elongace2. 
Maximální elongace Merkuru je23°, Venuše 47°.

4. Kvadratúra
Kvadratura je okamžik, kdy úhel Slunce-Země-vnější planeta je pravý. V kvadratuře se 
mohou nacházet pouze vnější planety.

Obr. 19: Schéma možních konfigurácí planet

Je přirozené, že pokud se objektyod nás nachází ve velké vzdálenosti, zdají se nám být menší, 
než kdyby se nacházely v naší těsné blízkosti. Přesto se jejich fyzické rozměry nemění. Aby-
chom byli schopni tuto skutečnost kvalitativně popsat, zavádíme veličinu úhlové velikosti θ, 
jejíž význam vystihuje obr. 2. Obrázek nám poskytuje jasnou představu, jak se má úhlová 
velikost počítat:

Úhlová  
velikosti  
objektů

2) U všech vnějších planet by byla maximální elongace 180°, proto nemá smysl.

Směr rotace Země

Konjunkce

Horní konjunkce

Slunce

Opozice

Dolní konjunkce

Maximální  
západní elongace

Maximální  
východní elongace

Země Západní kvadra-
tura

Východní kvad-
ratura



250250

STARS Metodická příručka pro učitele  

5. Sluneční soustava 

tg θ
2

 = Rd

Úhel  θ pak dostaneme jako: θ = 2 ∙ arctg 
d
R. Jen pro představu, pro Slunce o poloměru   

 
R☉ ≐ 6,955 ∙ 105 km, ve vzdálenosti d☉

 ≐ 1,496 ∙ 108 km vychází úhlová velikosti θ☉ ≐ 32'. 
Nedá se asi divit, že úhlové velikosti planet ve Sluneční soustavě pak vychází v řádu jedno-
tek až desítek úhlových vteřin. 

Ďalej si ukážeme, ako zjednodušiť vzťah pre výpočet uhlovej veľkosti, ak je malá. Na to 
bude potrebné zaviesť „nové“ jednotky rovinného uhla, tzv. radiány.

Obr. 20: K definice úhlové velikosti

Radiány jsou nejpřirozeněji definované jednotky rovinného úhlu. Představme si soustředné 
kružnice jako na obr. 3. Úhel θ je definován jako podíl délky odpovídajícího oblouku a polo-
měru kružnice. Z obr. 3 je vidět, že úhel nezávisí na konkrétní délce oblouku nebo poloměru: 

θ = 
R1

Δs1  = 
R2

Δs2  = 
R3

Δs3 , pouze na jejich poměru, což je přirozené a správné.Už víme, jak lze

 definovat úhel, pořád ale ještě nevíme, co  „radián“. 

Z toho, jak jsme definovali úhel (délka oblouku dělená poloměrem) by se zdálo, že úhel 
nemá rozměr, resp. jednotkou úhlu je „jednička“. A přesně tomu se říká radián! Také by-
chom pro rozměr úhlu mohli psát: [θrad] = 1 = rad. Bezrozměrných veličin existuje nemalé 
množství. Tím, že budeme k číslům psát „rad“ upozorňujeme na to, že číslo odpovídá 
velikosti úhlu.

Radiány
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Radiány
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Protože poloměr kružnice je s  = 2πR, je plný úhel 2πR/R = 2π = 360° . Samozřejmě,  
0 rad = 0°. 

Předposlední rovnost dává převodní vztah mezi radiány a  stupni: θrad = 
360°
2π  θstup,  

 
resp. θstup = 

360°
2π  θrad.

Dále si uvědomme, že čím bude úhel θ menší, tím více bude oblouk (od délce Δs) podobný 
úsečce. Toho využijeme v dalším odstavci. 

Obr. 21: K zavedení radiánů

Nyní si představme, že by rozměr kulového objektu byl výrazně menší nežjeho vzdálenost 
od nás. Jak jsme naznačili výše, pro velké vzdálenosti lze (dostatečně malou) délku oblouku 
dobře odhadnout úsečkou a naopak. V takovém případě lze pro úhlovou velikost objektu 
(v radiánech) psát: 

θ ≐ 2R
d

Samozřejmě, vztah musí dávat pro malé úhlové velikosti, pro které je odvozený, stejné    
výsledky jako pro dříve odvozený vztah, tedy 

d
R

 
= tg 

2
θ

 d
R

 
= tg 

2
θ

 
≐

 2
θ , přičemž úhel θ  

 počítá v radiánech (kalkulačka dokáže spočítat tangens jak ve stupních, tak v radiánech).

Zdroje a doporučená literatura

[1] Mikulčák J., Macháček M., Zemánek F.: Matematické, fyzikální a chemické tabulky 
a vzorce pro SŠ, Prometheus, Praha, 2003

[2] Široký J., Široká M.: Základy astronomie v příkladech, SPN, Praha, 1966, online od-
kaz: http://physics.ujep.cz/~zmoravec/astronomie/siroky/siroky.html, cit. 8.7.2018

Úhlová velikost  
po druhé
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3. METODICKÉ POKYNY PRE UČITEĽA

Název aktivity Předpokládaná 
doba trvání

Náročnost 
aktivity

Věk, pro který je 
aktivita vhodná

Pomůcky 
a použitý materiál Cíl aktivity

Úloha I: Radiány, 
nebo stupně? 12 minut standardní 12 let a více kalkulátor

převod stupňů na 
radiány a naopak, 
výpočet úhlových 

velikostí

Úloha II: 
Mars v opozici 
a kvadratuře

5 minut standardní 12 let a více kalkulátor
aspekty, 

Pythagorova věta, 
goniometrické 

funkce

Úloha III: 
Měříme Merkur 
a Venuši

8 minut standardní 12 let a více kalkulátor
goniometrické 
funkce, 3. KZ, 

synodická doba

Úloha IV: 
„Merkuan“ 5 minut standardní 12 let a více kalkulátor elipsa, úhlová 

velikost

Úloha V: Země 
z Marsu 5 minut standardní 12 let a více kalkulátor  goniometrické 

funkce, 3. KZ

Úloha VI: Jak 
velký je Měsíc? 12 minut komplexnější 

úloha 12 let a více kalkulátor
goniometrické 
funkce, 3. KZ, 
úhlová velikost

Úloha VII: 
Měsíc po druhé 8 minut mírně náročnější 

na operace 12 let a více kalkulátor elipsa, úhlová 
velikost

Úloha VIII: 
Parametry 
trajektorie 
planet

8 minut standardní 12 let a více kalkulátor
3. KZ, synodická 

doba, úhlová 
velikost

Úloha IX: Jako 
z jiné planety... 5 minut standardní 12 let a více kalkulátor synodická doba

Úloha X: 
Nohama pevně 
na Zemi...

5 minút práce s grafem, 
složitější úkony 12 let a více kalkulátor

práce s grafem, 
práce s úhlovými 

vzdál., 3. KZ

Úloha XI: Řeku, 
jak velká je 
Země?

8 minút

žák se musí 
sám zorientovat 

v zadání a pochopi 
situaci

12 let a více kalkulátor, 
rýsovací potřeby geometrie

Úloha XII: 
Měsíc v akci  
po třetí?

12 minút práce s grafem, 
složitější úkony 12 let a více kalkulátor,  

měřící pomůcky geometrie,
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3. METODICKÉ POKYNY PRE UČITEĽA

Název aktivity Předpokládaná 
doba trvání

Náročnost 
aktivity

Věk, pro který je 
aktivita vhodná

Pomůcky 
a použitý materiál Cíl aktivity

Úloha I: Radiány, 
nebo stupně? 12 minut standardní 12 let a více kalkulátor

převod stupňů na 
radiány a naopak, 
výpočet úhlových 

velikostí

Úloha II: 
Mars v opozici 
a kvadratuře

5 minut standardní 12 let a více kalkulátor
aspekty, 

Pythagorova věta, 
goniometrické 

funkce

Úloha III: 
Měříme Merkur 
a Venuši

8 minut standardní 12 let a více kalkulátor
goniometrické 
funkce, 3. KZ, 

synodická doba

Úloha IV: 
„Merkuan“ 5 minut standardní 12 let a více kalkulátor elipsa, úhlová 

velikost

Úloha V: Země 
z Marsu 5 minut standardní 12 let a více kalkulátor  goniometrické 

funkce, 3. KZ

Úloha VI: Jak 
velký je Měsíc? 12 minut komplexnější 

úloha 12 let a více kalkulátor
goniometrické 
funkce, 3. KZ, 
úhlová velikost

Úloha VII: 
Měsíc po druhé 8 minut mírně náročnější 

na operace 12 let a více kalkulátor elipsa, úhlová 
velikost

Úloha VIII: 
Parametry 
trajektorie 
planet

8 minut standardní 12 let a více kalkulátor
3. KZ, synodická 

doba, úhlová 
velikost

Úloha IX: Jako 
z jiné planety... 5 minut standardní 12 let a více kalkulátor synodická doba

Úloha X: 
Nohama pevně 
na Zemi...

5 minút práce s grafem, 
složitější úkony 12 let a více kalkulátor

práce s grafem, 
práce s úhlovými 

vzdál., 3. KZ

Úloha XI: Řeku, 
jak velká je 
Země?

8 minút

žák se musí 
sám zorientovat 

v zadání a pochopi 
situaci

12 let a více kalkulátor, 
rýsovací potřeby geometrie

Úloha XII: 
Měsíc v akci  
po třetí?

12 minút práce s grafem, 
složitější úkony 12 let a více kalkulátor,  

měřící pomůcky geometrie,
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Pokyny pro učitele - žáci se SVP, nadaní žáci:
1. Žákům se SVP přidat 50 % času navíc.
2. Nadaní žáci mohou samostatně vypracovávat všechny úlohy, pedagog se jim věnu-

je individuálně. Pokud žák projevil zájem o toto téma, lze ho s další teorií a příkla-
dy odkázat na [2].

Úloha I: Radiány, nebo stupně?

a) Přepočtěte stupně na radiány: 
1°, 5°, 30°, 60°, 180°, 270°.

b) Přepočtěte radiány na stupně: 2,91  ∙  10–4 rad; π/360 rad, 1 rad, π/2 rad, 1,5 π rad,  
2π rad.

c) Pro následující hodnoty úhlů ve stupních proveďte:
c1) přepočet ze stupňů na radiány,
c2) výpočet tangens daného úhlu θ, tzn. spočítejte tg θ, a srovnejte s hodnotami z bodu 

c1).

Zadané úhly: 0,1", 30', 2°, 5°, 10°, 15°, 30°.

Řešení

Například z trojčlenky můžeme odvodit převodní vztah mezi radiány a stupni:

θrad = 
360°
2π  θstup , resp. θstup = 

2π
360°  θrad

a) 1° = 
180
π  rad ≐ 0,0174 rad, 5° = 

36
π  rad ≐ 0,0873 rad, 30° = 

6
π  rad ≐ 0,524 rad,

 60° = 
3
π  rad ≐ 1,05 rad, 180°= π rad ≐ 3,14 rad, 270° = 

2
3π  rad ≐ 4,71 rad.

b) 2,91  ∙  10−4 rad ≐ 1', 360
π

 rad=30', 1 rad ≐ 57° 18', π/2 rad = 90°, 1,5π rad = 270°,  
2π rad = 360°.

c1)  0,1" ≐ 4,85 ∙ 10−7 rad, 30' = 
360
π  rad ≐ 8,73 ∙ 10−3 rad, 2° = 

90
π  rad ≐ 0,0349 rad,

 5° = 
36
π  rad ≐ 0,0873 rad, 10° = 

18
π  rad ≐ 0,175 rad, 15° = 

12
π  rad ≐ 0,262 rad,

 30° = 
6
π  rad ≐ 0,524 rad.
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c2) tg 0,1" ≐ 4,85 ⋅ 10−7, tg 30' ≐ 8,73 ⋅ 10−3, tg 2° ≐ 0,0349, tg 5° ≐ 0,0875,  
tg 10° ≐ 0,176, tg 15° ≐ 0,268, tg 30° ≐ 0,577.

Je vidět, že od hodnoty 5° přestává být vztah tg θ ≐ θ čím dál méně přesný.

Úloha II: Mars v opozici a kvadratuře

Jak daleko se nachází Mars od Země, pokud se Mars nachází v a) opozici, b) kvadratuře? 
Kolikrát by se zdál jevit Mars větší v opozici než v kvadratuře v astronomově dalekohledu? 
Poloměr kruhové dráhy Marsu je a

♂
 = 1,52 au. Může vám pomoci obr. 1.

Směr rotace Země

Konjunkce

Horní konjunkce

Slunce

Opozice

Dolní konjunkce

Maximální  
západní elongace

Maximální  
východní elongace

Země Západní kvadra-
tura

Východní kvad-
ratura

Obr. 1: Schéma možných konfigurací planet

Řešení

a) Z obr. 1 lze snadno určit vzdálenost Země od Marsu v opozici: 
Δro = a

♂
 − a

⊕
 = 0,52 au

b) Vzdálenost Země od Marsu v kvadratuře určíme z Pythagorovy věty:
 Δrk = a

♂ 
2 − a

⊕ 
2 ≐ 1,14 au .

Obraz v dalekohledu se bude v opozici jevit tolikrát větší než v kvadratuře, kolikrát je Mars 
v opozici blíže než v kvadratuře:

Δrk

Δro

 = 2,21.
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c2) tg 0,1" ≐ 4,85 ⋅ 10−7, tg 30' ≐ 8,73 ⋅ 10−3, tg 2° ≐ 0,0349, tg 5° ≐ 0,0875,  
tg 10° ≐ 0,176, tg 15° ≐ 0,268, tg 30° ≐ 0,577.

Je vidět, že od hodnoty 5° přestává být vztah tg θ ≐ θ čím dál méně přesný.

Úloha II: Mars v opozici a kvadratuře

Jak daleko se nachází Mars od Země, pokud se Mars nachází v a) opozici, b) kvadratuře? 
Kolikrát by se zdál jevit Mars větší v opozici než v kvadratuře v astronomově dalekohledu? 
Poloměr kruhové dráhy Marsu je a

♂
 = 1,52 au. Může vám pomoci obr. 1.

Směr rotace Země

Konjunkce

Horní konjunkce

Slunce

Opozice

Dolní konjunkce

Maximální  
západní elongace

Maximální  
východní elongace

Země Západní kvadra-
tura

Východní kvad-
ratura

Obr. 1: Schéma možných konfigurací planet

Řešení

a) Z obr. 1 lze snadno určit vzdálenost Země od Marsu v opozici: 
Δro = a

♂
 − a

⊕
 = 0,52 au

b) Vzdálenost Země od Marsu v kvadratuře určíme z Pythagorovy věty:
 Δrk = a

♂ 
2 − a

⊕ 
2 ≐ 1,14 au .

Obraz v dalekohledu se bude v opozici jevit tolikrát větší než v kvadratuře, kolikrát je Mars 
v opozici blíže než v kvadratuře:

Δrk

Δro

 = 2,21.
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Úloha III: Měříme Merkur a Venuši

Určete poloměry kruhových drah Merkuru a Venuše, pokud víte, že:
a) maximální elongace Merkuru je 23° a Venuše 47°,
b) synodická oběžná doba Merkuru je 116 dní, Venuše 584 dní.

Řešení

a) Z obr. 1 a maximální elongace určíme postupně hlavní poloosy planet:
 Merkur a☿ = a⊕ sin 23° ≐ 0,39 au, 
 Venuše: a☿ = a⊕ sin 47° ≐ 0,73 au.

b) Pro vzájemný úhlový pohyb vnitřní planety a Země platí: Δω = ωvnútorná − ω⊕.

 Vyjdeme z definice úhlové rychlosti ω = 2π/T, po dosazení dostáváme:

 
Tsynod

1  = 
Tvnitřní

1  − T
⊕

1 , teda Tvnitřní = 
T⊕

 + Tsynod

T⊕Tsynod . Pro Merkur dostáváme:

 T☿ ≐ 88 dní ≐ 0,241 let, pro Venuši: T☿ ≐ 245 dní ≐ 0,615 let.

 Z 3. Keplerova zákona a' = 
3 
T'2  dostáváme: a☿ ≐ 0,391 au, a☿ ≐ 0,723 au. 

Úloha IV: „Merkuan“

Dráha Merkuru není přesně kruhová, ale eliptická s excentricitou e = 0,205. Kolikrát je 
úhlová velikost Slunce větší v periheliu než v afeliu pro pozorovatele na Merkuru?

Řešení

Vyjdeme z definice úhlové velikosti (pro malé úhly):

θ ≐ 
d
D , kde D je rozměr (průměr) tělesa a  d je vzdálenost objektu od pozorovatele. 

Pro poměr úhlových velikostí v periheliu a afeliu: 
θafel

θper  = 
rper

rafel = 
1 − e
1 + e

 
= 1,52.

V periheliu se bude pozorovateli jevit Slunce o 52% větší v afeliu.

Úloha V: Země z Marsu

Vypočítejte úhlovou vzdálenost Země od Slunce z pohledu pozorovatele na Marsu. Víte, 
že siderická oběžná doba Marsu je 687 pozemských dní.
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Řešení

T♂ ≐ 687dní  ≐ 1,88 let. Vyjdeme z  3. Keplerova zákona a'
♂

 = 
3 

T'
 ♂
2  ≐ 1,52 au.  

Z  podobné geometrie jako na obr. 1 (jen provádíme výpočet pro Mars   
 
namísto Zemi) dostáváme: sin θ = 

a⊕

a♂

 = 41,1°.

Úloha VI: Jak velký je Měsíc?

a) Střední vzdálenost Země-Slunce je d = 1 au = 1,496 ⋅ 108 km, poloměr Slunce je  
R☉ = 6,955 ⋅ 105 km. Určete úhlovou velikost Slunce pro pozorovatele na Zemi.

b) Ze znalosti hmotnosti Země M⊕ = 5,97 ⋅ 1024 kg a doby oběhu Měsíce kolem Země T = 
27,3 dní z třetího Keplerova zákona vzdálenost Měsíce od Země. Hmotnost Měsíce pro 
odhad vzdálenosti neuvažujte.

c) Protože víte, dochází k  částečným i  úplným zatměním Slunce, odhadněte skutečné 
rozměry Měsíce. Ilustrace jevu je na obr. 2.

(zdroj: https://apod.nasa.gov/ 
apod/ap160831.html, cit. 5.8.2018)

(zdroj: https://www.nasa.gov/multimedia/ 
imagegallery/image_feature_1249.html, cit. 5.8.2018)

d) Jaká by byla úhlová velikost Země pro astronauta na Měsíci, když by se Měsíc pohybo-
val po přesně kruhové dráze? Jak velkou část povrchu Země astronaut vidí (viz obr. 3 
a 4)? Výsledek vyjádřete v procentech. Poloměr Země je R⊕ = 6 378 km.

 Nápověda: Část povrchu Země, kterou pozorovatel vidí, odpovídá povrchu kulového 
vrchlíku. Plocha kulového vrchlíku (bez podstavy) je S = 2πRv, kde R je poloměr sféry 
a v je výška kulové úseče, viz obrázek obr. 4.
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Řešení

T♂ ≐ 687dní  ≐ 1,88 let. Vyjdeme z  3. Keplerova zákona a'
♂

 = 
3 

T'
 ♂
2  ≐ 1,52 au.  

Z  podobné geometrie jako na obr. 1 (jen provádíme výpočet pro Mars   
 
namísto Zemi) dostáváme: sin θ = 

a⊕

a♂

 = 41,1°.

Úloha VI: Jak velký je Měsíc?

a) Střední vzdálenost Země-Slunce je d = 1 au = 1,496 ⋅ 108 km, poloměr Slunce je  
R☉ = 6,955 ⋅ 105 km. Určete úhlovou velikost Slunce pro pozorovatele na Zemi.

b) Ze znalosti hmotnosti Země M⊕ = 5,97 ⋅ 1024 kg a doby oběhu Měsíce kolem Země T = 
27,3 dní z třetího Keplerova zákona vzdálenost Měsíce od Země. Hmotnost Měsíce pro 
odhad vzdálenosti neuvažujte.

c) Protože víte, dochází k  částečným i  úplným zatměním Slunce, odhadněte skutečné 
rozměry Měsíce. Ilustrace jevu je na obr. 2.

(zdroj: https://apod.nasa.gov/ 
apod/ap160831.html, cit. 5.8.2018)

(zdroj: https://www.nasa.gov/multimedia/ 
imagegallery/image_feature_1249.html, cit. 5.8.2018)

d) Jaká by byla úhlová velikost Země pro astronauta na Měsíci, když by se Měsíc pohybo-
val po přesně kruhové dráze? Jak velkou část povrchu Země astronaut vidí (viz obr. 3 
a 4)? Výsledek vyjádřete v procentech. Poloměr Země je R⊕ = 6 378 km.

 Nápověda: Část povrchu Země, kterou pozorovatel vidí, odpovídá povrchu kulového 
vrchlíku. Plocha kulového vrchlíku (bez podstavy) je S = 2πRv, kde R je poloměr sféry 
a v je výška kulové úseče, viz obrázek obr. 4.
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Zem

Ilustrace astronautova pohledu na Zem

Řešení

a) Vyjdeme z přibližného vztahu pro úhlovou velikost: θ☉ ≐ 
d

2R☉ ≐ 9,30 ⋅10−3 rad ≐ 32'. 
Mohli bychom též vyjít z přesného vztahu 

 tg 
2
θ☉  = 

d
R☉ , resp. θ☉ = 2.arctg 

d
2R☉ ≐ 32'. Výsledky jsou samozřejmé   

 
stejné, viz. Úloha I.

b) Vyjdeme z 3. Keplerova zákona: a = 
3 

 
4π2

G M⊕T 2

 ≐ 3,83 ⋅108 m.

c) Protože dochází k  částečným a  úplným zatmění Slunce, je úhlo-
vá velikost Měsíce srovnatelná s  úhlovou velikostí Slunce, tedy θ☉ ≐ θ☽.  
 
Poloměr Měsíce určíme ze vztahu: R☽ ≐ 

2
θ☽a

 ≐ 1 780 km. Skutečný poloměr   
 
Měsíce je 1 737 km, tedy náš výsledek souhlasí dobře se skutečností.

d) Vyjdeme z přibližného vztahu pro úhlovou velikost: θ⊕ ≐ 
a

2R⨁ ≐ 0,033 rad ≐ 1° 55'.

 Z obr. 2 zjevně platí:

 sin 
2

θ⨀  = 
a

R⨁ = 
R⨁

R⨁
 − v

 = 1 − 
R⨁

v
, tedy v = R⨁ (1 − sin 

2
θ⨀) = R⨁ (1 − 

a
R⨁).

 Buď můžeme výšku kulového vrhlíku spočítat přímo ze zadaných hodnot, nebo z vy-
počítané hodnoty úhlové velikosti Země. Dosadíme do pomocného vzorce pro plochu 

 kulového vrchlíku S = 2πR⊕
 2 (1 − 

a
R⨁). Vzorec pro plochu koule je Rguľa = 4πR2, proto 

 pro poměr plochy kulového vrchlíku k celé kouli je:

 
S⊕

S
 
= 

2
1

 (1 − 
a

R⊕ ) ≐ 0,49 ≐ 49 %. Astronaut vidí téměř celou jednu stranu Země.
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 Z poslední rovnice je jasné, že čím bude astronaut dále od Země (vzdálenost přitom 
udává hlavní poloosa, protože odpovídá poloměru kruhové orbity), tím bude člen  

 
a

R⨁ blíže nulo a  astronaut uvidí větší část Země, maximálně však 50%. Bude-li 

 naopak astronaut těsně nad povrchem Země, bude člen  
a

R⨁ blízko 1 a poměr 
S⊕

S
 
bude

 
 

téměř nulový.

Úloha VII:  Měsíc po druhé

Měřením bylo zjištěno, že úhlová velikost (průměr) Měsíce v  perigeum je θ☽per = 33,5'  
a v apegeum je  θ☽apo = 29,9'. Pokud je poloměr Měsíce R☽ = 1 737 km, určete číselnou vý-
střednost eliptické dráhy a její hlavní poloosu.

Řešení

Klíčem je vyjít z  definice úhlové velikosti: θ☽per = 
a − ε
2 R☽ , : θ☽per = 

a − ε
2 R☽ , : θ☽apo = 

a + ε
2 R☽ ,  

a tedy 

θ☽apo

θ☽per = 
a − ε
a + ε

 = 
1 − e
1 + e

Úpravou poslední rovnice dostaneme:

Skutečná hodnota číselné výstřednosti přitom je 0,055. Trajektorie je tedy téměř kruhová.

Hlavní poloosu určíme podle vztahu:

θ☽per = 
a − ε
2 R☽  = 

a(1 − e)
2 R☽ , teda a  = 

θ☽per (1 − e)
2 R☽ , kde θ☽per ≐ 9,74 ⋅ 10−3 rad.  

 
Po dosazení dostáváme a ≐ 378 000 km. 

Výsledek si můžeme zkontrolovat, když použijeme druhého vztahu (pro apogeum):

a = 
θ☽apo (1 + e)

2 R☽  ≐ 378 000 km, přitom θ☽per ≐ 8,70 ⋅ 10−3 rad.

Úloha VIII: Parametry trajektorie planet

V tab. 1 jsou ke každé planetě přiřazeny jejich synodické oběžné doby, jak je naměřil po-
zemský astronom.  Do tabulky doplňte výpočtem siderické oběžné doby planet a odvoďte 
hlavní poloosy planet. 

e = = 0,057.
θ☽apo

θ☽per

θ☽apo

θ☽per

 − 1

 + 1
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 Z poslední rovnice je jasné, že čím bude astronaut dále od Země (vzdálenost přitom 
udává hlavní poloosa, protože odpovídá poloměru kruhové orbity), tím bude člen  

 
a

R⨁ blíže nulo a  astronaut uvidí větší část Země, maximálně však 50%. Bude-li 

 naopak astronaut těsně nad povrchem Země, bude člen  
a

R⨁ blízko 1 a poměr 
S⊕

S
 
bude

 
 

téměř nulový.

Úloha VII:  Měsíc po druhé

Měřením bylo zjištěno, že úhlová velikost (průměr) Měsíce v  perigeum je θ☽per = 33,5'  
a v apegeum je  θ☽apo = 29,9'. Pokud je poloměr Měsíce R☽ = 1 737 km, určete číselnou vý-
střednost eliptické dráhy a její hlavní poloosu.
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2 R☽ , : θ☽apo = 
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2 R☽ ,  

a tedy 

θ☽apo

θ☽per = 
a − ε
a + ε

 = 
1 − e
1 + e

Úpravou poslední rovnice dostaneme:

Skutečná hodnota číselné výstřednosti přitom je 0,055. Trajektorie je tedy téměř kruhová.

Hlavní poloosu určíme podle vztahu:

θ☽per = 
a − ε
2 R☽  = 

a(1 − e)
2 R☽ , teda a  = 

θ☽per (1 − e)
2 R☽ , kde θ☽per ≐ 9,74 ⋅ 10−3 rad.  

 
Po dosazení dostáváme a ≐ 378 000 km. 

Výsledek si můžeme zkontrolovat, když použijeme druhého vztahu (pro apogeum):

a = 
θ☽apo (1 + e)

2 R☽  ≐ 378 000 km, přitom θ☽per ≐ 8,70 ⋅ 10−3 rad.

Úloha VIII: Parametry trajektorie planet

V tab. 1 jsou ke každé planetě přiřazeny jejich synodické oběžné doby, jak je naměřil po-
zemský astronom.  Do tabulky doplňte výpočtem siderické oběžné doby planet a odvoďte 
hlavní poloosy planet. 

e = = 0,057.
θ☽apo

θ☽per

θ☽apo

θ☽per

 − 1

 + 1
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Tabulka 1: Synodické oběžné doby planet a další parametry

Planeta Synodická doba [den] Synodická doba [rok] Siderická doba [rok] Hlavní poloosa [au]

Merkur 116

Venuše 584

Mars 780

Jupiter 399

Saturn 378

Uran 370

Neptun 367

Řešení

Planety se kolem Slunce pohybují ve shodném směru, vzájemnou úhlovou rych-
lost Země a planety dostaneme jako rozdíl jejich úhlových rychlostí: Δω = ωvnitřní − ω⊕,  
resp. Δω = ω⊕ − ωvnější. Z definice úhlové rychlosti dostaneme:

Tvnitřní = 
T⊕

 + Tsynod

T⊕Tsynod

Tvnější = 
Tsynod − T⊕

T⊕Tsynod

Hlavní poloosu spočítáme z třetího Keplerova zákona:

a' = 
3 
T'2 , kde a' = a/a⊕, T ' = T/T⊕.

Tabulka 1 – řešení

Planeta Synodická doba [den] Synodická doba [rok] Siderická doba [rok] Hlavní poloosa [au]

Merkur 116 88,0 0,241 0,387

Venuše 584 225 0,615 0,723

Mars 780 687 1,88 1,52

Jupiter 399 4320 11,8 5,19

Saturn 378 10800 29,6 9,56

Uran 370 28500 78,0 18,3

Neptun 367 76600 210 35,3

Vyčíslené hodnoty v tabulce se téměř shodují se skutečnými hodnotami, výjimku tvoří 
Uran a Neptun. Skutečná hodnoty hlavních poloos a period pro Uran jsou: T♅ = 84,1 
let, a♅ = 19,2 au; pro Neptun: T♆ = 165 let, a♆ = 30,1 au. Citelnější rozdíl vypočítaných 
a skutečných hodnot spočívá v podobnosti synodické periody a periody Země kolem 
Slunce. Pokud bychom chtěli dosáhnout přesnějšího výsledku, museli bychom uvést sy-
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nodickou periodu na větší počet platných míst. Pokud bychom za synodickou dobu Ura-
nu dosadili T♅synod = 369,65 dní a Neptunu T♆synod = 367,49 dní, dostali bychom výsledky 
T♅ = 84,1 let, a♅ = 19,2 au; T♆ = 164 let, a♆ = 30,0 au.

Úloha IX: Jako z jiné planety

Jaká by byla synodická oběžná doba Saturna pro pozorovatele na Jupiteru? Nezbytné in-
formace vyčtěte s tab. 1, úloha VIII.

Řešení

Vzájemná úhlová rychlost je dána jako rozdíl úhlových Saturna a Jupitera 

Δω = ω♃ − ω♄, proto Tsynod = T♄ − T♃

T♃ T♄  ≐ 19,6 let.

Úloha X: Nohama pevně na Zemi

Horolezec vylezl na nejvyšší horu světa Mount Everest o výšce 8848 m n. m. Kdybychom 
brali Zemi jako dokonalou kouli, s výjimkou místa, kde se tyčí Mount Everest, jak daleko 
po zemském povrchu by horolezec dohlédl? Poloměr Země je R⊕ = 6 378 km.

Řešení

Podle obrázku platí: cos θ = R⊕ + h
R⊕ , tedy cos θ ≐ 0,9986, přibližně tedy θ ≐ 3° 01' ≐ 0,053 rad.  

 
Z obrázku je též zřejmé: θ = 

R⊕

s , proto s = R⊕ ⋅ θ ≐ 340 km.

Pozorovatel na hoře Mount Everest o výšce h dohlédne do vzdálenosti s
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Δω = ω♃ − ω♄, proto Tsynod = T♄ − T♃

T♃ T♄  ≐ 19,6 let.
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brali Zemi jako dokonalou kouli, s výjimkou místa, kde se tyčí Mount Everest, jak daleko 
po zemském povrchu by horolezec dohlédl? Poloměr Země je R⊕ = 6 378 km.

Řešení

Podle obrázku platí: cos θ = R⊕ + h
R⊕ , tedy cos θ ≐ 0,9986, přibližně tedy θ ≐ 3° 01' ≐ 0,053 rad.  
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R⊕

s , proto s = R⊕ ⋅ θ ≐ 340 km.
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Úloha XI: Řeku, jak velká je Země?

První měření průměru Země provedli staří Řekové asi 250 let před n.l. Řecký učenec Era-
tosthenés z Kyrény k tomu potřeboval pouze dvě města s vhodnou polohou. Eratosthené-
sovi se od cestovatelů dostalo, že v den letního slunovratu (21. června) v pravé poledne lze 
i v nejhlubších studnách města Syény pozorovat odraz slunce. Sluneční paprsky tak do-
padají kolmo k zemskému povrchu a nevrhají žádný stín. Na stejném poledníku, 800 km 
od Syén, se nacházelo egyptské město Alexandrie, kde sluneční paprsky v pravé poledne 
vrhaly stín pod úhlem 7,2°. 

Vaším úkolem je:
a) nakreslit obrázek popisující situaci,
b) spočítat poloměr Země. 

Řešení

a) Nejdůležitější částí náčrtku je správné zakreslení shodných úhlů. 

b) Z náčrtku již jednoduše dopočítáme poloměr Země:

 θ = 
R⊕

s , tedy R⊕ = 
θ
s  = 20 000/π ≐ 6 400 km, kde θ = π/25 rad ≐ 0,126 rad.

Úloha XII: Měsíc v akci po třetí

a) Na obr. 6 je zachyceno úplné zatmění Měsíce. S pomocí obr. 6 a časů odhadněte, koli-
krát je poloměr stínu od Země větší než poloměr Měsíce. 

b) Pokud je úhlová velikosti Slunce θ☉ =32‘, poloměr Země je R⊕ = 6 378 km a poloměr 
kruhové orbity a2 = 384 400 km, spočítejte s pomocí výsledku z bodu a) poloměr Mě-
síce. Obr. 7 vám může napovědět.
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27. – 28. júl 2018

18:24:27 UT
Čiastočné zatmenie 
začína

Úplné zatmenie Mesiaca

19:30:15 UT
Úplné zatmenie 

začína

21:13:12 UT
Úplné zatmenie  

končí

22:19:00 UT
Čiastočné  

zatmenie končí

Zatmění Měsíce

Zatmění Měsíce – rozbor situace

Řešení

a) Z časů uvedených na obrázku je patrné, že Měsíci trvalo přibližně 1 hod 6 min vstoupit 
do Zemského stínu. V tomto stínu pak setrval přibližně 2 hod 49 min. Poměr těchto 
časů pak odpovídá poměru průměru stínu od Země a poloměru Měsíce: 

 
R☽

Rst  = 
1,1
2,8

 ≐ 2,6

 Protože přechod Měsíce přes Zemský stín není přesně centrální, bude poměr ve skuteč-
nosti o trochu větší.

b) Z  náčrtku vyplývá následující: 
a1 + a2 + d

R☉  = 
a2 + d

R⊕  ≐ 
d

Rst . Protože a1 ≪ a2 + d,  
 
lze levou stranu první rovnosti psát jako 

a1

R☉ , což je rovno θ☉/2.

 Z  první rovnosti tak již snadno vyjádříme d = 
θ☉

2R⊕ a2 ≐ 990  000 km.  
 
Z  druhé rovnosti dostáváme Rst = R⊕ 

a2 + d
d

 ≐ 4  600 km.  
 
Poloměr Měsíce pak dostáváme jako: R⊕ = 

2,6
R☽  ≐ 1  800 km. Skutečný poloměr   

 
Měsíce je 1 737 km, výsledek dává tak rozumný odhad.
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časů pak odpovídá poměru průměru stínu od Země a poloměru Měsíce: 

 
R☽
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1,1
2,8

 ≐ 2,6

 Protože přechod Měsíce přes Zemský stín není přesně centrální, bude poměr ve skuteč-
nosti o trochu větší.

b) Z  náčrtku vyplývá následující: 
a1 + a2 + d

R☉  = 
a2 + d

R⊕  ≐ 
d

Rst . Protože a1 ≪ a2 + d,  
 
lze levou stranu první rovnosti psát jako 

a1

R☉ , což je rovno θ☉/2.

 Z  první rovnosti tak již snadno vyjádříme d = 
θ☉

2R⊕ a2 ≐ 990  000 km.  
 
Z  druhé rovnosti dostáváme Rst = R⊕ 

a2 + d
d

 ≐ 4  600 km.  
 
Poloměr Měsíce pak dostáváme jako: R⊕ = 
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Měsíce je 1 737 km, výsledek dává tak rozumný odhad. 263
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ŽIVOT VE VESMÍRU

1. ÚVOD

Zatím nikdo neví, zda existuje život mimo Země.Teze Giordana Bruna o rozmanitosti obý-
vaných světů a nezbytném výskytu četných ohnisek života ve Vesmíru ovládají myšlenky 
lidí už čtyři století.Je úžasné, že za těchto 400 let se jeho nápady nedostali do konfliktu 
se současnými vědeckými poznatky.Musí se pouze aktualizovat pojmy o Vesmíru, životě, 
rozumu atd., které použil Bruno.V  tomto tématu uvádíme představu o  pojmu život ve 
Vesmíru, hledání mimozemského života ve Sluneční soustavě i ve Vesmíru.Nabízíme také 
praktická cvičení pro různé věkové skupiny, aby žákům pomohly získat přehled o vědec-
kých metodách používaných při hledání mimozemského života.

1.1 Klíčová slova

extrasolární planety (exoplanety)

planety podobné Zemi

skalnaté planety

obyvatelná zóna

Drakeova rovnice

vesmírné mise

vesmírné sondy



264264

STARS Metodická příručka pro učitele  

6. Galaktické prostředí

2. TEORETICKÁ ČÁST PRO UČITELE

V  době Bruna se obecně věřilo, že se Země nachází uprostřed Vesmíru a  že je jediná 
a unikátní ve Vesmíru.A dnes je počet pozorovaných exoplanet (které také nazýváme ex-
trasolární planety, protože obíhají kolem jiných hvězd), tedy v srpnu 2018 je počet hvězd 
s planetárními systémy 3798 – 2841, z nichž 633 systémů má více než jednu planetu. Podle 
statistických odhadů se nyní odhaduje, že celkový počet exoplanet v Mléčné dráze je více 
než 100 miliard, z čehož 5 až 20 miliard je pravděpodobně „podobných Zemi“. 

Může se však na některé z nich rozvíjet život? Zde budeme hovořit o životě podobném 
životu na Zemi, protože toto je náš jediný výchozí bod a bylo by velmi těžké představit 
si jiné možnosti. Jaké jsou hlavní podmínky, které musí být splněny, aby se objevil život 
na extrasolární planetě?

Zaprvé, analogicky se Zemí předpokládáme, že planeta musí být skalnatá, a proto ne 
příliš velká (jak víme, velké planety ve sluneční soustavě jsou plynové koule bez pevného 
povrchu). Doposud astronomové objevili více než 950 mimozemských planet podobných 
Zemi a  více než 1100 planet, které označujeme jako tzv. „superzemě“. Superzemě jsou 
exoplanety s hmotností větší než zemská hmotnost, ale mají podstatně menší hmotnost 
než hmota Uranu a Neptunu (t. j. mnohem menší než 15 hmotností Země). Superzemě 
jsou větší než planety podobné Zemi (poloměry mají 0,8 až 1,25 větší než zemský poloměr), 
ale jejich poloměry jsou menší než přibližně dva poloměry Země. Termín „superzemě“ 
se vztahuje pouze na hmotu a velikost planety a nijak se netýká podmínek jejího povrchu 
a možného života na ní. Někteří vědci se domnívají, že superzemě s poloměry kolem dvou 
poloměrů Země nejvíce napomáhají rozvoji života. Vyšší gravitace poskytuje hrubší a hustší 
atmosféru, vysoký stupeň eroze a v důsledku toho i plošší topografii. Konečným výsledkem 
by bylo „souostroví planet“ s mělkými oceány posetými nízkými ostrovními řetězci, které 
jsou ideální pro biodiverzitu. 

Zadruhé, musí existovat podmínky na přítomnost tekuté vody na povrchu planety. Ko-
lem každé normální hvězdy, včetně našeho Slunce, existuje zóna, ve které jsou tyto podmín-
ky splněny. Pro horké hvězdy je tato zóna dál od hvězdy a pro menší hvězdy je bližší k hvěz-
dě.Nazývá se to obyvatelná zóna (Obrázek 1). V anglicky mluvící literatuře se o obyvatelné 
zóně mluví také jako o tzv. Goldilocks Zone podle pohádky Zlatovláska a tři medvědi, ve 
které si malé děvčátko vybere ze tří předmětů, přičemž ignoruje příliš extrémně (velké nebo 
malé, horké nebo studené atd.), vybírajíc si ty, které jsou „šité na míru“.

Pokud je planeta blíže k obyvatelné zóně, bude příliš horká na povrchu a příliš stude-
ná, pokud bude dál. Nesmíme zapomínat, že přítomnost planety v obyvatelné zóně 
a existence příznivých životních podmínek s ní nemusí nutně souviset: první charak-
teristika se týká podmínek v planetárním systému jako celku a druhá se týká přímo 
podmínek na povrchu exoplanet

Podmínky  
života  

na jiných  
planetách

Obyvatelná  
zóna
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Obr. 1: Obyvatelná zóna

Zatřetí, musí existovat dostatek času na rozvoj života na planetě. Na Zemi se první 
nejjednodušší organismy objevily jen asi miliardu let po jejím vzniku a složitějším orga-
nismem (zvířatům a rostlinám) to trvalo další – 2 miliardy let. Jasnější a hmotnější hvězdy 
než Slunce však končí svůj život mnohem rychleji – za několik milionů let (nejmohut-
nější) až několik stovek milionů let. Masivní hvězdy nejsou kvůli svému krátkému životu 
vhodné na rozvoj mimozemského života pozemského typu. Nejlepšími kandidáty jsou 
hvězdy s malými hmotnostmi (od asi jedné do jedné  desetiny hmoty Slunce), které žijí 
desítky miliard let. 

2.1 Hledání planet v obyvatelné zóně

Předpokládejme, že jsou splněny všechny podmínky a na některé planetě existují podmín-
ky pro vznik života, nebo dokonce už vznikl život. Jak můžeme vědět jestli je tam život, 
neboť samotné zjištění a určení, zda je planeta v obytné zóně, je samo o sobě stále dost 
komplikované? Přímé pozorování příznaků života pro velkou vzdálenost není možné ani 
při nejbližších hvězdách s  potenciálně obyvatelnými planetami. Neexistuje způsob, jak 
bychom mohli udělat fotky podobné fotkám Země, které byly provedeny umělými sateli-
ty. Nemůžeme ani vysílat vesmírné sondy.Protože nejbližší hvězdný systém, který máme 
k dispozici, je Alfa ze souhvězdí Centauri, a ten je vzdálen více než 4 světelné roky a našim 
současným sondám by to trvalo 100 000 let. 

Konečným cílem moderních výzkumných programů exoplanet je tedy najít jedno-
značný důkaz mimozemského života. Zda k tomu dojde dříve či později, záleží od dvou 
neznámých: jak rozšířený je život v Galaxii a  jaké budeme mít štěstí. Protože bez štěstí 
hledání mimozemského života může trvat desítky až stovky let. Nalezení jiné planety jako 
je Země je jako hledání určitého zrnka písku na pláži a vyžaduje ještě větší a výkonnější 
teleskopy jako máme dnes.Odpověď na první neznámé – šíření života v galaxii, dává 
Drakeova rovnice. 
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Drakeova rovnice umožňuje odhadnout pravděpodobnost mimozemského života a  roz-
umu. Odhaduje počet N rozvinutých civilizací v naší galaxii: 

N = R * fp ∙ ne ∙ fl ∙ fi ∙ fc ∙ L

Zde R* je rychlost formování hvězd v Mléčné dráze (toto je počet hvězd, který vzniká za 
1 rok v naší galaxii), fp je počet hvězd, které mají planetární soustavy, ne je počet planet 
v planetárním systému, o nichž existují důvodné fyzické podmínky pro existenci života  
(t. j. počet planet v obyvatelné zóně), fl je pravděpodobnost, že na dané planetě bude život, 
fi je pravděpodobnost, že v rámci života rozvíjejícího se v rámci svého evolučního vyvine 
druh obdařen rozumem, fc je pravděpodobnost, že rozumem obdařena civilizace bude 
civilizací s pokročilou technologií, která je schopna hledat spojení s jinými civilizacemi,  
L je čas aktivního civilizačního života (nebo alespoň čas), jehož prostřednictvím civilizace 
hledá jiný život a vysílá signály do Vesmíru). 

V roce 1960, kdy Drake dospěl ke své rovnici, všechny zahrnuté veličiny nebyly nám zná-
mé. Určitě bychom mohli jen říct, že N se rovná alespoň jedné, pokud známe naši vlastní 
civilizaci. Kvůli nejasnostem ve vzorci má každý člověk svůj vlastní výsledek. Odhady pro 
N jsou dost spekulativní a pohybují se od „jednoho“ (pouze na naší Zemi) po miliardu 
v závislosti na optimismu výzkumníka. V současnosti nepochybně došlo k pokroku a z té-
měř 4 000 dosud objevených exoplanet víme o 55 podobných Zemích a superzemích, které 
se nacházejí v oblasti Zlatovláska. To posiluje naše přesvědčení, že mimozemský život je 
v Galaxii dostatečně rozšířený. 

Tak či onak, stále nemáme dostatek důkazů o existenci mimozemského života ani 
mimozemské inteligence.Je však známo, že „nedostatek důkazů není důkazem 
nedostatku“ a astronomové mají všechny důvody k pokračování ve výzkumu.

2.2 Výzkum Sluneční soustavy a hledání mimozemského života

Výzkum sluneční soustavy je důležitou součástí hledání mimozemského života. Au-
tomatizované vesmírné sondy už navštívily planety Sluneční soustavy, některé z  jejich 
měsíců, některé asteroidy a komety. Podle vědců jsou nejpravděpodobnějšími místy, kde 
mohl (nebo může) existovat život (mikroorganismy) jsou Mars, Evropa (Jupiterův měsíc) 
a Enceladus (Saturnův měsíc). Všechny měly (nebo v současnosti mají) tekutou vodu na 
povrchu nebo blízko jeho povrchu. Zajímavý je i další ze satelitů Saturnu – Titan, protože 
se zdá, že má jezera tekutého metanu a samotný Titan je svou geologickou aktivitou a at-
mosférickým složením podobný Zemi v dřívější fázi jejího vývoje. 

Dalším způsobem, jak hledat život ve Vesmíru, který aplikují i mnozí amatéři, je pokusit 
se zjistit signály technologicky vyspělé mimozemské civilizace. Od 60. let minulého 
století výzkumný ústav SETI (z ang. Search for ExtraTerrestrial Intelligence) analyzoval 
elektromagnetické signály přicházející z Vesmíru (zejména signály rádiových vln a viditel-
ného světla) v naději, že zjistí mimozemský civilizační signál. SETI samozřejmě neočekává 
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registraci zprávy v lidském jazyce, ale hledá struktury signálů, které by se přirozeně nevys-
kytovaly. Jejich pokusy zatím nejsou úspěšné.

My lidé jsme také poslali pozdravy do Vesmíru v  naději, že je zachytí možné mi-
mozemské civilizace. Mezi ně patří binární kódové zprávy vysílané z  pozemských 
rádiových dalekohledů a zprávy zaznamenané v různých formátech, které se nachá-
zejí na palubách vesmírných sond. Sondy Voyager 1 a 2 (https://voyager.jpl.nasa.gov/
mission/status/) vezou fotoalba a zvuky, které ilustrují rozmanitost života a kultur na 
Zemi. Mezi nimi je i bulharská lidová píseň „Izlel e Delio Haidutin“, kterou nazpívala 
Valia Balkanska. Obě sondy už opustily hranice Sluneční soustavy a pokračují v cestě 
do Vesmíru. 

Jak již víte, kosmologický princip předpokládá, že fyzikální zákony a  jejich základní 
konstanty jsou v celém Vesmíru neměnné. Dnes pomocí pozorování astrofyzici s velkou 
přesností prokázali, že za posledních 10 – 12 miliard let se základní konstanty nezměnily. 
Nicméně legitimita postulátu, že konstanty jsou neměnné, není nesporná. Například pod-
le teorie seskupení GUT konstanty základních interakcí nejsou ve skutečnosti konstanta-
mi, protože při velmi vysokých energiích by se jejich hodnoty musely vyrovnat. Toto byl 
pravděpodobně případ hned po Velkém třesku, kdy fungovala „supermoc“. 

Teoretická fyzika má metody založené na moderních znalostech o mikrosvětě a o mak-
rosvětě, které nám umožňují testovat důsledky podobných předpokladů na obrázcích 
z mikrosvěta a Vesmíru jako celku. Výzkum ukazuje, že pouze jedna z konstant stačí na 
změnu v rámci ne více než 10 – 15 %, a Vesmír bude „zdegenerovaný“. Nebude možné 
v něm tvořit základní stabilní a odolné struktury jako jádra, atomy, hvězdy a galaxie. Zde 
je příklad – zvýšení Planckovy konstanty o 15 % zbaví protony jejich schopnosti spojovat 
se s neutrony, procesy termonukleární syntézy tedy nebudou pokračovat... 

Ukázalo se, že si příroda s vysokou přesností „našla“ velké množství zdánlivě nezávislých 
parametrů mikrosvěta, které navzájem pasují tak, aby umožňovaly samotnou existenci 
Vesmíru v takové podobě, v jaké ho známe. „Vzájemné přizpůsobení se prvků“ umožňuje 
Vesmíru vyvíjet systémy se zvyšující se úrovní strukturní a funkční složitosti. Koneckonců 
toto (určitě alespoň na jedné planetě – naší!) vedlo ke vzniku života a rozumu ve Vesmíru. 

Ve snaze pochopit celou jedinečnost naší existence, v  roce 1974 britský astrofyzik 
Brandon Carter zformuloval tzv. antropický princip (termín pochází ze starořeckého 
slova „člověk“). Položil si otázku: „Proč je Vesmír organizovaný a vyvíjí se přesně tímto 
způsobem a ne jiným?“ Podle jeho názoru možná odpověď spočívá v tom, že pokud by byl 
Vesmír uspořádán tak trochu jinak, nemohli bychom existovat a nikdo by si ani takové 
otázky nepokládal. 

Antropický  
princip  
(doplňující  
materiál)
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Antropický princip říká, že Vesmír je takový, jaký je, protože jsou v něm pozoro-
vatelé, kteří jsou schopni klást si otázky o jeho struktuře a vlastnostech. V případě 
jiných parametrů by ve Vesmíru nebyly ani složité struktury, ani život ve formách, 
které jsou nám známé. Jinými slovy, Vesmír je uspořádán tak, aby v určité fázi svého 
vývoje umožnil výskyt svých pozorovatelů. My, lidská civilizace, jsme právě takovými 
pozorovateli. 

Antropický princip zní jako moderní ozvěna toho, co bylo kdysi antropocentrismus – t. j. 
umístění člověka do středu světa, ale neměl by se s ním zaměňovat. Antropický princip 
má mnohem hlubší význam, protože ukazuje, že Vesmír, ještě od svého vzniku, obsa-
huje možnost (a možná až nezbytnost) existence rozumného života. V jiných vesmí-
rech Hypersvěta to nemusí být pravda a jejich vývoj jde bez svědectví. 
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3. PRAKTICKÉ ÚKOLY A TESTY PRO ŽÁKY

Úkol 1: Setkáme se někdy s mimozemským rozumem 
a jak budeme s ním komunikovat?

Cíl úkolu

Nechat žáky diskutovat o tom, jaký může být inteligentní život ve Vesmíru a navrhnout 
způsoby komunikace s ním. 

Metodické pokyny pro učitele

Toto cvičení se může provádět jako celotřídní aktivita nebo mohou být žáci rozděleni 
do několika skupin. V prvním případě se všichni účastní diskusí společně a ve druhém 
případě se otázky nejprve projednávány ve skupinách (například 10 – 15 minut) a pak se 
předkládají ostatním. Pokud má učebna přístup na internet, tímto způsobem lze podpořit 
další vyhledávání informací. 

Pokyny pro žáky

1. Řekněte nám, co víte o existenci mimozemského života ve Vesmíru, na základě přečte-
ných knih, televizních programů, filmů a dalších.

2. Zjistěte, kolik z vás „věří“, že mimozemšťané navštívili Zemi v nedávné nebo vzdálené 
minulosti.

3. Zvažte a navrhněte, jak by vědci mohli pochopit, zda existuje život ve Vesmíru po tom, 
jak zvážíte následující otázky:
■ Co vědci v současnosti vědí? Jaké mají důkazy?
■ Jak se vědci dostali k těmto poznatkům? Jaké experimenty a technologie použili?
■ Co ještě nevíme? Jaké údaje nám chybí?
■ Co můžeme předpokládat? Jaké testy můžeme udělat? 
■ Jaké nové otázky a experimenty (nový výzkum a mise) by nám pomohly pochopit 

odpověď? 

4. Pokud je to možné, podívejte se, jaké informace najdete na internetu:
■ projektu SETI (ang. Search for Extra Terrestrial Intelligence – Hledání mimozem-

ského intelektu); 
■ jiných pokusech lidstva souvisejících s mimozemskými bytostmi (jako jsou mise Voyager).

 Diskutujte o těchto informacích se svými spolužáky.

5. Předpokládejme, že rádio teleskopy projektu SETI detekovaly signály vzdáleného Ves-
míru. Analýza ukázala, že je poslali inteligentní bytosti žijící kolem vzdálené hvězdy 
a vy byste se s nimi chtěli spojit. Abyste toho dosáhli, musíte se rozhodnout, která zprá-
va se má vyslat a v jaké formě (digitální, jazykové, hudební atd.). Obhajte svůj nápad 
před spolužáky (jinými skupinami). 
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ÚKOL 2A: Život na jiné planetě, satelitu nebo asteroidu

(Toto cvičení je určeno pro žáky vyšších ročníků.)

Cíl úkolu

Seznámit žáky s požadavky a obtížemi života mimo Zemi. 

Metodické pokyny pro učitele

Žáci jsou rozděleni do několika skupin, z nichž si každá musí vybrat planetu, satelit nebo 
asteroid ze Sluneční soustavy, na níž má vybudovat základnu pro konkrétní účel. Cíle 
mohou být libovolné – jednoduché osídlení na jiné planetě, různé druhy výzkumu, těžba 
užitečných surovin atd. Každá skupina musí zvážit, jaké zásoby jsou potřebné pro fungo-
vání základny, což by s sebou přinesla, jaké odborníky potřebuje ke splnění úkolu zák-
ladny a pro zajištění života na ní. Skupiny mohou být dány předem (z předchozí hodiny), 
a tak umožnit žákům vyhledávat informace a myslet samostatně doma, a během následu-
jící hodiny mohou mít žáci skupinovou diskusi. Na skupinové diskuse dejte určitou dobu  
(asi 20 minut). Po skončení diskusí každá skupina představí ostatním žákům svůj projekt 
(cca 5 minut). Podporujte žáky otázkami a udržujte živé diskuse o projektech. Můžete také 
hlasovat za následující: nejzajímavější projekt, nejkomplexnější projekt, nejlépe navržený 
projekt atd. 

Pokyny pro žáky

Představte si, že Vám nabídnou přesunout se na jiné místo ve Sluneční soustavě. 

1. Diskutujte ve skupině o těchto otázkách a poznamenejte si:
1.1 Kde byste chtěli žít v Sluneční soustavě (na jiné planetě než na Zemi)?
1.2 Vyberte si planetu, její satelit nebo asteroid, na kterém budete stavět základnu. 
1.3 Jaký bude hlavní účel vaší základny?
1.4 Co potřebujete s sebou přinést ze Země, abyste na tomto místě zajistili životní 

podmínky?
1.5 Jaké odborníky budete potřebovat, aby základna zajistila dobré životní podmín-

ky a splnila svůj účel?
2. Připravte pětiminutovou prezentaci svého projektu a představte ji jiným skupinám.

Úkol 2b: Život na jiné planetě, satelitu nebo asteroidu

(Toto cvičení je určeno pro mladší žáky)

Cíl úkolu
Ať žáci diskutují o svých představách o životě mimo Zemi. 



271270

STARS Metodická příručka pro učitele  

6. Galaktické prostředí

ÚKOL 2A: Život na jiné planetě, satelitu nebo asteroidu

(Toto cvičení je určeno pro žáky vyšších ročníků.)

Cíl úkolu

Seznámit žáky s požadavky a obtížemi života mimo Zemi. 

Metodické pokyny pro učitele

Žáci jsou rozděleni do několika skupin, z nichž si každá musí vybrat planetu, satelit nebo 
asteroid ze Sluneční soustavy, na níž má vybudovat základnu pro konkrétní účel. Cíle 
mohou být libovolné – jednoduché osídlení na jiné planetě, různé druhy výzkumu, těžba 
užitečných surovin atd. Každá skupina musí zvážit, jaké zásoby jsou potřebné pro fungo-
vání základny, což by s sebou přinesla, jaké odborníky potřebuje ke splnění úkolu zák-
ladny a pro zajištění života na ní. Skupiny mohou být dány předem (z předchozí hodiny), 
a tak umožnit žákům vyhledávat informace a myslet samostatně doma, a během následu-
jící hodiny mohou mít žáci skupinovou diskusi. Na skupinové diskuse dejte určitou dobu  
(asi 20 minut). Po skončení diskusí každá skupina představí ostatním žákům svůj projekt 
(cca 5 minut). Podporujte žáky otázkami a udržujte živé diskuse o projektech. Můžete také 
hlasovat za následující: nejzajímavější projekt, nejkomplexnější projekt, nejlépe navržený 
projekt atd. 

Pokyny pro žáky

Představte si, že Vám nabídnou přesunout se na jiné místo ve Sluneční soustavě. 

1. Diskutujte ve skupině o těchto otázkách a poznamenejte si:
1.1 Kde byste chtěli žít v Sluneční soustavě (na jiné planetě než na Zemi)?
1.2 Vyberte si planetu, její satelit nebo asteroid, na kterém budete stavět základnu. 
1.3 Jaký bude hlavní účel vaší základny?
1.4 Co potřebujete s sebou přinést ze Země, abyste na tomto místě zajistili životní 

podmínky?
1.5 Jaké odborníky budete potřebovat, aby základna zajistila dobré životní podmín-

ky a splnila svůj účel?
2. Připravte pětiminutovou prezentaci svého projektu a představte ji jiným skupinám.

Úkol 2b: Život na jiné planetě, satelitu nebo asteroidu

(Toto cvičení je určeno pro mladší žáky)

Cíl úkolu
Ať žáci diskutují o svých představách o životě mimo Zemi. 
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Metodické pokyny pro učitele
Každý žák (nebo skupina) si musí zvolit planetu, satelit nebo asteroid, na kterém postaví 
základnu. Žák (skupina) si musí také zvolit, jaký bude hlavní účel základny. Potom musí 
nakreslit, jak si představuje, že bude vypadat základna a připravit si pětiminutové vysvět-
lení svého projektu. Zde uvedené aktivity lze zadávat i  jako domácí úkol. Projekty jsou 
prezentovány všem žákům a diskutuje se o nich. Můžete také hlasovat za následující: nej-
zajímavější projekt, nejkomplexnější projekt, nejlépe navržený projekt atd. 

Pokyny pro žáky

Představte si, že Vám nabídnou přesunout se na jiné místo ve Sluneční soustavě. 

1. Popřemýšlejte nad následujícími otázkami:
1.1 Kde byste chtěli žít v Sluneční soustavě (na jiné planetě než na Zemi)?
1.2 Jaký bude hlavní účel vaší základny?
1.3 Co potřebujete s sebou přinést ze Země, abyste na tomto místě zajistili životní 

podmínky a postavit si tam základnu? 
1.4 Jaké odborníky budete potřebovat, aby základna zajistila dobré životní podmín-

ky a splnila svůj účel?
2. Připravte si pětiminutovou prezentaci svého projektu a představte ji svým spolužá-

kům.
3. Nakreslete svou základnu.

Úkol 3a: Jak zjistíme zda jsme sami ve vesmíru nebo 
jsme jen jednou z mnoha forem života, resp. Civilizací?

(Pro žáky vyšších ročníků)

Cíl úkolu

Naučit žáky více o metodách a činnostech vědeckého studia nebeských těles a navrhnout 
plán budoucí vesmírné expedice.

Metodické pokyny pro učitele a příprava na cvičení
Aby vědci provedli vědeckou expedici musí použít strategii, která zahrnuje tři kroky: 
a) prvotní průzkum – krátké pozorování cíle pomocí blízké létající kosmické lodi, která 

zaznamenává informace (v tomto případě) o planetě, odesílá data do databáze a pokra-
čuje ve svém letu do Vesmíru; 

b) dlouhodobé pozorování – vyžaduje, aby kosmická loď na oběžné dráze planety dlou-
hodobě pozorovala a  zaznamenala sopečné, geologické a  atmosférické změny a  jiné 
podmínky pomocí různých přístrojů; 

c) podrobný průzkum – lidé nebo roboti přistávají na planetě a zkoumají předem vybra-
nou malou plochu na povrchu (jak bylo například přistání na Měsíci a robotické mise 
vyslané na povrch Marsu). 
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1. Na základě informací ze stránek ESA a NASA diskutujte o následujících otázkách (ji-
nou možností je položit otázky 1.1 až 1.5 jako domácí úkoly a nechat žáky, aby sbírali 
informace pomocí svých rodičů, které pak mohou být diskutovány ve třídě): 
1.1 Přistání na Měsíci a robotické mise vyslané na povrch Marsu a další podobné 

mise vyslané na planety a měsíce planet ve Sluneční soustavě (například na mě-
síc Jupiter – Evropa). Jaké přístroje a metody se používají k hledání života na 
Marsu a na Evropě? 

1.2 Vědí žáci o takových misích naplánovaných v budoucnu? Jaké jsou jejich vědec-
ké cíle? Mohou o nich najít informace na internetu?

1.3 Které mise považujete za nejzajímavější?
1.4 Existují nějaké mise, na kterých by se chtěli zúčastnit a v jaké roli?
1.5 Co je pro ně více vzrušující – kolonizovat jiné planety nebo najít mimozemský 

život (ne nutně rozumný život)? Proč?
2. Rozdělte třídu do skupin se 4 žáky. Žáci ve skupině by si měli zvolit jednu z následu-

jících rolí:
 Vědec – zkoumá dostupné informace a určuje, jaké nové pozorování by měli dělat;
 Vedoucí mise – dá název mise a rozhodne se, jaké kosmické lodě budou zapotřebí 

v každé etapě;
 Kontrolor – rozhoduje o tom, v jakém pořadí budou lety uskutečňovat a jak se budou 

údaje posílat na Zemi;
 Supervizor kosmických lodí – zodpovědný za spuštění kosmických lodí, jízdní řád 

a způsob, jakým budou údaje shromažďovány a předávány vědci. 

Potom dejte níže uvedené pokyny. 

Pokyny pro žáky

Aby vědci provedli vědeckou expedici musí použít strategii, která zahrnuje tři kroky: 
a) prvotní průzkum – krátké pozorování cíle pomocí blízké létající kosmické lodi, která 

zaznamenává informace (v tomto případě) o planetě, odesílá data do databáze a pokra-
čuje ve svém letu do Vesmíru; 

b) dlouhodobé pozorování – vyžaduje, aby kosmická loď na oběžné dráze planety dlou-
hodobě pozorovala a  zaznamenala sopečné, geologické a  atmosférické změny a  jiné 
podmínky pomocí různých přístrojů; 

c) podrobný průzkum – lidé nebo roboti přistávají na planetě a zkoumají předem vybra-
nou malou plochu na povrchu (jak bylo například přistání na Měsíci a robotické mise 
vyslané na povrch Marsu). 

S pomocí blízké kosmické lodi pozorovala skupina astronomů vzdálenou hvězdu v naší 
galaxii a zjistila, že obíhala planetu, na níž mohl vzniknout život. Mezitím Evropská kos-
mická agentura a NASA našly způsob, jak cestovat velmi rychle do Vesmíru a kontaktují 
vás, abyste předložili plán expedice do této planety. Postupujte podle pokynů uvedených 
níže a připravte plán expedice: 
1. Identifikujte vědecký cíl své skupiny.
2. Vytvořte plán průzkumné mise. Na jaké otázky o planetě chcete dostat odpověď? Jaké 

údaje přesně sesbíráte o charakteristikách planety, jejím povrchu a atmosféře? 
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1. Na základě informací ze stránek ESA a NASA diskutujte o následujících otázkách (ji-
nou možností je položit otázky 1.1 až 1.5 jako domácí úkoly a nechat žáky, aby sbírali 
informace pomocí svých rodičů, které pak mohou být diskutovány ve třídě): 
1.1 Přistání na Měsíci a robotické mise vyslané na povrch Marsu a další podobné 

mise vyslané na planety a měsíce planet ve Sluneční soustavě (například na mě-
síc Jupiter – Evropa). Jaké přístroje a metody se používají k hledání života na 
Marsu a na Evropě? 

1.2 Vědí žáci o takových misích naplánovaných v budoucnu? Jaké jsou jejich vědec-
ké cíle? Mohou o nich najít informace na internetu?

1.3 Které mise považujete za nejzajímavější?
1.4 Existují nějaké mise, na kterých by se chtěli zúčastnit a v jaké roli?
1.5 Co je pro ně více vzrušující – kolonizovat jiné planety nebo najít mimozemský 

život (ne nutně rozumný život)? Proč?
2. Rozdělte třídu do skupin se 4 žáky. Žáci ve skupině by si měli zvolit jednu z následu-

jících rolí:
 Vědec – zkoumá dostupné informace a určuje, jaké nové pozorování by měli dělat;
 Vedoucí mise – dá název mise a rozhodne se, jaké kosmické lodě budou zapotřebí 

v každé etapě;
 Kontrolor – rozhoduje o tom, v jakém pořadí budou lety uskutečňovat a jak se budou 

údaje posílat na Zemi;
 Supervizor kosmických lodí – zodpovědný za spuštění kosmických lodí, jízdní řád 

a způsob, jakým budou údaje shromažďovány a předávány vědci. 

Potom dejte níže uvedené pokyny. 

Pokyny pro žáky

Aby vědci provedli vědeckou expedici musí použít strategii, která zahrnuje tři kroky: 
a) prvotní průzkum – krátké pozorování cíle pomocí blízké létající kosmické lodi, která 

zaznamenává informace (v tomto případě) o planetě, odesílá data do databáze a pokra-
čuje ve svém letu do Vesmíru; 

b) dlouhodobé pozorování – vyžaduje, aby kosmická loď na oběžné dráze planety dlou-
hodobě pozorovala a  zaznamenala sopečné, geologické a  atmosférické změny a  jiné 
podmínky pomocí různých přístrojů; 

c) podrobný průzkum – lidé nebo roboti přistávají na planetě a zkoumají předem vybra-
nou malou plochu na povrchu (jak bylo například přistání na Měsíci a robotické mise 
vyslané na povrch Marsu). 

S pomocí blízké kosmické lodi pozorovala skupina astronomů vzdálenou hvězdu v naší 
galaxii a zjistila, že obíhala planetu, na níž mohl vzniknout život. Mezitím Evropská kos-
mická agentura a NASA našly způsob, jak cestovat velmi rychle do Vesmíru a kontaktují 
vás, abyste předložili plán expedice do této planety. Postupujte podle pokynů uvedených 
níže a připravte plán expedice: 
1. Identifikujte vědecký cíl své skupiny.
2. Vytvořte plán průzkumné mise. Na jaké otázky o planetě chcete dostat odpověď? Jaké 

údaje přesně sesbíráte o charakteristikách planety, jejím povrchu a atmosféře? 
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3. Na základě výsledků průzkumné mise vypracujte plán dlouhodobého sledování sopeč-
ných, geologických a atmosférických změn a podmínek na planetě. 

4. S ohledem na vědecké cíle, které jste si stanovili, podrobně popište výzkum, který vaše 
skupina udělá na povrchu planety. Zahrnuje vaše mise lidí nebo bude robotická? Jeli-
kož budete moci podrobně prozkoumat pouze malou část planety, výběr oblasti, kterou 
budete zkoumat, je pro váš projekt velmi důležitý. Kde přistanete? Proč? Co očekáváte, 
že se naučíte a proč to bude důležité? 

5. Jak pošlete shromážděné údaje z přistávací mise vědcům zpět na Zemi? 
6. Udělejte krátkou prezentaci projektu (do 5 minut) pro zbytek třídy.
7. Diskutujte o projektech jednotlivých skupin.

Úkol 3b: Jak vědci provádějí výzkum na jiných planetách? 

(Pro mladší žáky)

Cíl úkolu

Dozvědět se více o metodách a o činnostech vědeckého studia nebeských těles a navrh-
nout plán vědecké expedice. 

Metodické pokyny pro učitele a příprava na cvičení

Aby vědci provedli vědeckou expedici musí použít strategii, která zahrnuje tři kroky: 
a) prvotní průzkum – krátké pozorování cíle pomocí blízké létající kosmické lodi, která 

zaznamenává informace (v tomto případě) o planetě, odesílá data do databáze a pokra-
čuje ve svém letu do Vesmíru; 

b) dlouhodobé pozorování – vyžaduje, aby kosmická loď na oběžné dráze planety dlou-
hodobě pozorovala a  zaznamenala sopečné, geologické a  atmosférické změny a  jiné 
podmínky pomocí různých přístrojů; 

c) podrobný průzkum – lidé nebo roboti přistávají na planetě a zkoumají předem vybra-
nou malou plochu na povrchu (jak bylo například přistání na Měsíci a robotické mise 
vyslané na povrch Marsu). 

1. Na základě informací ze stránek ESA a NASA diskutujte o následujících otázkách (ji-
nou možností je položit otázky 1.1 až 1.5 jako domácí úkoly a nechat žáky, aby sbírali 
informace pomocí svých rodičů, které pak mohou být diskutovány ve třídě): 
1.1 Přistání na Měsíci a  robotické mise vyslané na povrch Marsu a  další podob-

né mise vyslané na planety a měsíce planet ve Sluneční soustavě (například na 
měsíc Jupiter – Evropa). Jaké přístroje a metody se používají k hledání života  
na Marsu a na Evropě? 

1.2 Vědí žáci o takových misích naplánovaných v budoucnu? Jaké jsou jejich vědec-
ké cíle? Mohou o nich najít informace na internetu?

1.3 Které mise považujete za nejzajímavější? 
1.4 Existují nějaké mise, na kterých by se chtěli zúčastnit a v jaké roli?
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1.5 Co je pro ně více vzrušující – kolonizovat jiné planety nebo najít mimozemský 
život (ne nutně rozumný život)? Proč?

2. Vytvořte dvojice a žákům dejte pokyny uvedené níže. Toto cvičení lze provést buď 
zaznamenáním kroků a jejich prezentací zbytku třídy, nebo umožněním žákům sku-
tečně navštívit vybrané místo (bylo předem schváleno učitelem, který se seznámil 
s plánem); žákům poskytnout nejvýše 5 – 10 minut. Důkazem toho, že místo bylo 
skutečně navštívené, může být fotografie pořízena pomocí mobilního telefonu. 

Pokyny pro žáky

Aby vědci provedli vědeckou expedici musí použít strategii, která zahrnuje tři kroky: 
a) prvotní průzkum – krátké pozorování cíle pomocí blízké létající kosmické lodi, která 

zaznamenává informace (v tomto případě) o planetě, odesílá data do databáze a pokra-
čuje ve svém letu do Vesmíru; 

b) dlouhodobé pozorování – vyžaduje, aby kosmická loď na oběžné dráze planety dlou-
hodobě pozorovala a  zaznamenala sopečné, geologické a  atmosférické změny a  jiné 
podmínky pomocí různých přístrojů; 

c) podrobný průzkum – lidé nebo roboti přistávají na planetě a zkoumají předem vybra-
nou malou plochu na povrchu (jak bylo například přistání na Měsíci a robotické mise 
vyslané na povrch Marsu). 

1. Stejně jako vědci, kteří chtějí prozkoumat nově objevenou planetu, vyberte si místo ve 
škole, které chcete prozkoumat (možná i část nádvoří). 

2. Jaký bude účel vaší expedice? Co již o tomto místě víte a co nového se o něm chcete 
dozvědět?

3. Jak se tam dostanete? Naplánujte si trasu a rozhodněte se, jak dlouho bude trvat, než 
se tam dostanete. Potřebujete povolení od někoho; kdy bude toto místo k dispozici? 
Potřebujete doprovod dospělých? 

4. Co budete potřebovat, abyste dosáhli svého cíle a odpověděli na otázky, které jste si 
položili? 

5. Prezentujte svůj plán nejvíce v rámci 5 minut.

Další zdroje aktivit pro žáky:
1. Nápady pro modely vesmírných dalekohledů a  sond, které si mohou žáci sami 

vybudovat: https://www.esa.int/kids/en/things_to_do 
2. Udělejte a vystřelte vlastní raketu (pro žáky méně než 12 let): 

http://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/Up_up_up_Build_and_launch_
your_own_rockets_Teach_with_space_PR23 

3. Existuje život na Marsu?:  
https://www.pbs.org/deepspace/classroom/activity7.html 
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1.5 Co je pro ně více vzrušující – kolonizovat jiné planety nebo najít mimozemský 
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Potřebujete doprovod dospělých? 
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5. Prezentujte svůj plán nejvíce v rámci 5 minut.
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1. Nápady pro modely vesmírných dalekohledů a  sond, které si mohou žáci sami 
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2. Udělejte a vystřelte vlastní raketu (pro žáky méně než 12 let): 

http://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/Up_up_up_Build_and_launch_
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EXOPLANETY

Obr. 1: Umělecká představa exoplanety. Zdroj: NASA

1. ÚVODNÍ ČÁST KAPITOLY

Jako exoplanety (rovněž extrasolární planety) nazýváme planety, které obíhají okolo jiných 
hvězd než je naše Slunce. Pro planety, které se nacházejí mimo sluneční soustavu, ale neobí-
hají kolem žádné hvězdy, zavádíme termín toulavé (též mezihvězdné či nomádské) planety 
– těmto objektům nebudeme v dalším věnovat pozoronost. Od první detekce exoplanety 
v roce 1988 bylo za 30 let výzkumu k 1. srpnu 2018 objeveno 3815 potvrzených exoplanet, 
které se nacházejí celkem v  2853 hvězdných systémech. Většina z  těchto exoplanet (přes 
2000) byla objevena vesmírným dalekohledem Kepler, jehož vypuštění v roce 2009 předsta-
vovalo zásadní průlom v honbě za detekcí nových exoplanet.V současné době předpoklá-
dáme, že přítomnost planet u cizích hvězd je velice obvyklým jevem. Odhaduje se dokonce, 
že statisticky kolem jedné z pěti Slunci podobných hvězd obíhá exoplaneta podobná Zemi 
v obyvatelné zóně (tj. v rozmezí vzdáleností od mateřské hvězdy, pro které za dostatečného 
atmosferického tlaku může na povrchu exoplanety existovat voda v kapalném stavu). Cha-
rakteristiky detekovaných planet se však pohybují ve velmi širokých rozmezích: od málo 
hmotných kamenných planet s hmotnostmi podobnými hmotnosti Měsíce přes tzv. super-
země (hmotnost od 2 do 10 hmotností Země) po velmi hmotné plynné obry s hmotnostmi 
řádu desítek hmotnosti Jupitera. Od oběžných period v řádu hodin po oběžné doby dlou-
hé tisíce let. Od planet s povrchovými teplotami dosahující tisíc kelvinů přes planety ležící 
v obyvatelné zóně až po ledové světy. Výjimkou nejsou ani vskutku exotické případy jako 

Definice
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exoplanety obíhající pulsar, či výcenásobné hvězdné systémy. Vysvětlení  rozmanitosti vlast-
ností detekovaných exoplanet představuje výzvu pro astrofyziky zabývající se dynamikou 
(vznikem a vývojem) planetárních systémů. Obzvlášť velká pozornost je přirozeně věnována 
exoplanetám, které leží v obyvatelných zónách svých mateřských hvězd. U těchto planet je 
šance, že se na jejich povrchu utvoří podmínky vhodné ke vzniku života. Studium atmosfé-
rických spekter těchto exoplanet může odhalit stopy či atypická zastoupení sloučenin, které 
jsou charakteristické pro přítomnost života (jako například molekulární kyslík či metan). 
Obecnými otázkami vzniku a detekce známek života na exoplnetách se zabývá rychle se 
rozvýjející věda astrobiologie.

Po krátkém historickém exkurzu popíšeme některé v současnosti využívané  metody detekce 
exoplanet. Pro každou z metod zmíníme fyzikální veličiny, které jsme schopni s její pomocí 
měřit, a shrneme její dosavadní výsledky. V praktické části nabídneme několik úloh k pro-
cvičení a prohloubení diskutovaných témat: od velmi jednoduchých otázek a demonstrací 
po složitější úkoly a miniprojekty. 

1.1 Klíčová slova 

exoplanety

metoda radiálních rychlostí

metoda tranzitů

obyvatelná zóna

horcí jupiteři

superzemě

Plán kapitoly
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2. VĚDECKÉ POZADÍ TÉMATU PRO UČITELE

Astronomové zavedli následující systematické označování exoplanet: za označení hvězdy 
připojíme malé písmeno latinské abecedy, počínaje písmenem „b“, které indikuje pořadí, 
v jakém byla exoplaneta u dané hvězdy objevena. Například, HIP 75458b označuje první 
planetu objevenou u hvězdy s označrním HIP 75458, nebo 55 Cancri e označuje čtvrtou 
planetu detekovanou u hvězdy 55 Cancri.

Existence planet mimo naši sluneční soustavu byla předmětem spekulací astronomů, filozo-
fů i některých spisovatelů po staletí. A to již od doby heliocentrického pojetí vesmíru, kdy 
Giordano Bruno přišel s myšlenkou, že hvězdy jsou ve skutečnosti objekty podobné našemu 
Slunci a jako takové mohou hostit planetární systémy. S podobnými tezemi přicházeli vědci 
a myslitelé i v následujících obdobích, včetně slovutných jmen jako např. Isaac Newton, kte-
rý ve svých Principiích staví cizí planetární systémy na roveň sluneční soustavy. V průběhu 
let se o detekci exoplanet různými metodami pokoušelo mnoho astronomů. Všechny ozná-
mené objevy se ovšem později ukázaly jako mylné. Nejblíže průlomového pozorování první 
exoplanety se astronomové dostali v roce 1983, kdy byl zpozorován protoplanetární disk 
(zárodek planetárního systému) kolem hvězdy Beta Pictoris. Zlom nastal až v roce 1988, 
do kdy se datuje první detekce exoplanety, která byla později skutečně potvrzena, byť až 
v roce 2003. Jednalo se o tzv. horkého jupitera obíhajícího hvězdu Gamma Cephei, který 
byl objeven metodou radiálních rychlostí (pro vysvětlení obou pojmů viz níže) kandskými 
astronomy B. Campbellem, G. Walkerem a S. Yangem. Mezi tím ovšem následovaly objevy 
exoplanetárního systému okolo pulsaru PSR 1257+12 v roce 1992 a také planety obíhající 
kolem hvězdy kolem hvězdy hlavní posloupnosti (51 Pegasi) v roce 1995, které byly potvr-
zeny velice záhy. Není tedy zřejmé, jaký z těchto počinů lze spravedlivě označit jako první 
detekci exoplanety. V letech okolo přelomu tisíciletí a pozdějších počet významných objevů 
rapidně rostl. 

Pro přehlednost zde uvádíme souhrn nejdůležitějších milníků:
1988: první později potvrzená detekce exoplanety (Gamma Cephei b)
1992: první detekce exoplanety obíhající okolo pulsaru (PSR 1257+12b)
1996: první detekce exoplanety obíhající okolo hvězdy hlavní posloupnosti (51 Pegasi b)
1999:  první tranzitující exoplaneta (HD 209458b), první multiplanetární systém (Upsilon 
Andromedae)
2001: první exoplaneta obíhající v obyvatelné zóně (HD 28185b), první měření vlastností  
exoplanetární atmosféry (HD 209458b)
2005: první přímé pozorování exoplanety (HD 209458b Spitzerovým dalekohledem v in-
fračerveném oboru)
2006: vypuštěna družice CoRoT, první družice specializovaná na detekci exoplanet (me-
todou tranzitů)
2009: vypuštěna družice Kepler, která má za úkol nepřetržitě měřit jasnost přibližně 15 000 
hvězd a hledat známky přítomnosti exoplanet; družice CoRoT objevuje první terestrickou 
planetu (CoRoT-7b)
2014: objevena první kamenná exoplaneta o velikosti Země obíhající v obyvatelné zóně 
(Kepler-186f)

Označování 
exoplanet

História
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Základní překážkou, která činí detekci exoplanet velmi obtížnou, je fakt, že se jedná o re-
lativně malé a zároveň vzdálené objekty, které svítí pouze odraženým světlem hvězd, okolo 
kterých obíhají. Toto je dále umocněno skutečností, že při pohledu ze Země se exoplanety 
nachází v bezprostřední úhlové vzdálenosti od jejich mateřské hvězdy a jsou tedy jejím pří-
mým světlem kompletně „přesvíceny“. I když pozorovací technika již pokročila do stádia, 
které umožňuje přímé zobrazování některých exoplanet (které se nacházejí v dostatečné úh-
lové vzdálenosti od centrální hvězdy), musí se astronomové v naprosté většině případů spo-
léhat na nepřímé metody pozorování. Toto podtrhuje rovněž diagram na Obrázku 2, který 
ukazuje počty exoplanet objevených jednotlivými metodami v jednotlivých letech. V násle-
dujících odstavcích podrobně popíšeme dvě nejběžnější nepřímé metody detekce exoplanet: 
tzv. metodu radiálních rychlostí a metodu tranzitní fotometrie. 

Obr. 2: Počet exoplanet objevených v jednotlivých letech dle metody detekce.  
Červená: přímé zobrazení, oranžová: mikročočkování, zelená: metoda tranzitů, modrá:  

metoda radiálních rychlostí. Zdroj: Wikipedia (CC licence))
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Obr. 3: Graf závislosti veľkosti radiálnej rýchlosti materskej hviezdy na čase.  
(Zdroj: Wikipédia (CC licence))

Tato metoda využívá jednoho ze základních principů dynamiky binárních systémů: v iner-
ciální vztažné soustavě menší těleso neobíhá kolem většího, nýbrž obě tělesa obíhají kolem 
společného hmotného středu. Přítomnost obíhající exoplanety tedy způsobuje, že centrální 
hvězda samotná se pohybuje po (obecně eliptické) dráze kolem hmotného středu systému 
hvězda – exoplaneta. Z pohledu pozorovatele na Zemi to znamená, že radiální složka  rych-
losti hvězdy vůči Zemi se periodicky zvětšuje a zmenšuje (viz Obrázek 3). Toto se projeví ve 
spektru hvězdy jako periodický (Dopplerův) posuv spektrálních čar okolo jejich středních 
poloh, který je v principu detekovatelný pomocí spektrometru. Velikost tohoto posuvu zá-
visí na několika faktorech. Za prvé, poměr oběžných rychlostí hvězdy a exoplanety okolo 
jejich společného hmotného středu je roven poměru hmotnosti exoplanety ku hmotnosti 
hvězdy. Za druhé oběžná rychlost planety je nepřímo úměrná odmocnině vzdálenosti od 
hmotného středu systému. 

Platí tedy, že čím větší hmotnost exoplanety a čím menší její vzdálenost od mateřské hvězdy, 
tím větší bude oběžná rychlost hvězdy okolo hmotného středu. Typické hodnoty oběžných 
rychlostí exoplanet se pohybují v řádu desítek až stovek km/s. Pro hvězdy podobné Slunci 
a exoplanety s hmotnostmi v řádu hmotnosti Jupitera dostáváme velikost oběžné rychlos-
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rovna oběžné rychlosti exoplanety.Pro výše uvažovaný případ dostáváme amplitudu posuvu 
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Detekovatelnost exoplanet touto metodouje rovněž ovlivněna velikostí oběžné periody: 
pro příliš dlouhé periody může být obtížné si těchto malých změn ve spektru povšim-
nout. Fyzikální charakteristiky systému, které můžeme přímo měřit metodou radiálních 
rychlostí zahrnují periodu oběhu a amplitudu radiální rychlosti. Za předpokladu znalosti 
odhadu hmotnosti centrální hvězdy můžeme z těchto veličin použitím 3. Keplerova zá-
kona vypočíst velikost oběžné dráhy exoplanety a její efektivní hmotnost M_p sin i, kde 
i je (neznámý) sklon roviny oběžné dráhy exoplanety vůči rovině kolmé na zorný paprsek.

Metodou radiálních rychlostí bylo doposud objeveno zhruba 700 exoplanet, převáž-
ně takzvaných „horkých Jupiterů“. Tj. exoplanet s hmotnostmi v řádu několika ná-
sobků hmotnosti Jupitera, vzdálenostmi v řádech zlomků astronomických jednotek 
od centrální hvězdy (tedy s vysokými povrchovými teplotami) a oběžnými periodami 
v řádu hodin až dnů. 

Toto lze snadno spojit s výše popsanými charakteristikami metody radiálních rychlostí, 
které určují, že ideálními objekty pro detekci touto metodou jsou právě hmotné exopla-
nety obíhající ve velmi malé vzdálenosti od centrální hvězdy s velmi krátkou periodou 
oběhu. Metoda tedy dává za vznik tzv. výběrovému efektu: pokud by nebylo jiných metod 
detekce exoplanet, mohli bychom nabýt dojmu, že typickými exoplanetami ve vesmíru 
jsou objekty s poměrně extrémními vlastnostmi vzhledem k planetám sluneční sluneč-
ní soustavy. K nejúspěšnějším „lovcům“ exoplanet touto metodou řadíme spektrometry 
HARPS (High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher) umístěný na 3,6 metrovém da-
lokohledu ESO v La Silla a spektrometr HIRES (HIgh Resolution Echelle Spectrometer) 
umístěný na jednom z dalekohledů observatoře Keck. Oba spektrometry umožňují měřit 
amplitudy radiálních rychlostí okolo 1 m/s.

Obr. 4: Prechod exoplanéty cez disk materskej hviezdy

Metodou, která vyvažuje některé nedostatky metody radiálních rychlostí, je  tranzitní fo-
tometrie. Zde využíváme faktu, že exoplanetární systémy, pro které  je úhel sklonu jejich 
oběžné roviny vzhledem k zornému paprsku velmi malý, mohou z pohledu pozorovatele 
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umístěný na jednom z dalekohledů observatoře Keck. Oba spektrometry umožňují měřit 
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Obr. 4: Prechod exoplanéty cez disk materskej hviezdy
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vykazovat přechody exoplanety přes disk mateřské hvězdy – tzv. tranzity. Po dobu tranzitu 
tedy disk exoplanety zastíní část světla, které přichází od hvězdy k pozorovateli. Toto se opa-
kuje s periodou, která je rovna oběžné periodě systému. Závislost jasnosti hvězdy na čase na-
zýváme světelná křivka. Světelné křivky exoplanet mají charakteristický tvar (viz Obrázek 4), 
který je podobný tvaru světelných křivek zákrytových dvojhvězd: interval poklesu jasnosti, 
který je spojený s přechodem exoplanety přes disk hvězdy, nazýváme primárním minimem. 
Jelikož záření odražené od exoplanety je řádově slabší než přímé záření od hvězdy, sekun-
dární minimum (tedy interval, kdy je disk planety zakrytý diskem hvězdy) na světelné křivce 
prakticky chybí (moderními technikami ovšem je měřitelné). 

Okamžik začátku poklesu jasnosti nazýváme prvním kontaktem, konec poklesu před-
stavuje druhý kontakt, začátek opětovného nárůstu jasnosti třetí kontakt a okamžik na-
vrácení na původní jasnost nazýváme čtvrtý kontakt. Velikost zmenšení jasnosti hvězdy 
v důsledku přechodu exoplanety (hloubka tranzitu) závisí především na poměru polo-
měru exoplanety ku poloměru hvězdy. Čím bližší je tento poměr jedné, tím větší část 
disku hvězdy je během tranzitu zakryta a tím větší pokles jasnosti. Pro představu tranzit 
Země přes disk Slunce by pro vzdáleného pozorovatele způsobil pokles jasnosti Slunce 
o 0,0001 mag neboli o 0,008 %. Jak již bylo zmíněno, samotná pozorovatelnost tranzitu zá-
visí na geometrii oběžné dráhy: pro systémy s příliš velkým sklonem roviny oběžné dráhy 
vůči zornému paprsku nemusí být tranzity vůbec pozorovatelné. 

Fyzikální veličiny, které můžeme určit přímo ze světelné křivky, zahrnují oběžnou periodu 
a poměr poloměru hvězdy ku poloměru planety. Za předpokladu znalosti odhadu hmot-
nosti centrální hvězdy můžeme z 3. Keplerova zákona dopočítat poloměr a obvod oběžné 
dráhy a odtud z délky intervalů mezi jednotlivými kontakty rekonstruovat geometrii sys-
tému včetně sklonu oběžné roviny vůči zornému paprsku, poloměru hvězdy i poloměru 
exoplanety. V kombinaci s metodou radiálních rychlostí, která poskytuje údaj o hmotnos-
ti exoplanety, jsme tedy schopni určit hustotu exoplanety. To nám dovoluje určit její typ 
(plynný obr, kamenné těleso, ledové těleso).

Jak vidíme z Obrázku 2, metodou tranzitní fotometrie bylo objevenou s převahou nejvíce 
exoplanet, a to hlavně díky družici Kepler. Ta samotná jich má na kontě přes 2 000 potvrze-
ných a kolem 10 000 nepotvrzených (údaje k srpnu 2018). Moderní přístroje dosahují již ta-
kových přesností, kdy je možno metodou tranzitů detekovat exoplanety s poloměrem men-
ším, než je poloměr Země. Tendence produkovat výběrové efekty je obecně výrazně menší, 
než v případě metody radiálních rychlostí. Kromě kamenných planet zemského typu byly 
touto metodou objeveny objekty, které ve Sluneční soustavě nepozorujeme: tzv. superzemě 
(například CoRoT-7b). Tedy planety o  hmotnosti větší než hmotnost Země, ale zároveň 
výrazně menší, než hmotnost Uranu nebo Neptunu. Metoda tranzitní fotometrie je rovněž 
jedinou metodou pozorování exoplanet, která je dosažitelná v amatérských podmínkách. 
V České republice je amatérské pozorování exoplanet zastřešeno v rámci Sekce proměnných 
hvězd a exoplanet České astronomické společnosti.

Zdroje a odporúčaná literatúra

1. Pokorný, Z.,: Exoplanety, Academia (2007)
2. Seager, S.,: Exoplanets, University of Arizona Press (2011)
3. webové stránky SPHE ČAS, http://var2.astro.cz



282282

STARS Metodická příručka pro učitele  

6. Galaktické prostředí

3. METODICKÉ POKYNY PRO UČITELE

Úkol 1: Obyvatelná zóna

V této praktické úloze použijí žáci zdroj tepla a teploměr, přičemž budou zkoumat, jak se 
mění povrchová teplota exoplanety se změnou vzdálenosti od mateřské hvězdy.

Žáci použitím teploměrů a  žárovek s  různou odrazivostí si uvědomí vliv povrchového 
albeda na teplotu na exoplanetě.  Hlavním cílem je, aby žáci pochopili základní myšlenku, 
že se v okolí mateřské hvězdy nacházejí místa s vysokou a nízkou teplotou, včetně oblastí 
(obyvatelná zóna nebo Mášenčina  zóna), kde je na povrchu planety vhodná teplota pro 
udržení vody v tekutém skupenství.

Potřebný materiál

■ Zdroj sálavého tepla, 
■ dva teploměry (jeden s černě obarvenou jímkou, druhý s lesklou jímkou), 
■ laboratorní stojan se svorkami, 
■ pravítko, milimetrový papír.

Otázky na úvod

Otázka: Povrchová teplota exoplanety by měla vzrůstat nebo klesat se vzdáleností od ma-
teřské hvězdy? Proč?

Odpověď: Snižuje se, protože energie přijímaná jednotkou plochy od izotropicky emi-
tujícího (všemi směry vyzařujícího) zdroje (mateřská hvězda) klesá s druhou mocninou 
vzdálenosti.

Obr. 1: Zákon převrácených hodnot pro vyzařování. (Zdroj: Wikipedia)
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Otázka: Jak je ovlivněna teplota exoplanety odrazivostí jejího povrchu?

Odpověď: Čím je povrch exoplanety odrazivější (tj. čím vyšší je albedo), tím více ener-
gie zachycené exoplanetou je posláno zpět do vesmíru, to znamená, čím méně energie je 
exoplanetou absorbováno, tím nižší je její povrchová teplota.

Otázka: Jaký je vliv atmosféry na teplotu exoplanety?

Odpověď: Atmosféra vrací zpět část energie, kterou povrch odrazí nebo vyzáří pryč do 
vesmíru. Slouží tedy k „udržení“ energie v systému, čímž se zvyšuje teplota exoplanety. To 
je v podstatě myšlenka skleníkového efektu. Viz obr. 2 níže.

Obr. 2: Skleníkový efekt  
(Zdroj: https://www.wonderworksonline.com/)

Otázka: Co je „obyvatelná zóna“? 

Odpověď: Jde o interval vzdáleností od mateřské hvězdy, kde exoplanety mohou mít při 
dostatečném atmosférickém tlaku na svém povrhu tekutou vodu. Potřebný interval povr-
chových teplot je zhruba mezi 0 °C až 100 °C (závislé na přesné hodnotě atmosférického 
tlaku). Hranice obyvatelné zóny nejsou z důvodu závislosti teploty exoplanety na vlastnos-
tech jejího povrchu a atmosféry ostře vymezeny.

Otázka: Které planety Sluneční soustavy leží uvnitř obyvatelné zóny?

Odpověď: Pouze Země. Zatímco vzdálenost Venuše od Slunce není příliš malá, vysoká 
hojnost skleníkových plynů v její atmosféře vede k podmínkám, které nedovolujína jejím 
povrchu udržet tekutou vodu. Na druhé straně, Mars leží těsně za vnější hranicí obyvatel-
né zóny Slunce. Vzhledem k jeho tenké atmosféře je většina vody na Marsu uchována ve 
formě ledu v jeho polární čepičce. Není ovšem vyloučena přítomnost tekuté vody v závis-
losti na ročním období.

obrázek Země
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Otázka: Pomocí internetu najděte exoplanety, které leží v obyvatelné zóně jejich mate-
řských hvězd. Zaznamenejte o exoplanetách a jejich mateřských hvězdách co nejvíce do-
stupných údajů.

Odpověď: V srpnu 2018 máme zhruba 40 potvrzených exoplanet, které obíhají kolem své 
mateřské hvězdy v obyvatelné zóně.

Otázka: Proč je tekutá voda nezbytnou složkou pro vznik života?

Odpověď: Mnoho látek, které jsou nezbytné pro život, je rozpustitelných v kapalné vodě, 
což může zprostředkovat jejich transport a absorpci. 

Otázka: Jaké důsledky má vývoj hvězd na obyvatelnou zónu?

Odpověď: Běžné hvězdy (hvězdy hlavní posloupnosti), kam patří i Slunce, se během vý-
voje stávají více zářivé. To znamená, že se pro danou hvězdu hranice obyvatelné zóny 
postupně posouvají dále od mateřské hvězdy. V důsledku toho se planety na stabilních 
oběžných drahách stávají mnohem teplejší.

Otázka: Jaký typ planet (z hlediska jejich chemického složení) byste očekávali, že najdete 
blízko jejich mateřských hvězd? Jaký typ planet byste očekávali, že najdete dále od hvězdy? 
Jak vaše odpovědi korespondují s aktuálně dostupnými pozorovanými údaji?

Odpověď: Očekává se, že kamenné planety budou nejblíže k jejich mateřské hvězdě, za-
tímco plynní obři a ledová tělesa jsou větší vzdálenosti. Je to proto, že během období for-
mování planety se prvky jako křemík a železo (z nichž jsou složeny kamenné planety) 
srážely při mnohem vyšších teplotách než jednodušší prvky, jako je vodík a hélium (hlavní 
složky plynných obrů). Hojný výskyt takzvaných „horkých jupiterů“, které jsou nyní na-
cházeny, proto nespadá do tohoto schématu a je třeba najít teorie zahrnující „planetární 
migraci“.

Instrukce

Žáci použijí dva typy teploměrů k měření teploty, která se mění v závislosti na vzdálenosti 
od zdroje sálavého tepla. Jeden teploměr by měl mít zčernalou jímku, aby se co nejvíce vy-
loučil odraz, zatímco druhý by měl mít lesklou jímku (např. zabalenou do kusu hliníkové 
fólie), aby odrážel co nejvíce záření. V důsledku toho by měl lesklý teploměr vykazovat 
nižší hodnoty než zčernalý.

Podrobné pokyny pro žáky jsou následující

1. Pomocí dvou svorek připojte oba teploměry k laboratornímu stojanu.
2. Postavte stojan do vzdálenosti 1 m od zdroje sálavého tepla.
3. Počkejte, až se hodnoty na obou teploměrech ustálí, a zaznamenejte teplotu naměře-

nou oběma teploměry.
4. Opakujte pro menší vzdálenosti. Doporučujeme snížit vzdálenost o 5 cm. Měli byste se 

zastavit ve vzdálenosti, kde hodnoty teplot překračují limit vašich teploměrů.
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Otázka: Pomocí internetu najděte exoplanety, které leží v obyvatelné zóně jejich mate-
řských hvězd. Zaznamenejte o exoplanetách a jejich mateřských hvězdách co nejvíce do-
stupných údajů.

Odpověď: V srpnu 2018 máme zhruba 40 potvrzených exoplanet, které obíhají kolem své 
mateřské hvězdy v obyvatelné zóně.

Otázka: Proč je tekutá voda nezbytnou složkou pro vznik života?

Odpověď: Mnoho látek, které jsou nezbytné pro život, je rozpustitelných v kapalné vodě, 
což může zprostředkovat jejich transport a absorpci. 

Otázka: Jaké důsledky má vývoj hvězd na obyvatelnou zónu?

Odpověď: Běžné hvězdy (hvězdy hlavní posloupnosti), kam patří i Slunce, se během vý-
voje stávají více zářivé. To znamená, že se pro danou hvězdu hranice obyvatelné zóny 
postupně posouvají dále od mateřské hvězdy. V důsledku toho se planety na stabilních 
oběžných drahách stávají mnohem teplejší.

Otázka: Jaký typ planet (z hlediska jejich chemického složení) byste očekávali, že najdete 
blízko jejich mateřských hvězd? Jaký typ planet byste očekávali, že najdete dále od hvězdy? 
Jak vaše odpovědi korespondují s aktuálně dostupnými pozorovanými údaji?

Odpověď: Očekává se, že kamenné planety budou nejblíže k jejich mateřské hvězdě, za-
tímco plynní obři a ledová tělesa jsou větší vzdálenosti. Je to proto, že během období for-
mování planety se prvky jako křemík a železo (z nichž jsou složeny kamenné planety) 
srážely při mnohem vyšších teplotách než jednodušší prvky, jako je vodík a hélium (hlavní 
složky plynných obrů). Hojný výskyt takzvaných „horkých jupiterů“, které jsou nyní na-
cházeny, proto nespadá do tohoto schématu a je třeba najít teorie zahrnující „planetární 
migraci“.

Instrukce

Žáci použijí dva typy teploměrů k měření teploty, která se mění v závislosti na vzdálenosti 
od zdroje sálavého tepla. Jeden teploměr by měl mít zčernalou jímku, aby se co nejvíce vy-
loučil odraz, zatímco druhý by měl mít lesklou jímku (např. zabalenou do kusu hliníkové 
fólie), aby odrážel co nejvíce záření. V důsledku toho by měl lesklý teploměr vykazovat 
nižší hodnoty než zčernalý.

Podrobné pokyny pro žáky jsou následující

1. Pomocí dvou svorek připojte oba teploměry k laboratornímu stojanu.
2. Postavte stojan do vzdálenosti 1 m od zdroje sálavého tepla.
3. Počkejte, až se hodnoty na obou teploměrech ustálí, a zaznamenejte teplotu naměře-

nou oběma teploměry.
4. Opakujte pro menší vzdálenosti. Doporučujeme snížit vzdálenost o 5 cm. Měli byste se 

zastavit ve vzdálenosti, kde hodnoty teplot překračují limit vašich teploměrů.
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5. Na milimetrový papír nakreslete závislost naměřené teploty na vzdálenosti od zdroje 
tepla. Výsledky pro oba teploměry by měly být zahrnuty do jediného grafu. Na vodo-
rovnou osu vynášejte vzdálenost (v cm) a na svislou osu změřenou teplotu (ve °C).

6. Proložte naměřená data oběma teploměry dvěma křivkami.

Po ukončení praktické činnosti by měli žáci odpovědět na následující otázky:
Otázka: Jak se naměřená teplota mění se vzdáleností od zdroje tepla? Splňuje to vaše oče-
kávání?

Odpověď: Žáci by měli zjistit, že teplota skutečně klesá se vzdáleností, jak jsme diskutovali 
výše.

Otázka: Co lze říci o vlivu odrazivosti teploměru na zaznamenanou teplotu?

Odpověď: Žáci by měli zjistit, že křivka, kterou zakreslili pro zčernalý teploměr, leží nad 
křivkou zakreslenou pro lesklý teploměr. Vyšší odrazivost tedy vede ke snížení teploty.

Otázka: K jaké teplotě se přibližují naměřené teplotní křivky pro velké vzdálenosti?

Odpověď: K současné teplotě v místnosti.

Otázka: K jaké teplotě by se blížily křivky u skutečné exoplanety?

Odpověď: Absolutní nula, přibližně –270 °C.

Úkol 2: Tranzitní fotometrie

V rámci této praktické činnosti žáci prozkoumají jednu z nejúspěšnějších nepřímých me-
tod detekce exoplanet – tranzitní fotometrii. Mateřská hvězda bude představována sfé-
rickou žárovkou a exoplaneta malým míčkem o velikosti několika centimetrů. Pohyb po 
oběžné dráze bude simulován zavěšením míčku na provázek ze stojanu v úrovni žárovky, 
takže postrčení míčku bude mít za následek to, že se pohybuje kolem žárovky po kruho-
vé dráze. Žáci zaznamenají intenzitu světla přicházející ze žárovky a vytvoří příslušnou 
světelnou křivku. Po dokončení této činnosti by měli lépe porozumět tomu, jak funguje 
metoda tranzitní fotometrie a na jakých parametrech závisí světelná křivka hvězdy s tran-
zitující exoplanetou.

Potřebný materiál

■ žárovka (nejlépe kulovitá s matnou baňkou), 
■ detektor světla (ideálně doplnění záznamem dat nebo připojeným k počítači s vhod-

ným software na analýzu naměřených dat; alternativně lze použít stopky), 
■ laboratorní stojan se svorkami, korkové/polystyrenové míčky různých velikostí, 
■ kus provázku.
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Otázky na úvod
Otázka: Proč je obtížné pozorovat exoplanety přímo?

Odpověď: Jejich úhlová vzdálenost od mateřské hvězdy je velmi malá, zároveň jsou mno-
hem slabší než mateřská hvězda, což znamená, že jejich světlo je „utopeno“ ve světle při-
cházející ze hvězdy. 

Otázka: Co astronomové nazývají světelnou křivkou?

Odpověď: Světelná křivka je závislost pozorované jasnosti objektu (typicky hvězdy) na 
čase.

Otázka: Jaký vliv má exoplaneta na světlo, které pozorujeme od jejímateřské hvězdy?

Odpověď: Za předpokladu, že se pohled ze Země na hvězdu nachází v blízkosti roviny 
oběžné dráhy exoplanety, bude exoplaneta pravidelně zakrývat disk mateřské hvězdy. To 
se projeví pravidelnými poklesy na světelné křivce mateřské hvězdy.

Otázka: Popište tvar světelné křivky pro hvězdu s transitující exoplanetou. Na jakých pa-
rametrech tvar závisí?

Odpověď: Podrobnosti najdete v teoretickém úvodu. Separace poklesů je dána oběžnou 
dobou. Hloubka poklesů závisí na poměru velikosti hvězdy a exoplanety. 

Otázka: Závisí hloubka poklesu ve světelné křivce na vzdálenosti exoplanety od mateřské 
hvězdy?

Odpověď: Ne, nezávisí, protože poloměr oběžné dráhy je velmi malý ve srovnání se vzdá-
leností mateřské hvězdy od Země, takže poměr úhlových velikostí disku exoplanety a ma-
teřské hvězdy (které určují část světla zastíněného exoplanetou a tím hloubku poklesu) 
jsou dány přímo poměrem jejich fyzických (lineárních) velikostí.

Otázka: Jaké jsou typické poměry velikosti exoplanety a mateřské hvězdy?

Odpověď: U exoplanet velikosti Země obíhajících kolem hvězd podobných Slunci získá-
váme poměry zhruba 1/100, zatímco pro planety velikosti Jupiter získáváme 1/10.

Otázka: Vypočítejte, kolik procent světla mateřské hvězdy je zastíněno exoplanetou, která 
je 100× menší než hvězda.

Odpověď: Procento zastínění světla je dáno poměrem, který je (1/100) ^ 2 = 0,01 %.

Otázka: Jak je světelná křivka tranzitu exoplanety ovlivněna polohou roviny oběžné dráhy 
vzhledem ke směru pozorování ze Země?

Odpověď: Stěžejní vliv je na délku pozorovaného tranzitu: nejdelší možné trvání tranzi-
tu je dosaženo, pokud se díváme ve směru roviny oběžné dráhy, zatímco pro dostatečně 
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velký sklon může tranzit úplně zmizet. Geometrie obecně neovlivňuje hloubku poklesu 
(zanedbáváme okrajové stmívání a hraniční případy, kdy disk exoplanety pouze škrtne 
disk své mateřské hvězdy), ani neovlivňuje separaci jednotlivých poklesů, která se vždy 
rovná periodě oběhu exoplanety okolo hvězdy.

Otázka: Uveďte příklad vesmírné observatoře, která se věnuje detekci exoplanet pomocí 
tranzitní fotometrie. Pomocí internetu můžete vyhledat příklady potvrzených exoplanet 
detekovaných touto observatoří.

Odpověď: Například kosmický dalekohled Kepler, který k  srpnu 2018 detekoval přes 
2000 potvrzených exoplanet. Jako příklad můžeme uvést, že exoplaneta označená jako 
Kepler-442b obíhá kolem své mateřské hvězdy (vzdálenost od Země 1120 ly, hmotnost 
0,61 hmotností Slunce a zářivý výkon 0,11 zářivého výkonu Slunce) ve vzdálenosti 0,4 
au s periodou 112 dnů. Exoplaneta má hmotnost 2,3násobek hmotnosti Země a poloměr 
1,3násobek poloměru Země. Leží v obyvatelné zóně mateřské hvězdy.

Instrukce

Žáci modelují exoplanetární systém obsahující jednu exoplanetu pomocí žárovky s kulo-
vou matnou baňkou (velikost 20 – 30 cm) a polystyrenovým míčkem (velikost 2 – 3 cm; 
žáci mohou použít řadu míčků různých velikostí).
■ Jeden konec provázku připojí k  míčku. Druhý konec přichytí ke svorce připevněné 

k laboratornímu stojanu. Výška by měla být nastavena tak, aby se míček mohl pohybo-
vat v úrovni světelného zdroje. Orbitální pohyb exoplanety představuje kruhový pohyb 
míčku zavěšeného ze stojanu kolem žárovky. Délka provázku by měla být dostatečně 
velká (> 1 m) ve srovnáním s poloměrem pohybu míčku, takže periodu lze považovat 
za nezávislou na poloměru. 

■ Pomocí detektoru intenzity světla umístěného v  rovině, ve které se míček otáčí ko-
lem žárovky a ideálně připojeného k počítači vybavenému vhodným softwarem, který 
umožňuje zaznamenávat a  analyzovat data z  detektoru, budou žáci měřit světelnou 
křivku žárovky. V případě, že data z detektoru světla nemohou být analyzována počí-
tačem, použijí žáci stopky, aby zaznamenali časy tranzitů, zatímco zaznamenají údaje 
z detektoru. 

■ Žáci pak experimentují s  umístěním exoplanety na různé oběžné dráhy, posunutím 
detektoru mírně z orbitální roviny, nebo pomocí míčků různých velikostí. Měli by si 
uvědomit, jaké účinky mají tyto úpravy na zaznamenané světelné křivky. Pravděpo-
dobně bude velmi obtížné dosáhnout správných měřítek u jednotlivých těles. Výsled-
kem je, že žáci mohou pozorovat závislost hloubky poklesů v jejich světelných křivkách 
na vzdálenosti, ve které koule ob9h8 okolo žárovky. Žákům je třeba připomenout, že 
tyto účinky zmizí v  realistických systémech, kde je poloměr oběžné dráhy mnohem 
menší než vzdálenost systému od pozorovatele (detektoru).

Podrobné pokyny pro žáky jsou následující

1. Pomocí dodaného materiálu a pokynů od svého učitele vytvořte model exoplanety obí-
hající okolo mateřské hvězdy.

2. Umístěte detektor světla do roviny oběžné dráhy míčku okolo žárovky.
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3. Změřte světelnou křivku žárovky s obíhajícímmíčkem v průběhu několika period.
4. Experimentujte s umístěním míčku do různých oběžných dráh. Zaznamenejte odpoví-

dající světelné křivky pro každý typ oběžné dráhy.
5. Změřte světelnou křivku, když mírně nadzvedněte detektor nad rovinu oběžné dráhy 

(ale tak, aby se stále objevovaly tranzity).
6. Analyzujte získané světelné křivky. Pro každou světelnou křivku, kterou jste změřili, 

určete:
■ oběžnou dobu míčku (v sekundách);
■ hloubku poklesu (jako procento světla blokovaného míčkem);
■ šířku poklesu (v sekundách).

Po ukončení praktické činnosti by žáci měli odpovědět na následující otázky:
Otázka: Jak závisí změřená oběžná doba na velikosti oběžné dráhy míčku? Platí to i v sys-
témech, kde skutečná exoplaneta obíhá skutečnou hvězdu?

Odpověď: Pokud je délka závěsu ve srovnání s poloměrem oběžné dráhy velká, měli by 
žácituto periodu zjistit. Tato vlastnost fyzikálního kyvadla (pro malé výchylky) není sa-
mozřejmě stejná jako u gravitačních systémů, kde je oběžná doba závislá na poloměru 
oběžné dráhy pomocí 3. Keplerova zákona.

Otázka: Jak se mění hloubka poklesu světelné křivky v závislosti na velikosti míčků?

Odpověď: Žáci by měli vypozorovat, že pokud použijí větší míček, dosáhnout většího 
poklesu.

Otázka: Jak se mění šířka poklesu světelné křivky, pokud zvyšujeme poloměr oběžné drá-
hy?

Odpověď: Zvětšení velikosti oběžné dráhy zvyšuje rychlost, kterou se míček pohybuje 
(protože perioda by měla být zhruba konstantní). Žáci by si měli uvědomit, že to povede 
k užším minimům. 

Otázka: Jaký má vliv posunutí detektoru někam mimo roviny oběžné dráhy?

Odpověď: Za předpokladu, že k  tranzitům stále dochází, by měli žáci pozorovat, že se 
zmenšuje šířka minima, protože když detektor neleží přesně v rovině oběžné dráhy, pro-
chází míček kratší částí disku žárovky, než kdyby byl v rovině oběžné dráhy.

Reference
1. Exoplanet Physics – IOP:  

www.iop.org/education/teacher/resources/exoplanet_physics/
2. Exoplanets: Lesson Plan – Jodrell Bank:
 www.jodrellbank.net/wp-content/uploads/2014/10/Exoplanets-Lesson-Plan.docx
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Odpověď: Za předpokladu, že k  tranzitům stále dochází, by měli žáci pozorovat, že se 
zmenšuje šířka minima, protože když detektor neleží přesně v rovině oběžné dráhy, pro-
chází míček kratší částí disku žárovky, než kdyby byl v rovině oběžné dráhy.

Reference
1. Exoplanet Physics – IOP:  

www.iop.org/education/teacher/resources/exoplanet_physics/
2. Exoplanets: Lesson Plan – Jodrell Bank:
 www.jodrellbank.net/wp-content/uploads/2014/10/Exoplanets-Lesson-Plan.docx
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ZDROJE ENERGIE:  
JADERNÉ REAKCE

1. ÚVOD

Hlavní otázkou fyziky hvězd je, proč hvězdy září? Jak dlouho zářily a jak dlouho budou 
zářit? Jaké procesy jsou schopny produkovat takové obrovské množství energie, díky níž 
hvězdy září?

1.1 KLÍČOVÁ SLOVA

termonukleární reakce

proton-protonový cyklus (p-p cyklus)

uhlík-dusík-kyslíkový cyklus (CNO cyklus)

syntéza těžkých prvků

heliové reakce
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2. TEORETICKÁ ČÁST PRO UČITELE

Jaké jsou procesy, které vytvářejí záření hvězd? Elementární výpočty ukazují, že zdroj 
energie, jako chemická oxidace nebo spalování, je jako zdroj energie ve hvězdách 
nedostatečný.I kdyby celé Slunce bylo tvořeno uhlíkem a stejně velkým množstvím kyslí-
ku na udržení jeho hoření, Slunce by časem zcela vyhořelo a za několik tisíc let by se z něj 
stal popel. Dalším zdrojem energie by mohla být gravitační kontrakce (smrštění). Když se 
masivní těleso smršťuje pod vlivem gravitace, jeho vnější části doslova padají do středu 
a energie padající hmoty se proměňuje na teplo. Výpočty ukazují, že by se smrštěním z té-
měř nekonečně velkého tělesa na jeho současnou velikost mohlo Slunce svou současnou 
energií zářit méně než 50 milionů let.

Silným zdrojem energie by mohla být přeměna hmoty na energii. Ještě Einstein 
prokázal, že hmota a energie jsou spojeny jednoduchým vzorcem:

E = mc2,

kde E je energie přijata z hmoty s hmotností m, a c je rychlost světla.

Jaké jsou procesy, pomocí kterých se může hmota přeměnit na energii? Toto jsou termonuk-
leární reakce.Jejich působením se elementy v jádrech hvězd navzájem ovlivňují a stávají 
se z nich další prvky, čímž se uvolňuje obrovské množství energie. Poprvé v roce 1920 se 
Arthur Edington domníval, že hvězdy získávají svou energii z termonukleárních reakcí, při 
kterých se z vodíku stává helium. V roce 1939 Hans Bethet také analyzoval možné jaderné 
reakce, při kterých se vodík přeměňuje na helium. Navrhl dva procesy, které podle jeho ná-
zoru mohou produkovat potřebnou energii v jádrech hvězd:proton-protonový cyklus (nazý-
vaný také p-p cyklus) a uhlík-dusík-kyslíkový cyklus (nazývaný také CNO cyklus).

V současnosti jsou tyto procesy považovány za odpovědné za energii vyprodukova-
nou v jádrech hvězd, přičemž který z nich dvou je účinnější, závisí na teplotě v jád-
rech hvězd.

2.1 Proton-protonový cyklus (p-p cyklus)

Toto je nejdůležitější mechanismus výroby energie pro hvězdy podobné Slunci a pro 
hvězdy s menší hmotností. Aby se mohly začít řetězové reakce p-p, musí být teplota ko-
lem 4 000 000 K nebo vyšší. V nejjednodušším případě syntéza začíná fúzí dvou protonů. 
Protony jsou jádra vodíku označeny buď p (odtud pochází i název cyklu) nebo 1H (písme-
nem H se označuje vodík). Výsledkem je, že se vytvoří jádro deuteria (D nebo ²H, izotop 
vodíku), pozitron e+a neutrino υ, a uvolní se velké množství energie (1,44 megaelektron 
voltů, 1 MeV = 1,6 × 10–13 J): 

H1 + H1 → D1 + e+ + υ.

Termonukleární 
reakce



291290

STARS Metodická příručka pro učitele  

7. Slunce a hvězdy

2. TEORETICKÁ ČÁST PRO UČITELE

Jaké jsou procesy, které vytvářejí záření hvězd? Elementární výpočty ukazují, že zdroj 
energie, jako chemická oxidace nebo spalování, je jako zdroj energie ve hvězdách 
nedostatečný.I kdyby celé Slunce bylo tvořeno uhlíkem a stejně velkým množstvím kyslí-
ku na udržení jeho hoření, Slunce by časem zcela vyhořelo a za několik tisíc let by se z něj 
stal popel. Dalším zdrojem energie by mohla být gravitační kontrakce (smrštění). Když se 
masivní těleso smršťuje pod vlivem gravitace, jeho vnější části doslova padají do středu 
a energie padající hmoty se proměňuje na teplo. Výpočty ukazují, že by se smrštěním z té-
měř nekonečně velkého tělesa na jeho současnou velikost mohlo Slunce svou současnou 
energií zářit méně než 50 milionů let.

Silným zdrojem energie by mohla být přeměna hmoty na energii. Ještě Einstein 
prokázal, že hmota a energie jsou spojeny jednoduchým vzorcem:

E = mc2,

kde E je energie přijata z hmoty s hmotností m, a c je rychlost světla.

Jaké jsou procesy, pomocí kterých se může hmota přeměnit na energii? Toto jsou termonuk-
leární reakce.Jejich působením se elementy v jádrech hvězd navzájem ovlivňují a stávají 
se z nich další prvky, čímž se uvolňuje obrovské množství energie. Poprvé v roce 1920 se 
Arthur Edington domníval, že hvězdy získávají svou energii z termonukleárních reakcí, při 
kterých se z vodíku stává helium. V roce 1939 Hans Bethet také analyzoval možné jaderné 
reakce, při kterých se vodík přeměňuje na helium. Navrhl dva procesy, které podle jeho ná-
zoru mohou produkovat potřebnou energii v jádrech hvězd:proton-protonový cyklus (nazý-
vaný také p-p cyklus) a uhlík-dusík-kyslíkový cyklus (nazývaný také CNO cyklus).

V současnosti jsou tyto procesy považovány za odpovědné za energii vyprodukova-
nou v jádrech hvězd, přičemž který z nich dvou je účinnější, závisí na teplotě v jád-
rech hvězd.

2.1 Proton-protonový cyklus (p-p cyklus)

Toto je nejdůležitější mechanismus výroby energie pro hvězdy podobné Slunci a pro 
hvězdy s menší hmotností. Aby se mohly začít řetězové reakce p-p, musí být teplota ko-
lem 4 000 000 K nebo vyšší. V nejjednodušším případě syntéza začíná fúzí dvou protonů. 
Protony jsou jádra vodíku označeny buď p (odtud pochází i název cyklu) nebo 1H (písme-
nem H se označuje vodík). Výsledkem je, že se vytvoří jádro deuteria (D nebo ²H, izotop 
vodíku), pozitron e+a neutrino υ, a uvolní se velké množství energie (1,44 megaelektron 
voltů, 1 MeV = 1,6 × 10–13 J): 

H1 + H1 → D1 + e+ + υ.

Termonukleární 
reakce

291

STARS Metodická příručka pro učitele  

7. Slunce a hvězdy

Podmínky nutné k uskutečnění fúze však v žádném případě nejsou jednoduché a trvají 
v průměru 8 miliard let, což také vysvětluje pomalý vývoj Slunce. Další procesy probíhají 
mnohem rychleji. Nejrychleji probíhající reakcí (za méně než 2 sekundy) je srážka deute-
ria D s třetím protonem a tvorba jader izotopu hélia He3:

D1 + H1 → He3 + γ,

přičemž se při této reakci odděluje vysoce energetické gama kvantum (γ).

Fúze dvou jader He3 vede k vytvoření jádra obyčejného hélia, čímž se uvolní dva protony 
a opět i značné množství energie. Z vodíku se tedy stává helium: 

He3 + He3 → He4 + H1 + H1.

Takto ze 4 protonů (jader vodíku) získáme jedno jádro hélia a zároveň oddělíme dva po-
zitrony a dva neutrina: 4p → He4 + 2e+ + 2 υ. Celková energie uvolněná během těchto 
reakcí je více než 25 MeV. 

SchéSchéma proton-protonového cyklu je znázorněno na Obr. 1.

Animaci najdete na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=LpUB8iMbNw0.

Obr. 1: Schéma proton – protonového cyklu 
(červená barva – protony, šedá – neutrony, bílá – pozitrony; y – gama paprsky, v – neutrina) 

(Zdroj: Sarang https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51118538)
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Jsou možné i další dva varianty p-p cyklu zahrnující prvky berylia (Be) a  lithium (Li), 
ale výsledek je opět stejný – ze čtyř atomů vodíku se vytvoří těžší jádro hélia a uvolní se 
energie.

2.2 Uhlík-dusík-kyslíkový cyklus

Toto je další hlavní cyklus (označovaný také jako CNO cyklus). Je nejúčinnějším cyklem 
pro mohutnější hvězdy – začíná při teplotách kolem 15 000 000 K a dominuje při tep-
lotách kolem 17 000 000 K. Při něm se vytváří jádro hélia ze čtyř protonů, proces je však 
složitější a vyžaduje uhlík a kyslík. Jádra uhlíku/kyslíku reagují ještě v prvních fázích a vy-
lučují se během posledních fází. Tímto způsobem hrají roli katalyzátoru, a proto se tento 
cyklus nazývá i uhlíkový nebo uhlíko-kyslíkový cyklus (Obr. 2). 

Teplota v jádru Slunce je T = 15 700 000 K – takže v jeho jádru se hlavní termonukleární 
reakce odehrávají zejména prostřednictvím p-p cyklu.Na Obr.3 níže jsou zobrazeny tep-
loty, při kterých jsou oba procesy, tedy p-p a CNO, účinné.Také je zaznamenaná teplota 
v  jádru Slunce, která ukazuje, že pro naši hvězdu se během proton-protonového cyklu 
uvolní téměř dvakrát tolik energie. 

 

Obr. 2: Schéma cyklu CNO (částice jsou znázorněny jako na obrázku 1.),  
(Zdroj: Borb, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=691758)
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Obr. 3: Teploty, při kterých jsou účinné oba cykly: p-p cyklus (červená křivka) 
a CNO cyklus (zelená křivka).Je vidět, že při vyšších teplotách CNO cyklus vytváří podstatně více energie  

za jednotku času, zatímco při nižších teplotách p-p cyklus je účinnější.

V případě mohutnějších hvězd, jejichž teplota je v jádře vyšší, je CNO cyklus efektiv-
nější.

2.3 Syntéza těžších prvků

Co se stane, když se všechen vodík v jádře hvězdy změní na helium? Pro hvězdy s nejmen-
šími hmotnostmi (přibližně 1/10 hmotnosti Slunce) je to konec termonukleárních reakcí. 
Pro hvězdy podobné Slunci helium vytváří jejich jádro, ale kolem něj existuje i vodíková 
vrstva, v níž jsou podmínky vhodné k uskutečnění termonukleárních reakcí; vytváří se 
zde také helium, které klesá do jádra hvězdy, a tím zvyšuje jeho hustotu a teplotu. Když 
teplota dosáhne 100 000 000 K, podmínky vedou k zahájení heliových reakcí, při kterých 
se z jader hélia vytvářejí uhlíková jádra a při vyšších teplotách se vytvářejí kyslíková jádra. 
Při hvězdách s menší hmotností (jako je Slunce a hvězdy s mírně větší hmotností) toto je 
konec termonukleárních reakcí. Ale při nejmohutnějších a nejžhavějších hvězdách fúzní 
reakce pokračují, dokud se jejich jádro nestane jádrem úplně ze železa. Během všech těch-
to reakcí se odděluje energie, která vytváří záři dané hvězdy, ale na mnohem kratší dobu 
než vodíkové reakce.
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Tvorba prvků těžších než železo (číslovaných 56) však vyžaduje „absorpci“ značné energie 
během probíhajících reakcí. Proto mohou být takové prvky vytvářeny pouze tehdy, když 
dochází k výbuchu supernov.

Jako shrnutí lze uvést, že hlavními termonukleárními reakcemi v jádrech hvězd jsou:
■ proces „spalování“ vodíku, který v závislosti na teplotě, je:

– p-p cyklus – je to ten nejdůležitější mechanismus výroby energie pro hvězdy jako 
naše Slunce a hvězdy s menší hmotností, začíná při teplotě T = 4 000 000 K,

– CNO cyklus – je účinný při hmotnějších hvězdách, začíná při teplotě T = 15 000 000 K, 
dominuje při teplotě T = 17 000 000 K,

■ „hoření“ hélia – uskutečňuje se při starších hvězdách,
■ syntéza těžších prvků a tvorba železa – platí pro nejmasivnější hvězdy,
■ syntéza prvků těžších než železo – při výbuchu supernov.

Doplňkové materiály:
1. Plakát ilustrující, odkud pochází energie Slunce.
2. Videa ilustrující, odkud pochází energie Slunce a jak se uvolňuje energie během 

termonukleárních reakcí, najdete na těchto odkazech:
https://spaceplace.nasa.gov/sun-heat/en/ (stránka je vhodnější pro mladší žáky) 
https://youtu.be/W1ZQ4JBv3-Y
https://youtu.be/Cb8NX3HiS4U
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3. PRAKTICKÉ ÚKOLY A TESTY PRO ŽÁKY

Úkol 1: Uspořádejte slova a najděte termíny

Cíl úkolu

Žáci mají a) najít slova související s fúzí, a b) sestavit fyzicky správné věty, které odrážejí 
to, co se žáci naučili v této lekci, přičemž v každé větě mají použít alespoň 2 nebo 3 slova, 
čímž si zopakují nové termíny.

Metodické pokyny pro učitele

Toto cvičení lze provádět ve dvojicích nebo samostatně. V  obou případech může být 
cvičení prezentováno jako soutěž, aby se co nejdříve našly všechna slova (nebo největší 
množství slov), a může být i nějaká odměna, aby povzbudila žáky. 

Trvání: 10 minut na uspořádání slov a 5 minut na sestavení vět, což opět umožní žákům 
soutěžit, kdo vytvoří nejvíce vět. Pomíchaná slova jsou uvedeny v Příloze 1. Dalším cviče-
ním (pro mladší žáky) je promíchat odpovědi a požádat žáky, aby správně identifikovali 
páry a potom aby vytvořili věty (může to udělat i celá třída s pomocí učitele).

Pokyny pro žáky

V příloze 1 jsou uvedeny slova týkající se termonukleárních reakcí probíhajících v jádrech 
hvězd.

a) Písmena v slovech jsou pomícháná. Žáci, máte 10 minut na seřazení písmen ve správ-
ném pořadí a na zápis správného slova. 

b) V nejbližších 5 minutách utvořte co největší množství vět, přičemž věty by měly přesně 
odrážet to, co jste se naučili v této lekci a každá věta by měla obsahovat alespoň 2 nebo 
3 slova, která jste uspořádali v bodě a). 

Úkol 2: Vytvořte jádro v hvězdě složené ze železa (FE)

Toto cvičení je vhodné pro starší žáky. Vyžaduje se přístup na internet. Hru naleznete 
na tomto odkazu: http://dimit.me/Fe26/.

Cíl úkolu
Od počátečních vodíkových atomů H třeba projít různými atomovými reakcemi, při kte-
rých se vytváří více těžkých prvků a v konečném důsledku se vytváří železo Fe.
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Metodické pokyny pro učitele
Hra může být spuštěna na počítači, přičemž na „sloučení“ rámečků se použijí šipky na 
klávesnici, a v případě spuštění na mobilním telefonu „hýbání“ rámečky se uskutečňuje 
prsty. Cílem je sloučit prvky a jejich izotopy tak, aby se vytvořilo železo Fe. Hra zobrazuje 
dosažené skóre (SCORE) a nejlepší skóre ze všech her (BEST). Žáci mohou být povzbu-
zeni, aby na internetu vyhledali více informací o pořadí reakcí, což jim pomůže zlepšit 
jejich výsledky (dejte jim nejméně 10 minut před začátkem hry). Pokud se cvičení provádí 
během hodiny – dejte žákům 15 minut na hraní a potom začněte diskusi o jejich výsled-
cích a o tom, jaké prvky dokázali během hry „syntetizovat“. Můžete diskutovat o tom, jaké 
další znalosti by byly potřebné k tomu, aby mohli žáci snadno a rychle syntetizovat železo 
Fe. Pokud dostanou toto cvičení na domácí úkol, požádejte je, aby zaznamenali své nejlep-
ší skóre a připravili se na uvedenou diskusi na další hodinu (diskuse by měla být se všemi 
žáky a neměla by být kratší než 15 – 20 minut), přičemž by měla prokázat, zda si daný žák 
pamatoval fúzi jako takovou a pořadí prvků fúzí. 

Pokyny pro žáky

Hra je k dispozici na tomto odkazu: http://dimit.me/Fe26/. 

Máte 15 minut na to, abyste se pokusili „syntetizovat“ železo, počínaje prvky daných na 
začátku a procházejíc nezbytnými přechodnými reakcemi. Hra končí buď tehdy, když do-
stanete železo Fe nebo když hmota v hvězdě skončí. Předběžný a konečný, nejlepší vý-
sledek můžete sledovat v modrých rámečcích v pravém horním rohu obrazovky. Pokud 
nedostanete železo Fe, zaznamenejte své nejvyšší skóre. Diskutujte s učitelem a spolužáky 
o svých výsledcích, i o tom, co potřebujete vědět, abyste se dostali ke konci hry nebo zvý-
šili své skóre. Co jste si nejvíce zapamatovali o procesu fúze a o pořadí, v jakém byly prvky 
syntetizované? 

Úkol 3: Jak se formují elementy hvězd

Cvičení je adaptací tohoto cvičení: http://clearinghouse.starnetlibraries.org/ 
astronomy-and-space/112-nuclear-fusion-in-stars.html (Astronomical Society of 
the Pacific – www.astrosociety.org), video najdete zde: https://www.youtube.com/ 
watch?v=75QWmQmrk2Y. 

Plakátová forma původního obrazového cvičení je uvedena v Příloze 2.

Cíl úkolu

Vysvětlit a ilustrovat proces jaderných reakcí a to, jak dochází k záření hvězd. 
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Pomůcky
■ miska s menšími bonbóny typu marshmallow (nebo polystyrénové, resp. plastelínové 

kuličky), které mohou být jednobarevné nebo mohou mít různé barvy, 
■ miska s těstovinami ve tvaru trubiček,
■ periodická tabulka chemických prvků. 

Volitelné: Pro starší žáky je možné přidat ilustraci elektromagnetického spektra 
s typy záření a ubrousky pro bonbóny, resp. kuličky.

Metodické pokyny pro učitele

Toto cvičení ukazuje, jak se tvoří chemické prvky ve Vesmíru a  odkud pochází záření 
hvězd. Trvání cvičení je cca 5 až 10 minut. Žáci by měli mít Periodickou tabulku chemic-
kých prvků před sebou. Cvičení může být buď A) samostatnou úkolem – žáci dodržují 
pokyny uvedené níže a zaznamenávají své odpovědi a diskutují o výsledcích; nebo B) spo-
lečným úkolem – během cvičení učitel dá pokyny a žákům klade otázky, na které musí 
odpovědět před uskutečněním dalšího kroku. 

Pokyny pro žáky

V tomto cvičení uvidíte, jak se tvoří chemické prvky a odkud pochází záření hvězd.

1. Vyberte Periodickou tabulku chemických prvků. V tabulce najděte vodík H a helium 
He. Toto jsou prvky, které se v největším množství nacházejí ve hvězdách. 

2. Vyberte jeden prvek (tedy bonbón nebo kuličku) z misky. Ať je to proton. Počet pro-
tonů v jádře závisí na tom, jaký to bude chemický prvek. Vodík má 1 proton. Kolik 
atomů vodíku potom znázorní bonbón/kulička? [Odpověď: Jeden]

3. Ať každý žák vezme dva bonbony, resp. dvě kuličky tak, aby znázorňovaly dvě vodí-
ková jádra. Při jaderných reakcích se jádra obvykle spojují ve dvojicích.

4. Který prvek má ve svém jádru dva protony? Najděte ho v tabulce. [Odpověď: Helium]

5. Podívejme se, jak hvězda tvoří helium: Stiskněte bonbony, resp. kuličky ve své dlani. 
Předpokládejme, že vaše zaťaté pěsti představují jádro hvězdy. Tam jsou teplota a tlak 
tak vysoké, že atomy se pohybují velmi rychle a neustále se srážejí s  jinými atomy. 
A tak se tedy někdy sloučí jádra dvou atomů.

 (Pro starší žáky: Při takových vysokých tlacích a teplotách atomy v jádrech hvězd 
ztrácejí své elektronové náboje a sestávají pouze z jader/protony a neutrony/ a elek-
trony těchto skořápek se stávají nezávislými částicemi). 

 Můžete vy sloučit svá jádra? Rozdrťte bonbony, resp. kuličky a vytvořte nové jádro.
Toto je jaderná reakce! Dvě vodíková jádra se sloučily a vytvořily jádro nového prv-
ku.Jak se jmenuje? [Odpověď: Helium]

6. Z misky vyberte jednu těstovinu. Ať je to jeden gama paprsek. 
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 (Pro starší žáky: Ukažte na elektromagnetickém spektru kde se nacházejí gama pap-
rsky. Jaká je jejich energie v porovnání s jinými druhy záření? [Odpověď: Nejvyšší]).

 Položte nové jádro na školní lavici a jednu těstovinu vedle něj. Takto vypadá schéma 
fúze dvou jader, které vytváří energii ve formě gama paprsku. 

7. Vytvořte další jádro hélia tím, že si vezmete další dva bonbóny a spojte je. Položte 
nové jádro na školní lavici. Co ještě potřebujete k dokončení tohoto procesu? [Od-
pověď: Gama paprsek (těstovinu)]. Jak se jmenuje tento proces? [Odpověď: Jaderná 
reakce]. 

8. Opakujte krok 7. Kolik jader máte nyní a kterému prvku patří? [Odpověď: Tři jádra 
hélia]. A kolik máte protonů? [Odpověď: Šest]

9. Vezměte dvě jádra hélia a spojte je. Vyberte ještě jednu těstovinu. Jak se jmenuje to, 
co jste udělali? [Odpověď: Jaderná reakce].

10. Přidejte třetí jádro k  slučujícím jádrům hélia.Kolik protonů má nejnovější jádro? 
[Odpověď: Šest]. Co je to za prvek? Najděte ho a ukažte ho v Periodické tabulce [Od-
pověď: Uhlík].

11. Pro starší žáky: V kroku 9, pak jak jste spojili dvě jádra hélia, jste dostali jádro berylia 
Be (se čtyřmi protony v jádru). Berylium je poměrně nestabilní prvek a proto by se 
za méně než 1 sekundu rozpadl. Ale pokud k němu přidáme další jádro hélia, vytvoří 
se další, nový prvek (se 6 protony v jádru). Vědci nazývají jádra hélia „alfa částicemi“ 
a proces tvorby uhlíku ze tří heliových jader – „trojitým alfa procesem“.
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VÝVOJ HVĚZD:  
ZÁKLADNÍ VYSVĚTLENÍ

1. ÚVOD

Otázka vývoje hvězd je pro astrofyziku jedna z nejdůležitějších otázek, protože její od-
pověď by nám odhalila tajemství Vesmíru. Odpověď na tuto otázku se snaží dát Teorie 
o vývoji hvězd. Vývoj hvězd je změna fyzikálních charakteristik, vnitřní struktury a che-
mického složení hvězd v průběhu času.

1.1 KLÍČOVÁ SLOVA

hvězdy

plazma

vývoj hvězd

protohvězdy

trpaslíci

červení obři

Hertzsprungův-Russellův diagram
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2. TEORETICKÁ ČÁST PRO UČITELE

Hvězdy jsou obrovskými koulemi zahřátého plynu. Když se na ně podíváme, na obloze 
vypadají jako tečky, protože jsou od nás velmi vzdálené. Hvězdy září, protože v jejich jád-
rech probíhají termonukleární reakce. Podobně jako u člověka, rozdělujeme životy hvězd 
na narození, zralost a smrt. Hvězdy se rodí v obrovských oblacích prachu a plynu, přičemž 
jejich hlavním stavebním prvkem je vodík.

Myšlenkou vytvoření hvězd ze zředěné mezihvězdné hmoty se zabýval Isaac Newton (1643 
– 1727), ale důkazy o tom byly získány až počátkem 20. století: Pozorováním v infračervené 
oblasti se našly vhodné mračna mezihvězdného plynu a bylo zjištěno, že tyto mračna ztrácejí 
stabilitu, smršťují se pod vlivem gravitace a stávají se hvězdami. Nejoblíbenějším příkladem 
takového mračna je mlhovina Orion (viz obrázek níže).

Obr. 4: Hmlovina Orion

Turbulence hluboko v těchto oblacích vytváří těsnění s dostatečnou hmotností, aby se pod 
vlivem gravitace začal kolaps. Těsně před začátkem smrštění je teplota plynu v jádru mrač-
na pouze 10 – 30 K, t. j. jde o jeden z nejchladnějších objektů ve Vesmíru. Látka v mračně 
je podle „mezihvězdných standardů“ hustá – v 1 krychlovém metru se nacházejí 2 miliardy 
molekul, což je ale 1016-krát méně než ve vzduchu při normálních podmínkách. Hmot-
nost takovýchto oblaků je obrovská – dosahuje až miliony slunečních hmotností, díky 
čemuž je gravitace hlavním faktorem jejich vývoje. Dokud se oblak zmenšuje, materiál 
v jeho středu začíná ohřívat. Takto se rodí protohvězda. V důsledku smršťování se zvyšu-
je vnitřní tlak plynu, a to zpomaluje proces kolapsu. V další fázi se plyn postupně zahřívá 
a protohvězda začíná slabě zářit. Protože smršťování není rovnoměrné, hustota se zvyšuje 
nejvíce v centrálních částech oblaku. Když se teplota dostatečně zvýší, smršťující se plyn 
začíná ionizovat, v důsledku čehož se stává neprůhledným pro záření z prostředních částí 
hvězdy. To způsobuje, že vnější vrstvy protohvězdy se zmenšují, a teplota a tlak v  jejím 
středu se zvyšují. Brzy je tlak tak vysoký, že smršťování končí a uvnitř oblaku se vytváří 
hydrostaticky stabilní jádro. Nicméně mimo něj je plyn průhledný pro infračervené záření 
a nadále klesá směrem do středu. Klesající kinetická energie se mění na teplo, přičemž 
kolem 50 % se používá na ohřívání plynu a zbytek se vyzařuje ven. Když obal úplně padne 

Vznik hvězd

Protohvězda
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Vznik hvězd

Protohvězda
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na jádro a stane se průhledným, jádro „vychází z prachového kokonu“ a narodí se mladá 
HVĚZDA! Pomalu pokračuje ve svém zmenšování se, přičemž uvolňuje teplo na úkor 
gravitace. Část tohoto tepla je odvozena zářením a druhá část ohřívá vnitřní vrstvy, čímž 
se udržuje relativní hydrostatická rovnováha. Poté, jak teplota uprostřed hvězdy překročí 
několik milionů stupňů, začínají fúzní reakce, které vedou k přeměně vodíku na helium.

Modely předpovídají, že rotující mračna prachu a plynu se mohou rozdělit na dvě 
nebo tři části. To by vysvětlovalo, proč většina hvězd není jednoduchá, ale je v pod-
statě dvojitý, trojitý nebo vícenásobný hvězdný systém.

Když oblak zkolabuje, kolem něj se zformuje husté, horké jádro, kolem kterého se začíná 
shromažďovat prach a plyn. Avšak ne všechen tento materiál končí jako součást hvězdy – 
zbytky prachu se mohou stát planetami, asteroidy nebo kometami, nebo jednoduše zůsta-
nou existovat ve formě mezihvězdného prachu.

Pokud je hmotnost kolabujícího oblaku menší než 0,08M, kde M označuje solární 
hmotnost, nemůže gravitační smršťování vést k dostatečně vysokým teplotám na zahájení 
termonukleárních reakcí. Takové nezrozené hvězdy se nazývají hnědými trpaslíky. Jedi-
ným zdrojem vnitřní energie hnědých trpaslíků je gravitační potenciální energie. Pokud je 
hmotnost takového objektu menší než 0,002M, nazývá se planeta. A pokud je hmotnost 
takového objektu větší než 0,08M, jeho hmotnost postačuje k pokračování termonukle-
árních reakcí, a už jde o hvězdu.

Zahájením termonukleárních reakcí se v jádru hvězdy vytváří až takové teplo, že to zabra-
ňuje dalšímu smršťování hvězdy. Rovnováha mezi gravitací, která se snaží smrštit hvězdu, 
a  teplem, které se snaží hvězdu nafouknout, se nazývá termodynamická rovnováha. Od 
této chvíle zůstává hvězda na velmi dlouhou dobu nezměněnou. Toto je čas života hvězdy 
– tzv. hlavní posloupnost Hertzsprung-Russellova diagramu. Pro hvězdu podobnou na-
šemu Slunci jde o asi 10 miliard let. 

I když se v útrobách každé hvězdy v  její „zralém období života“ odehrávají stejné pro-
cesy, hvězdy se liší svou teplotou (barvou), velikostí, hmotností, jasem, věkem. Čím vět-
ší je hvězda, tím je žhavější a  jasnější. Horké hvězdy jsou modré barvy. Menší hvězdy 
jsou méně jasné, jsou chladnější a jsou červené barvy. Obecně platí, že čím masivnější je 
hvězda, tím kratší je její životnost, i když hvězdy žijí miliardy let.

Zde je na místě věnovat větší pozornost Hertzsprung-Russellovu diagramu (zkráceně dia-
gram H-R). Představuje graf, který udává vztah mezi základními parametry hvězd. Po-
čátkem 20. století dva astronomové, Dán Ainar Hertzsprung a Američan Henry Russell, 
nezávisle na sobě zjistili, že hvězdy jsou uspořádány určitým způsobem v diagramu spo-
jujícím spektrální třídu hvězd a jejich zjevnou a absolutní velikost. Jelikož spektrální třída 
souvisí s barvou hvězd a s jejich povrchovou teplotou, a absolutní hvězdná velikost souvisí 
se svítivostí, diagram H-R se často představuje i jako diagram barva – hvězdná velikost nebo 
teplota – svítivost.

Termodynamická 
rovnováha

Hertzsprung – 
-Russellův  
diagram
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Na těchto diagramech nejsou hvězdy rozmístěny rovnoměrně, ale v určitých sekvencích. 
Máme Hlavní posloupnost, která začíná hvězdami s vysokou svítivostí a nejvyšší teplotou, 
pak diagonálně křižuje diagram a končí hvězdami s nízkou svítivostí a nejnižší teplotou. 
Nachází se zde asi 90 % všech hvězd.Naše Slunce je také v Hlavní posloupnosti. Toto je 
hvězda spektrální třídy G2.

Obr. 5: Hertzprungov-Russellov diagram

Nad Hlavní sekvencí leží oblast červených obrů a ještě vyšší jsou hvězdy s vyšší svítivostí 
nebo veleobři. Pod Hlavní posloupností je oblast bílých trpaslíků. Ukazuje se, že Hertz-
sprungův-Russellův diagram má hluboký smysl. Není to jen závislost mezi veličinami, ale 
je to evoluční závislost. Během svého vývoje hvězda mění svou teplotu a jas a pohybuje se 
po diagramu. Pokud známe umístění hvězdy na mapě a její hmotnost v daném okamžiku, 
můžeme předpovědět, jaká bude její evoluční cesta, t. j. přes které fáze svého vývoje projde 
a jak dokončí svůj průběh.
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3. PRAKTICKÉ ÚKOLY A TESTY PRO ŽÁKY

Úkol 1: Zkonstruujme hertzsprungův-russellův diagram

Cíl úkolu

Cílem je přinést žákům představu o velikosti hvězd a vztahu mezi jejich velikostí, hmot-
ností a pozicí na Hertzsprung-Russellově diagramu. 

Pomůcky

■ plastelína v různých barvách: červená, žlutá, modrá, bílá, černá; 
■ plastová deska na práci s plastelínou; 
■ zobrazení Hertzsprung-Russellova diagramu z teoretické části.

Metodické pokyny pro učitele

Toto cvičení ukáže žákům, že hvězdy jsou umístěny na mapě specifickým způsobem, který 
závisí na jejich hmotnosti, velikosti, barvě a vývojovém stadiu. Trvání cvičení je 10 až 15 
minut. 

Pokyny pro žáky

1. Podívejte se na obrázek Hertzsprung-Russellova diagramu z teoretické části lekce. Po-
dívejte se, jak jsou uspořádány hvězdy podle jejich barvy a velikosti.

2. Nakreslete obdélník plastelínou, osa Y má mít černou barvu, a osa X má mít barvu 
duhy, počínaje modrou, pokračujíc bílou a žlutou a konče červenou barvou. Takto zís-
káte hranice diagramu.

3. Začněte sestavovat Hlavní posloupnost tak, že začnete s modrými kuličkami v levém 
horním rohu diagramu. Pokračujte šikmo s bílými kuličkami kolem středu, pak přidej-
te žluté kuličky a nakonec položte červené kuličky. Dodržujte požadavek, aby se kuličky 
zmenšovaly v daném pořadí. Označte polohu Slunce na Hlavní posloupnosti.

4. Vytvořte větší modré kuličky a umístěte je nad hlavní posloupnost – nahoře uprostřed 
osy X. Toto jsou veleobři. Nalevo od nich a trochu dále dolů na osu Y umístěte červené 
kuličky. Toto jsou obři.

5. Nakonec vložte malé bílé kuličky do levého dolního rohu – toto je oblast bílých trpas-
líků. 

Otázky

■ Závisí doba setrvání hvězdy v Hlavní posloupnosti na její hmotnosti? Jak? (Odpověď: 
Ano. Čím je hvězda mohutnější, tím kratší dobu setrvává v Hlavní posloupnosti.)

■ Ukažte polohu Slunce na Hertzsprung-Russellově diagramu. (Odpověď: Slunce se na-
chází v oblasti žlutých trpaslíků na Hlavní posloupnosti.)

■ Rodí se hvězdy i dnes? (Odpověď: Ano, proces formování hvězd stále probíhá.)
■ Které hvězdy žijí déle – červení obři nebo modrý obři?Proč? (Odpověď: Červení obři. 

Protože mají nižší hmotnost a pomaleji využívají vodík, který se v nich nachází.)
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Úkol 2: Jak velké jsou hvězdy?

Toto cvičení je přizpůsobením cvičení, které navrhuje vzdělávací portál NASA:  
https://imagine.gsfc.nasa.gov/educators/lessons/star_size/ 

Cíl úkolu

Při tomto cvičení žáci získají představu o velikosti hvězd a pochopí vztah mezi hmotností 
a poloměrem hvězd.

Pomůcky

Tabulka s hvězdnými údaji; kalkulačka. 

Metodické pokyny pro učitele

Toto cvičení umožní žákům pochopit, jak se svou velikostí, hmotností a hustotou různí 
hvězdy a jak tyto parametry spolu souvisejí. Z tohoto obrázku si můžete vytvořit předsta-
vu ilustrující rozdíly ve velikostech různých hvězd:

Červený  
trpaslík  

(nižší limit,  
0,08 solárnej  

hmoty)

Naše Slnko  
(1 solárna hmota)

Červený obor  
(veľmi staré hviezdy, ktoré sa  

vyvíjajú z hviezd menších  
ako 5 solárnych hmôt)

Modro-biely  
superobor  

(150 solárnych hmôt)

Porovnanie veľkostí hviezd

Obr. 6: Porovnání velikosti hvězd

Pro účely cvičení byste žákům měli dát následující tabulku z Hertzsprung-Russel-
lova diagramu zobrazující různé typy hvězd s jejich poloměry, hustotou a hmot-
ností v relativních jednotkách ve vztahu ke Slunci.
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Hvězda
Poloměr  
(sluneční 

poloměry)

Hustota  
(hvězdná hustota)

Hmotnost  
(hvězdná 

hmotnost)

Veleobři

Antares 776 0,00000004 20

Sheliak nebo Beta Lyrae 19,2 0,0014 9,7

Betelgeuze 1 000 0,0000005 10

Deneb 96 0,00002 20

Sadr nebo Sadir (Hvězda gama 
souhvězdí Labuť nebo Severní 

kříž)
67 0,00007 20

Rigel 78 0,00004 20

Obři

Aldebaran nebo Býčí oko 87 0,000006 4

Arktur nebo Alpha Bootis 35 0,00018 8

Beta ze souhvězdí Pegas 40 0,00014 9

Capella, Amalthea nebo Alhajoth 13 0,00096 2.1

Hvězdy Hlavní 
posloupnosti

Naše Slunce 1,0 1,0 1.0

Altair 1,6 0,415 1.7

Barnardova hvězda 0,15 53,3 0,18

61 A ze souhvězdí Labuť 0,7 1,69 0,58

Hadar 22 0,0023 25

Kruger 60 0,35 6,30 0,27

MU-1 ze souhvězdí Štír 5,2 0,1000 14

Prokyon A 2,6 0,102 1,8

Sirius A 1,9 0.335 2,3

Bílí trpaslíci

40 B ze souhvězdí Eridanus 0,018 71,000 0,41

Sirius B 0,022 90,000 0,99

Van Maanenova hvězda 0,007 47,000 0,14
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Pokyny pro žáky
Uspořádejte hvězdy ze seznamu podle velikosti jejich poloměru – od nejmenší po největší.

Odpověď:

1. Van Maanenova hvězda 12. Capella, Amalthea nebo Alhajoth

2. 40 B ze souhvězdí Eridanus 13. Sheliak nebo Beta Lyrae

3. Sirius B 14. Hadar

4. Barnardova hvězda 15. Arktur nebo Alpha Bootis

5. Kruger 60 16. Béta ze souhvězdí Pegas

6. 61 A ze souhvězdí Labuť 17. Sadr nebo Sadir (Hvězda gama souhvězdí Labuť nebo Severní kříž)

7. Naše Slunce 18. Rigel

8. Altair 19. Aldebaran nebo Býčí oko

9. Sirius A 20. Deneb 

10. Prokyon A 21. Antares

11. MU-1 ze souhvězdí Štír 22. Betelgeuze

Vedle názvu každé hvězdy v  seznamu napište poměr hvězdného poloměru k  hvězdné 
hmotnosti (v relativních jednotkách k solárním hodnotám, a  to zaokrouhlením na dvě 
desetinná místa).

Odpověď:

1. Van Maanenova hvězda 0,05 15. Arktur nebo Alpha Bootis 4,38

2. 40 B ze souhvězdí Eridanus 0,04 16. Béta ze souhvězdí Pegas 0,44

3. Sirius B 0,02 17. Sadr nebo Sadir  
(Hvězda gama souhvězdí Labuť nebo Severní kříž) 3,35

4. Barnardova hvězda 0,83 18. Rigel 3,9

5. Kruger 60 1,30 19. Aldebaran nebo Býčí oko 21,75

6. 61 A ze souhvězdí Labuť 1,21 20. Deneb 4,8

7. Naše Slunce 1,0 21. Antares 38,8

8. Altair 0,94 22. Betelgeuze 100

9. Sirius A 0,83

10. Prokyon A 1,44

11. MU-1 ze souhvězdí Štír 0,37

12. Capella, Amalthea nebo Alhajoth 6,19

13. Sheliak nebo Beta Lyrae 1,98

14. Hadar 0,88

Vysvětlete vztah mezi poloměrem a hmotností v závislosti na typu hvězd – veleobři, obři, 
hvězdy z Hlavní posloupnosti, bílí trpaslíci.
(Odpověď: Obecně mají bílí trpaslíci nejmenší poloměr a za nimi následují hvězdy z Hlav-
ní posloupnosti. Hvězdní obři mají ještě větší poloměry a největší poloměry mají veleobři. 
Překvapivě však toto uspořádání není pevně dáno, a týká se to poměru poloměr/hmotnost.  
Důvod je ten, že hustota hvězd je také velmi důležitá. Například bílí trpaslíci mají nejmenší 
poloměr a malou hmotnost, ale mají nejvyšší hustotu, zatímco veleobři mají obrovské polo-
měry, ale mají mnohem menší hustotu.)
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měry, ale mají mnohem menší hustotu.) 307
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VÝVOJ HVĚZD:  
ZÁVĚREČNÉ FÁZE

1. ÚVOD

Po fázi Hlavní posloupnosti přicházejí hvězdy ke svým závěrečným fázím života.V závis-
losti na své hmotnosti se každá hvězda vydá jinou cestou.Dokud neskončí jako bílý trpas-
lík, neutronová hvězda nebo černá díra.

1.1 KLÍČOVÁ SLOVA

vývoj hvězd (hvězdná evoluce)

poslední stádia hvězdné evoluce

Hertzsprungův-Russellův diagram

bílí trpaslíci, červení obři, supernovy, černé díry
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2. TEORETICKÁ ČÁST PRO UČITELE

Když hvězda spálí všechen vodík, který se nachází v jejím jádru, jaderné reakce se zastaví. 
Dochází tedy k tomu, že se hvězda už „neohřívá“, a tak se nedá udržovat její rovnováha, 
její jádro se začíná zmenšovat a být stále více žhavější.Vnější vrstvy se však ochlazují a roz-
šiřují se, čímž se hvězda mění na červeného obra.

Obrázek poskytuje srovnání velikosti Slunce jako normální hvězdy a čím bude, když se ze 
Slunce stane červený obr – rozdíl je obrovský.

Obr. 7: Slunce jako červený obr

Pokud je hvězda dostatečně masivní, kolabující jádro se může zahřát natolik, aby podpo-
rovalo i „exotičtější“ jaderné reakce, při kterých hoří helium a vytváří těžší prvky až po 
železo. Pak se červený obr zmenší a hvězda bude opět vypadat „normálně“. Takové reakce 
však nabízejí jen dočasné řešení. Nepotrvá to dlouho, protože helium se velmi rychle vy-
čerpá a hvězda se opět stane červeným obrem.

Pro hvězdu podobnou našemu Slunci, po této fázi, již nebude nic, co by udržovalo tyto ja-
derné reakce, takže střed těchto hvězd zkolabuje a smrští se; může pak dosáhnout rozměry 
Země, ale hmotnost bude mít jako hmotnost Slunce! Takový velmi hustý objekt se nazývá 
bílý trpaslík. Jeden kousek bílého trpaslíka o velikosti mobilního telefonu bude vážit stej-
ně jako slon na Zemi! 

Bílí trpaslíci, jejichž velikost je přibližně stejná jako velikost Země, ale hmotnost je přibliž-
ně stejná jako hmotnost hvězdy, ohromují astronomy – proč tedy nepokračuje zhroucení 
(kolaps hvězdy)? Jaká síla udržuje hmotnost jádra? Kvantová mechanika nabízí vysvětlení. 
Tlak rychle se pohybujících elektronů brání zhroucení hvězdy. Čím je jádro mohutnější, 
tím hustší je bílý trpaslík, který se formuje. Čím menší je průměr trpaslíka, tím větší je 
jeho hmotnost. Tyto paradoxní hvězdy jsou ve skutečnosti velmi běžné – i naše Slunce se 
stane bílým trpaslíkem o miliardy let.Jednou takovou hvězdou je Sirius B – satelit nejjas-
nější hvězdy na naší obloze. 

Červený obr

Bílý trpaslík

Slnko ako červený obor 
(diameter ≈ 2 AU)

Slnko ako normálna hviezda 
(diameter ≈ 0,01 AU)
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2. TEORETICKÁ ČÁST PRO UČITELE

Když hvězda spálí všechen vodík, který se nachází v jejím jádru, jaderné reakce se zastaví. 
Dochází tedy k tomu, že se hvězda už „neohřívá“, a tak se nedá udržovat její rovnováha, 
její jádro se začíná zmenšovat a být stále více žhavější.Vnější vrstvy se však ochlazují a roz-
šiřují se, čímž se hvězda mění na červeného obra.

Obrázek poskytuje srovnání velikosti Slunce jako normální hvězdy a čím bude, když se ze 
Slunce stane červený obr – rozdíl je obrovský.

Obr. 7: Slunce jako červený obr

Pokud je hvězda dostatečně masivní, kolabující jádro se může zahřát natolik, aby podpo-
rovalo i „exotičtější“ jaderné reakce, při kterých hoří helium a vytváří těžší prvky až po 
železo. Pak se červený obr zmenší a hvězda bude opět vypadat „normálně“. Takové reakce 
však nabízejí jen dočasné řešení. Nepotrvá to dlouho, protože helium se velmi rychle vy-
čerpá a hvězda se opět stane červeným obrem.

Pro hvězdu podobnou našemu Slunci, po této fázi, již nebude nic, co by udržovalo tyto ja-
derné reakce, takže střed těchto hvězd zkolabuje a smrští se; může pak dosáhnout rozměry 
Země, ale hmotnost bude mít jako hmotnost Slunce! Takový velmi hustý objekt se nazývá 
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Bílí trpaslíci jsou velmi slabí, protože jsou malí a kvůli nedostatku energie postupně 
mizí a postupně se ochlazují, přičemž na konci života se z nich stanou černí trpaslíci. 
Tento osud očekává pouze hvězdy s hmotností do 1,4 sluneční hmotnosti. Když je 
tato hmotnost vyšší, elektronový tlak již nedokáže ochránit jádro před dalším kolap-
sem. Takové hvězdy mají jiný osud.

Během hoření helia v jádrech červených obrů se generují tepelné impulzy, které odfouk-
nou vnější skořápky hvězd do mezihvězdného prostoru. Tento jev může mít za následek 
vyhození více než poloviny hvězdné hmoty. V důsledku toho se kolem hvězdy vytvoří 
rozšiřující se obal plynu nazýván planetární mlhovina. Planetární mlhoviny nemají nic 
společného s planetami – jen vypadají jako planety, když se na ně díváme přes malé dale-
kohledy!

Obrázek ukazuje typickou planetární mlhovinu M57 s bílým trpaslíkem v jejím středu. 
Tato fáze netrvá dlouho – planetární mlhovina se rozptýlí v okolním mezihvězdném pro-
storu za asi 100 000 let a obohatí ji těžšími prvky.

Obr. 8: Planetárna hmlovina M57 s bielym trpaslíkom v strede 
(zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Planet%C3%A1rna_hmlovina)

Hvězdy, které mají hmotnost vyšší než 8 slunečních hmotností, mohou udržovat rovnová-
hu o něco déle, protože jejich jádra se mohou zahřívat na vyšší teploty a spouštět „exotič-
tější“ jaderné reakce – vytvářejí se například neon, kyslík, křemík, dokonce se vytváří 
i železné jádro. Pokud měla hvězda ve stadiu červeného obra větší hmotnost, nazývá se 
červený veleobr. A po stadiu veleobra následuje velkolepá exploze nazývaná výbuch su-
pernovy. Výbuch uvolňuje takové velké množství hmoty z vnějších vrstev hvězdy, že se 
v prostoru kolem ní rychle vytvářejí rozšiřující se plynové obaly, nazývané zbytky super-
nov. Je zde zobrazen zbytek supernovy z roku 1054 ve viditelné oblasti – slavná mlhovina 
v souhvězdí Taurus.
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Obr. 9: Hmlovina v súhvezdí Taurus

Protože hvězda byla velmi masivní a  hmotnost její zbytku je více než 1,4 slunečních 
hmotností, nemůže zůstat bílým trpaslíkem, a  to proto, že tlak degenerovaného elek-
tronového plynu nedokáže zabránit gravitačnímu kolapsu a  hvězda se nadále zmenšuje. 
Ničí se při tom nejen atomy, ale také jádra atomů – objevují se volné protony a neutrony 
a hvězda se stává neutronovou hvězdou. Hustota neutronové hvězdy je asi 1 018 kg/m3,  
což z ní činí velmi hustý objekt. Rozměry takových hvězd nepřesahují 10 – 30 km. Toto je 
velikost jednoho velkého města na Zemi. Představte si tedy, že se hvězdy, původně s veli-
kostí našeho Slunce, vejdou například do Londýna! 

Když je hmotnost hvězdného zbytku větší než 3 sluneční hmotnosti, ani tlak neutronového 
plynu nemůže zastavit gravitační kolaps. Výsledkem je objekt neomezeně vysoké hustoty 
a nekonečné velikosti – vytváří se tzv. černá díra. V důsledku obrovské gravitační síly se za-
křivení prostoru stává velmi velkým a při velikosti asi 5 km se prostor „uzavírá sám do sebe“ 
a ani světlo ho nemůže opustit. Tímto se stává objekt neviditelným. Jediným způsobem, jak 
indikovat takový objekt je ten, že se zkoumá prostor kolem něj, kde hmota, která spirálovitě 
padá do černé díry, to dělá tak rychle, že se při tom zahřívá až natolik, že dochází k vyzařo-
vání velmi vysoké energie ve formě rentgenových a gama paprsků, které se dají zaznamenat. 
Předpokládá se, že takový objekt je výkonný zdroj rentgenových paprsků Labuť X-1. 

Shrneme tedy život hvězd podle Teorie vývoje hvězd:
■ hvězdy se rodí v oblacích prachu a plynu,
■ září v důsledku jaderných reakcí v jádrech,
■ když dojde k vyčerpání vodíku, objeví se červený obr,
■ hvězda s hmotností Slunce končí svůj život jako bílý trpaslík,
■ mohutnější hvězda pak, jak dojde k explozi supernovy, se stane neutronovou hvěz-

dou nebo dokonce i černou dírou.

Neutronová 
hvězda

Černá díra
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3. PRAKTICKÉ ÚKOLY A TESTY PRO ŽÁKY

Úloha 1: Evoluční cesta Slunce 

Na Hertzsprung-Russellově diagramu schematicky nakreslete evoluční cestu našeho Slun-
ce od jeho současného stavu po konec jeho života.

Cíl úkolu

Cílem je, aby žáci pochopili vývojový význam Hertzsprung-Russellova diagramu.

Pomůcky

■ Hertzsprungův-Russellův diagram 

Metodické pokyny pro učitele

Toto cvičení ukáže žákům, jak se bude Slunce vyvíjet od současného okamžiku do okam-
žiku, kdy nebude existovat něco, co by v  jeho jádru podněcovalo a  udržovalo jaderné 
reakce. V dalším souboru najdete Hertzsprungúv-Russellúv diagram ve formě grafického 
souboru.

Pokyny pro žáky

Na Hertzsprung-Russellově diagramu schematicky nakreslete evoluční cestu našeho Slun-
ce od jeho současného stavu po konec jeho života. (Odpověď: Na obrázku níže)



312312

STARS Metodická příručka pro učitele  

7. Slunce a hvězdy

Další otázky: 

■ Stane se Slunce na konci svého života neutronovou hvězdou? Proč?
(Odpověď: Slunce se nestane neutronovou hvězdou, protože na to nemá dostatečnou 
hmotnost.)

■ Kdy hvězda skončí svou cestu jako černá díra?
(Odpověď: Když po fázi supernovy má zbytek hvězdy hmotnost větší než 3 sluneční hmot-
nosti, gravitační kolaps bude pokračovat dokud se ze zbytku nestane černá díra).

Úkol 2: Bludiště hvězd – STAR MAZE  

(původní verze: https://imagine.gsfc.nasa.gov/educators/lifecycles/starchild5.pdf)

Cíl úkolu

Účelem cvičení je, aby žáci porozuměli vývoji hvězd a jeho základním fázím.

Pomůcky

■ bludiště hvězd
■ barevná tužka 

Metodické pokyny pro učitele

Toto cvičení ukáže žákům, jak se budou vyvíjet hvězdy.Žáci mají následovat šipky a ozna-
čení PRAVDA a NEPRAVDA, přičemž cílem je dosáhnout správný KONEC bludiště. Vý-
stupy 1, 2, 3 a 4 jsou nesprávné a pokud se tam žáci dostanou, musí se vrátit zpět a najít 
svou chybu, resp. chyby. Cílem je přijít až na KONEC.

Pokyny pro žáky

Pomocou svojich vedomostí o vývoji hviezd prejdite bludiskom. Začnite v štartovacom 
rámčeku, pozorne si prečítajte výroky v súvisiacich rámčekoch a rozhodnite sa, čo je prav-
da a čo nie. Prejdite k ďalšiemu rámčeku (označte svoju cestu farebnou ceruzkou) podľa 
šípok a pokynov P – PRAVDA, N – NEPRAVDA. Postupujte podľa šípok, kým nedosiah-
nete správny koniec bludiska K – KONIEC. Ak sa dostanete na niektorý z ďalších výcho-
dov (1, 2, 3 alebo 4), ktoré sú nesprávne, vráťte sa späť podľa predchádzajúcich krokov 
a zistite, kde ste odbočili mimo správny smer. 
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Metodické pokyny pro učitele

Toto cvičení ukáže žákům, jak se budou vyvíjet hvězdy.Žáci mají následovat šipky a ozna-
čení PRAVDA a NEPRAVDA, přičemž cílem je dosáhnout správný KONEC bludiště. Vý-
stupy 1, 2, 3 a 4 jsou nesprávné a pokud se tam žáci dostanou, musí se vrátit zpět a najít 
svou chybu, resp. chyby. Cílem je přijít až na KONEC.

Pokyny pro žáky

Pomocou svojich vedomostí o vývoji hviezd prejdite bludiskom. Začnite v štartovacom 
rámčeku, pozorne si prečítajte výroky v súvisiacich rámčekoch a rozhodnite sa, čo je prav-
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a zistite, kde ste odbočili mimo správny smer. 
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Příloha: BLUDIŠTĚ HVĚZD

Neutrónové  
hviezdy vysielajú  

rádiové vlny.

Hviezdna energia  
je spôsobená  

jadrovými reakciami.

Slnko sa jedného dňa stane 
neutrónovou hviezdou.

Bieli trpaslíci sú  
stále väčší ako 

hviezdy Hlavnej  
postupnosti.

Jadrová rekacia  
sa objavuje  

pri ochladení hviezdy.

Čierni trpaslíci  
neprodukujú  

energiu.

Pulzary emitujú  
röntgenovú energiu  
vo forme impulzov.

Hviezdy strednej 
hmotnosti sa stávajú 

čiernymi dierami.

Energia produkovaná 
jadrovými reakciami 

spôsobuje, že  
hviezdy žiaria.

Hviezdy vyžarujú tepelnú  
aj svetelnú energiu.

Pulzary sú bieli 
trpaslíci.

Iba veľké hviezdy sa 
menia na čierne diery.

Novonarodené hviezdy 
sa nazývajú protohviezdy 

alebo prahviezdy.

ZAČNĚTE 

Protohviezda môže žiariť 
viac ako 1 milión rokov.

Supernovy sú obrovské 
energetické explózie.

Všetky hviezdy  
sa stávajú  

červenými obrami.

Jadrové reakcie sa  
vyskytujú pri teplote 

vyššej ako  
15 000 000 °C.

Východ 3

Východ 2

KONIEC

Východ 1

Východ 4

Ich röntgenové  
žiarenie deteguje  

čierne diery.
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BLUDIŠTĚ HVĚZD – odpovědi
 1. Nově zrozené hvězdy se nazývají protohvězdy nebo prahvězdy.SMĚREM K (U)
 2. Vyprodukovaná jaderná energie způsobuje záření hvězd.SMĚREM K (U)
 3. Středně velké hvězdy se stávají černými dírami.SMĚREM K (U)
 4. Pulsary jsou bílí trpaslíci.SMĚREM K (U)
 5. Černí trpaslíci neprodukují energii.SMĚREM K (U)
 6. Jaderné reakce probíhají, zatímco se hvězda ochlazuje.SMĚREM K (U)
 7. Pouze velké hvězdy se mění na černé díry.SMĚREM K (U)
 8. Jaderné reakce probíhají při teplotě vyšší než 15 000 000 °C.        SMĚREM K(U)
 9. Bílí trpaslíci jsou větší než hvězdy Hlavní posloupnosti.SMĚREM K (U)
10. Všechny hvězdy se stávají červenými obry.SMĚREM K (U)
11. Neutronové hvězdy vysílají rádiové vlny.SMĚREM K (U)
12. KONEC
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BLUDIŠTĚ HVĚZD – odpovědi
 1. Nově zrozené hvězdy se nazývají protohvězdy nebo prahvězdy.SMĚREM K (U)
 2. Vyprodukovaná jaderná energie způsobuje záření hvězd.SMĚREM K (U)
 3. Středně velké hvězdy se stávají černými dírami.SMĚREM K (U)
 4. Pulsary jsou bílí trpaslíci.SMĚREM K (U)
 5. Černí trpaslíci neprodukují energii.SMĚREM K (U)
 6. Jaderné reakce probíhají, zatímco se hvězda ochlazuje.SMĚREM K (U)
 7. Pouze velké hvězdy se mění na černé díry.SMĚREM K (U)
 8. Jaderné reakce probíhají při teplotě vyšší než 15 000 000 °C.        SMĚREM K(U)
 9. Bílí trpaslíci jsou větší než hvězdy Hlavní posloupnosti.SMĚREM K (U)
10. Všechny hvězdy se stávají červenými obry.SMĚREM K (U)
11. Neutronové hvězdy vysílají rádiové vlny.SMĚREM K (U)
12. KONEC
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SLUNCE JAKO HVĚZDA: 
EVOLUCE SLUNCE 

1. ÚVOD

Slunce je k nám nejbližší hvězda. Závisí na ní život lidí na Zemi. Proto je lidmi již od 
starověku nejvíce studována. Stále však existuje řada otázek, na které věda neodpověděla. 
V této části se seznámíme se základními fyzikálními charakteristikami Slunce, jeho stav-
bou a projevy jeho činnosti, které ovlivňují život na Zemi.

1.1 KLÍČOVÁ SLOVA

Slunce

Hvězda

stavba Slunce

projevy sluneční aktivity
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2. TEORETICKÁ ČÁST PRO UČITELE

Slunce je nejbližší hvězda k nám.Je ve vzdálenosti přibližně 149 600 000 km, což se v astro-
nomii přijímá jako jednotka měřítka vzdálenosti – 1 AU. Světlo projde tuto vzdálenost za 
8 minut, t. j. pokud se stane událost na Slunci, uvidíme ji za 8 minut. Hmotnost Slunce se 
rovná 330 000 zemským masám a jeho poloměr je asi 110-krát větší než ten zemský.

Podle akceptované spektrální klasifikace hvězd je naše Slunce žlutým trpaslíkem 
spektrální třídy G2 a  je ve věku 4,6 miliardy let. Slunce je také největším tělesem 
v naší sluneční soustavě. Obsahuje více než 99,8 % hmotnosti celé sluneční soustavy. 
Stejně jako ostatní hvězdy, i Slunce je plynová koule, která sestává z asi 75 % vodíku 
a 25 % helia, přičemž ostatní prvky představují pouze asi 0,2 % sluneční hmoty.

Slunce se netočí jako tuhé těleso – oblast kolem slunečního rovníku se točí nejrychleji (asi 
25 dní) a oblasti kolem pólů se točí nejpomaleji (asi 30 dní). Takové otáčení se nazývá di-
ferenciální rotace a je způsobeno skutečností, že Slunce je plynová koule, a nikoli pevná 
hmota. Stavba Slunce je následující: jádro, radiační zóna, konvektivní zóna, sluneční 
atmosféra.

V jádru Slunce, které představuje asi 25 % jeho celkového poloměru, jsou podmínky ex-
trémní: teplota dosahuje 15,6 milionu stupňů Kelvina a tlak je okolo 250 miliard atmo-
sfér. V jádru se odehrávají termonukleární reakce, které udržují sluneční záření a život na 
Zemi. Nad jádrem se nachází radiační zóna, která představuje 75 % poloměru samotného 
Slunce. V této zóně se energie vyprodukovaná v jádru Slunce přenáší na sluneční povrch 
prostřednictvím záření. 

Po této zóně následuje konvektivní zóna, ve které se energie přenáší prouděním tzv. kon-
vekce hmoty. Konvekce představuje proces míchání teplejších a chladnějších vrstev hmoty. 
V důsledku toho horký plyn stoupá na povrch Slunce a ochlazuje se. Takto se stává hustším 
a znovu klesá, kde se znovu ohřívá. Tento proces velmi připomíná vařící vodu v konvici. 
Tímto způsobem se energie přenáší z  horkých vnitřních vrstev do chladnějších vnějších 
vrstev Slunce, přičemž čas na vzestup jedné tzv. konvekční buňky na povrch trvá několik 
desetiletí.

Nad konvekční zónou se nachází sluneční atmosféra. Je rozdělena do několika vrstev: fo-
tosféra, chromosféra, koróna. To, co vidíme ze Slunce ve viditelné oblasti spektra, je jeho 
fotosféra. Její teplota je kolem 5800 K a je obecně nejchladnější částí Slunce. Je velmi tenká 
– asi jen 300 km. Fotosféra se skládá z granulí s průměrnou velikostí (přibližně 1 000 –  
2 000 km), které se nepřetržitě objevují a mizí v průběhu 5 – 10 minut. Jsou výsledkem 
konvekčních procesů probíhajících pod fotosférou, v konvekční oblasti. Nejcharakteristič-
tějším rysem fotosféry jsou sluneční skvrny. Jsou to jasně ohraničené tmavé oblasti ve fo-
tosféře s teplotou nižší než jejich okolní oblast – je to kolem 1 000 K (obrázek níže zobrazuje 
granulaci a sluneční skvrny). V oblasti slunečních skvrn je magnetické pole Slunce velmi 
silné – přibližně 1 000 G (průměrné efektivní magnetické pole Slunce je 1 G). Skvrny se 
obvykle objevují ve skupinách.

Konvektivní  
zóna Slunce

Sluneční  
atmosféra
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2. TEORETICKÁ ČÁST PRO UČITELE

Slunce je nejbližší hvězda k nám.Je ve vzdálenosti přibližně 149 600 000 km, což se v astro-
nomii přijímá jako jednotka měřítka vzdálenosti – 1 AU. Světlo projde tuto vzdálenost za 
8 minut, t. j. pokud se stane událost na Slunci, uvidíme ji za 8 minut. Hmotnost Slunce se 
rovná 330 000 zemským masám a jeho poloměr je asi 110-krát větší než ten zemský.

Podle akceptované spektrální klasifikace hvězd je naše Slunce žlutým trpaslíkem 
spektrální třídy G2 a  je ve věku 4,6 miliardy let. Slunce je také největším tělesem 
v naší sluneční soustavě. Obsahuje více než 99,8 % hmotnosti celé sluneční soustavy. 
Stejně jako ostatní hvězdy, i Slunce je plynová koule, která sestává z asi 75 % vodíku 
a 25 % helia, přičemž ostatní prvky představují pouze asi 0,2 % sluneční hmoty.

Slunce se netočí jako tuhé těleso – oblast kolem slunečního rovníku se točí nejrychleji (asi 
25 dní) a oblasti kolem pólů se točí nejpomaleji (asi 30 dní). Takové otáčení se nazývá di-
ferenciální rotace a je způsobeno skutečností, že Slunce je plynová koule, a nikoli pevná 
hmota. Stavba Slunce je následující: jádro, radiační zóna, konvektivní zóna, sluneční 
atmosféra.

V jádru Slunce, které představuje asi 25 % jeho celkového poloměru, jsou podmínky ex-
trémní: teplota dosahuje 15,6 milionu stupňů Kelvina a tlak je okolo 250 miliard atmo-
sfér. V jádru se odehrávají termonukleární reakce, které udržují sluneční záření a život na 
Zemi. Nad jádrem se nachází radiační zóna, která představuje 75 % poloměru samotného 
Slunce. V této zóně se energie vyprodukovaná v jádru Slunce přenáší na sluneční povrch 
prostřednictvím záření. 

Po této zóně následuje konvektivní zóna, ve které se energie přenáší prouděním tzv. kon-
vekce hmoty. Konvekce představuje proces míchání teplejších a chladnějších vrstev hmoty. 
V důsledku toho horký plyn stoupá na povrch Slunce a ochlazuje se. Takto se stává hustším 
a znovu klesá, kde se znovu ohřívá. Tento proces velmi připomíná vařící vodu v konvici. 
Tímto způsobem se energie přenáší z  horkých vnitřních vrstev do chladnějších vnějších 
vrstev Slunce, přičemž čas na vzestup jedné tzv. konvekční buňky na povrch trvá několik 
desetiletí.

Nad konvekční zónou se nachází sluneční atmosféra. Je rozdělena do několika vrstev: fo-
tosféra, chromosféra, koróna. To, co vidíme ze Slunce ve viditelné oblasti spektra, je jeho 
fotosféra. Její teplota je kolem 5800 K a je obecně nejchladnější částí Slunce. Je velmi tenká 
– asi jen 300 km. Fotosféra se skládá z granulí s průměrnou velikostí (přibližně 1 000 –  
2 000 km), které se nepřetržitě objevují a mizí v průběhu 5 – 10 minut. Jsou výsledkem 
konvekčních procesů probíhajících pod fotosférou, v konvekční oblasti. Nejcharakteristič-
tějším rysem fotosféry jsou sluneční skvrny. Jsou to jasně ohraničené tmavé oblasti ve fo-
tosféře s teplotou nižší než jejich okolní oblast – je to kolem 1 000 K (obrázek níže zobrazuje 
granulaci a sluneční skvrny). V oblasti slunečních skvrn je magnetické pole Slunce velmi 
silné – přibližně 1 000 G (průměrné efektivní magnetické pole Slunce je 1 G). Skvrny se 
obvykle objevují ve skupinách.

Konvektivní  
zóna Slunce

Sluneční  
atmosféra
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Obr. 10: Granulace a sluneční skvrny

Nad fotosférou se nachází chromosféra, ve které je plyn tenčí a transparentnější. Chro-
mosféra má tloušťku asi 10 000 – 15 000 km a její hustota je tisíckrát menší než tloušťka 
fotosféry. Teplota se výškou prudce zvyšuje v důsledku magnetického pole a záření po-
cházejícího z konvekční zóny. Plazmové výbuchy se vyskytují v chromosféře, přičemž se 
vylučuje obrovské množství hmoty a energie. Tyto jevy se nazývají chromosférické sluneč-
ní erupce a mohou ovlivňovat magnetické pole Země, což může dále způsobit až kolaps 
energetických sítí na Zemi.

Bez zjevné hranice po chromosféře následuje sluneční koróna, která je větší než desítky 
slunečních poloměrů a přechází do meziplanetárního prostředí. Nejpůsobivějšími útva-
ry ve sluneční koróně jsou protuberance (obrázek níže zobrazuje protuberance v pravé 
horní části slunečního disku). Jde o obrovské plazmové útvary ve tvaru duhy s teplotami 
asi 20 000 K, které se tyčí vysoko nad sluneční chromosférou ve výškách nad 400 000 km. 
Protuberance se tvoří v oblastech se silným magnetickým polem, nad oblastmi sluneč-
ních skvrn. Teplota koróny je velmi vysoká – řádově miliony stupňů i rychlost částic v ní 
je velmi vysoká. V  důsledku toho je gravitační pole Slunce nedokáže udržovat a  proto 
opouštějí Slunce rychlostí několik stovek až tisíců kilometrů. Tato vnější část koróny se 
nazývá sluneční vítr.
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Obr. 11: Protuberance na slunečním disku

Evoluce Slunce je zvláště zajímavá, protože je to jediná hvězda, pro kterou jsou nám zná-
mé základní fyzikální parametry – její přesný poloměr, hmotnost, svítivost a teplota. Její 
chemické složení je nám také známé se spolehlivou přesností.Jaká je životní cesta našeho 
Slunce? Stejně jako jiné hvězdy, Slunce se zrodilo z oblaku prachu a plynu. Po gravitačním 
zhroucení se stalo protohvězdou a se zvyšující se teplotou začaly v jeho jádru probíhat fúz-
ní reakce, čímž se stalo hvězdou. Po této chvíli se začalo stádium Hlavní posloupnosti, kde 
se nyní Slunce nachází. Bude tam asi další miliardu let a potom začne zvyšovat svou sví-
tivost, přičemž opustí Hlavní posloupnost a přesune se do oblasti červených obrů. Důvo-
dem bude vyčerpání vodíku v jeho jádru. Jeho poloměr se zvýší a tím i jeho jas. Odhaduje 
se, že se Slunce o přibližně 5 miliard let stane červeným obrem. V tomto okamžiku se jeho 
velikost už dostane na oběžnou dráhu Marsu, Země bude pohlcena, což zničí i život na 
Zemi. Po fázi červeného obra budou následovat poslední fáze života našeho Slunce – zrod 
planetární mlhoviny a asi po 7,5 miliard let Slunce nakonec skončí svůj život jako bílý 
trpaslík.

Evoluce  
Slunce 
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Obr. 11: Protuberance na slunečním disku

Evoluce Slunce je zvláště zajímavá, protože je to jediná hvězda, pro kterou jsou nám zná-
mé základní fyzikální parametry – její přesný poloměr, hmotnost, svítivost a teplota. Její 
chemické složení je nám také známé se spolehlivou přesností.Jaká je životní cesta našeho 
Slunce? Stejně jako jiné hvězdy, Slunce se zrodilo z oblaku prachu a plynu. Po gravitačním 
zhroucení se stalo protohvězdou a se zvyšující se teplotou začaly v jeho jádru probíhat fúz-
ní reakce, čímž se stalo hvězdou. Po této chvíli se začalo stádium Hlavní posloupnosti, kde 
se nyní Slunce nachází. Bude tam asi další miliardu let a potom začne zvyšovat svou sví-
tivost, přičemž opustí Hlavní posloupnost a přesune se do oblasti červených obrů. Důvo-
dem bude vyčerpání vodíku v jeho jádru. Jeho poloměr se zvýší a tím i jeho jas. Odhaduje 
se, že se Slunce o přibližně 5 miliard let stane červeným obrem. V tomto okamžiku se jeho 
velikost už dostane na oběžnou dráhu Marsu, Země bude pohlcena, což zničí i život na 
Zemi. Po fázi červeného obra budou následovat poslední fáze života našeho Slunce – zrod 
planetární mlhoviny a asi po 7,5 miliard let Slunce nakonec skončí svůj život jako bílý 
trpaslík.

Evoluce  
Slunce 
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3. PRAKTICKÉ ÚKOLY A TESTY PRO ŽÁKY

Úkol 1: Sledování slunečních skvrn

Vyobrazení Slunce byly převzaty ze stránky sluneční a  heliosférické observatoře 
SOHO: https://soho.nascom.nasa.gov/gallery/Movies/sunspots.html

Cíl úkolu

V tomto cvičení budou žáci pracovat s opravdovými vyobrazeními Slunce, které učinili 
profesionální astronomové z celého světa. Žáci budou moci sledovat změny slunečních 
skvrn, i když jen na krátkou dobu, a budou moci určit i rychlost, kterou se pohybují po 
povrchu Slunce.

Pomůcky

V  aplikacích najdete vyobrazení Slunce, získané v  sluneční a  heliosférické observatoři 
SOHO během 5 dní. Také mapa Slunce se souřadnicemi – délka a šířka. 

Metodické pokyny pro učitele

Rozdělte třídu na dvojice. Nechte každou dvojici sledovat jednu nebo více skupin skvrn 
na vyobrazeních Slunce. 

Pokyny pro žáky

1. Každá dvojice musí sledovat změnu povrchu Slunce, tedy změnu jedné nebo více sku-
pin skvrn – A, B nebo C. 

2. Jeden z dvojice si pro každý den musí všimnout polohu skupiny skvrn, kterou zkou-
má na mapě Slunce se souřadnicemi. Druhý člen dvojice musí zaznamenat do tabulky 
jednu souřadnici (délku) skupiny skvrn pro daný den. Například skupina skvrn A se 
nachází na souřadnici (na délce) -75 stupňů dne 28. 3. Vyobrazení byly zhotoveny ve 
stejnou dobu každý den kromě 31. 3., což pro tento den způsobí malou chybu.
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3. Výsledek cvičení:

1. Nakonec byste měli mít tabulky v této podobě:

 Skupina skvrn

А C C

datum délka ve stupních

28.03

29.03

30.03

31.03

1.04

2. A mapa znázorňující polohu skupiny/skupin skvrn na povrchu Slunce:
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3. Výsledek cvičení:

1. Nakonec byste měli mít tabulky v této podobě:

 Skupina skvrn

А C C

datum délka ve stupních

28.03

29.03

30.03

31.03

1.04

2. A mapa znázorňující polohu skupiny/skupin skvrn na povrchu Slunce:
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4. Dalším úkolem je zjistit, o kolik stupňů se pohybují skvrny za jeden den. Abychom to 
dokázali, musíme vidět počáteční a koncovou polohu skvrn – první den (28. 3.) a po-
slední den (1. 4.). Pak musíme rozdělit rozdíl v délce 5 (pěti dny). Abychom to uděla-
li, musíme použít mapu, na které jsme si všimli polohu skupiny skvrn. Výsledkem je 
rychlost, kterou se skvrny pohybují na povrchu Slunce ve stupních. Souhlasí všechny 
dvojice se stanovenou rychlostí? Existuje rozdíl mezi různými skupinami skvrn?

 (Odpověď: při určité chybě při měřeních jednotlivých dvojic výsledky by měly být stejné: 
průměrná rychlost, kterou se skvrny pohybují, je přibližně 12 stupňů za den.) 

 Otázka: Menia škvrny svoju tvar a veľkosť?  
(Odpověď: Ano, protože to jsou aktivní formace.)

5. Poslední otázka v tomto cvičení je: Za jaký čas udělá Slunce 360° okruh? Můžeme to 
určit na základě údajů o skvrnách, které jsme dostali? Musíme mít na paměti, že Země 
se také pohybuje kolem Slunce stejným směrem a rychlostí přibližně 1 stupeň za den. 
Takže pro naše výpočty musíme k viditelnému pohybu Slunce přidat 1 stupeň za den 
(zdá se, že se Slunce pohybuje pomaleji, než ve skutečnosti). 

 (Odpověď: Výsledek výpočtů ukazuje, že se každých 27 dní Slunce otáčí kolem svého rov-
níku, kde jsou pozorovány skvrny.)

 Je třeba poznamenat, že Slunce se netočí jako pevná hmota, takže jeho rychlost na rov-
níku a v pólech není stejná.
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MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ  
VE VESMÍRU (SVĚTELNÝ 
ROK, PARSEK, PARALAXA)

1. ÚVOD

Jednotky délky, které používáme při většině fyzikálních měření, jsou vhodné pro měření 
předmětů, se kterými se běžně setkáváme – maximální rozměry balíku, který ještě pošta 
pošle, měříme v centimetrech, vzdálenost do školy a do práce v kilometrech a tak dále. Pro 
měření ve vesmíru pak potřebujeme odpovídající jednotky. Vzdálenost Měsíce od Země 
můžeme vyjádřit v kilometrech – tato vzdálenost se pohybuje přibližně mezi 363 300 a 405 
500 km. Vzdálenost Slunce už ale vychází ve stovkách milionů kilometrů a vzdálenosti 
nejbližších hvězd by byla v  bilionech kilometrů! Proto se v  astronomii zavádějí takové 
jednotky délky, které jsou pro měření vesmírných vzdáleností vhodné. 

1.1 KLÍČOVÁ SLOVA

astronomická jednotka

světelný rok

paralaxa

parsek
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2. 2. VĚDECKÉ POZADÍ TÉMATU PRO UČITELE

Astronomická jednotka (1 au) je definována jako střední vzdálenost středů Země a Slunce. 
Jedna astronomická jednotka je přibližně 150 milionů kilometrů. Podle definice Mezinárod-
ní astronomické unie se astronomická jednotka chápe jako poloměr ničím nerušené kruho-
vé dráhy, po které oběhne těleso o zanedbatelné hmotnosti kolem Slunce úhlovou rychlostí 
0,017202 09895 radiánů za den. Její v současnosti nejpřesnější hodnota je stanovena resolucí 
Mezinárodní astronomické unie z r. 2009 jako 1 au = (149 597 870,700 ± 0,003) km.

Světelný rok je vzdálenost, kterou urazí světlo za jeden Juliánský rok ve vakuu:  
1 ly = 299 792 456 m · s–1 · 365,25 dnů  · 24 hodin · 60 minut · 60 sekund = 9,461 · 1 012 km.

Paralaxa je úhel, pod kterým z hvězdy vidíme nějakou definovanou délku, např. paralaxa 
rovníková je úhel, pod kterým bychom viděli průměr Země. Paralaxa roční p je úhel, pod 
kterým bychom z dané vzdálenosti viděli délku 1 au (viz obr. 1).

Obr. 1: Roční paralaxa

Paralaxa hvězdy se většinou měří tak, že se určí úhel, pod kterým vidíme tuto hvězdu 
vhledem ke vzdáleným hvězdám. Poté se tentýž úhel změří za půl roku a rozdíl se 
vydělí dvěma. Tato metoda však funguje jen pro blízké hvězdy.

Astronomická 
jednotka

Světelný rok

Paralaxa

p

s

Roční 
paralaxa

Blízká 
hvězda

Vzdálené 
hvězdy

ZeměSlunce
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Z astronomické jednotky vychází jednotka parsek (1 pc, někdy také parsec, z paralactic se-
cond, česky paralaktická vteřina). Jde o vzdálenost, pod kterou je vidět jedna astronomická 
jednotka pod úhlem jedné obloukové vteřina.

K odvození délky parseku:

Obr. 2: Odvození délky parseku

Můžeme zapsat, že:

Jeden parsek je asi 3,2 ly. 

Pokud známe roční paralaxu pmax hvězdy (změřenou podle obr. 1), její vzdálenost r určíme 
jako  

kde r i pmax jsou ve složených závorkách, protože taková rovnice nesedí rozměrově; ve jme-
novateli není funkce tangens, protože pokud budeme pmax dosazovat v radiánech, tak pro 
takto malé úhly je hodnota tangenty rovna přímo úhlu v radiánech a není potřeba do toho 
plést trigonometrické funkce.

Parsek

1’’

1 pc

1 AU
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3. 3. METODICKÉ POKYNY PRO UČITELE 

Aktivita 1: Paralaxa

Popsaná aktivita má seznámit žáky s pojmem paralaxy a jejím využitím k měření vzdále-
nosti. 

Pomůcky

■ Vhodný vzdálený objekt (strom, lampa a podobně), 
■ dvě obruče hula-hop (případně jiné dvě pomůcky pro vyznačení dvou bodů, odkud se 

bude pozorovat), 
■ délkové měřidlo (např. velký dřevěný metr), 
■ stolek nebo laboratorní stojan, svinovací metr.

Postup

1. Sestavte soustavu podle obrázku. Střed dřevěného metru musí být v ose obručí a vzdá-
leného objektu, jehož vzdálenost chceme změřit a ve vhodné výšce, aby byl za ním ob-
jekt vidět (např. na stolečku nebo ve stojanu). Vzdálenost stolečku s metrem od obručí 
zvolte dva metry.

Obr. 3: Soustava
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2. Podle toho, jak vysoko je metr, si stoupněte neb sedněte do levé obruče a zapište, za 
jakým číslem na metru vidíte vzdálený objekt.

3. Totéž proveďte i při pohledu z pravé obruče.

4. Následně přesuňte stoleček s metrem o dva metry blíže k objektu (vzdálenost změřte 
svinovacím metrem).

5. Opakujte měření z bodů 2 a 3 a všechny výsledky zapište do tabulky:

Vzdálenost blízkého objektu 
(stolečku s metrem)

Číslo na metru, se kterým se kryje 
vzdálený objekt VLEVO

Číslo na metru, se kterým se kryje 
vzdálený objekt VPRAVO

2 metry

4 metry

Z hodnot v tabulce vypočtěte základny trojúhelníků a a b podle obrázku a určete vzdále-
nost pozorovaného objektu:

Obr. 4: Výpočet

Následně by měli žáci odpovědět na následující otázky:
a) Jaký je vztah mezi vzdáleností objektu a zdánlivou změnou polohy, když jej pozoruje-

me z různé perspektivy?
b) Kde a jak se v astronomii tato metoda používá?

2 metry

b

a
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Aktivita 2: Měření vzdálenosti

V této úloze si vyzkoušíte měření vzdálenosti objektu podobně, jako se vzdálenosti měří 
v  astronomii. Vyberte si dobře viditelný objekt, například radniční věž, vysoký komín 
a podobně. K měření budete potřebovat pásmo a buzolu nebo kompas (v nejhorším pří-
padě stačí i kompas v mobilním telefonu).

Postup:

1. Vymezte základnu měření (body A a B v obrázku 3). Ta by neměla být příliš malá – po-
kud odhadujete, že je objekt vzdálený řádově kilometry, základna by měla být ve stov-
kách metrů. Čím menší by byla základna, tím horší by byla přesnost měření. Za jeden 
z bodů je dobré vybrat např. zatáčku nebo křížení ulic, aby bylo možné měření ověřit 
pomocí satelitní mapy.

Poznámka: Základnu je možné nejsnáze vymezit krokováním: Pomocí pásma změřte délku 
deseti kroků. Výpočtem zjistěte délku jednoho kroku v metrech a tento přepočet můžete vy-
užít pro zjištění délky základny v metrech.

A

Základna

Sever

α β

B

C

Obr. 5: Výpočet

2. Pomocí kompasu v bodě A určete, kde je sever. Následně změřte, pod jakým úhlem α 
vidíte objekt, jehož vzdálenost chcete změřit (viz obr. 3).

3. Stejně určete severní směr a úhel β v bodě B.
4. Se známou délkou základny |AB| a úhly α a β podle věty usu sestrojte trojúhelník ABC, 

kde bod C odpovídá objektu, jehož vzdálenost chcete určit. Obrázek je vhodné rýsovat 
např. v měřítku 1:500 a vzdálenost objektu je možné v trojúhelníku ABC změřit.
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5. Otevřete si vhodnou on-line mapu (příklad je na obr. 4) a ověřte: 
a) délku základny,
b) vzdálenost objektu.

6. Vypočtete chybu měření podle vzorce

změřená vdálenost – skutečná vzdálenost
∙ 100 %.δl =

skutečná vzdálenost

Obr. 6: Online mapa (příklad)

Aktivita 3: Měřítka vzdáleností planet ve Sluneční soustavě

Tato aktivita upevňuje znalost astronomické jednotky. Úkolem je zjistit z vhodných zdrojů 
(učebnice, tabulky, Internet) střední vzdálenosti planet od Slunce a vytvořit model ve zvo-
leném měřítku. Pro provedení venku, v okolí školy, lze zvolit měřítko 1 au = 1 metr, pro 
provedení ve třídě měřítko 1 au = = 10 cm. Obě varianty jsou v tabulce: 

Planeta Vzdálenost od Slunce v au Vzdálenost  
(1 au = 1 metr)

Vzdálenost  
(1 au = 10cm)

Merkur  0,4  0,4 m  4,0 cm

Venuše  0,7  0,7 m  7,0 cm

Země  1,0  1,00 m  10 cm

Mars  1,5  1,5 m  15,0 cm

Jupiter  5,2  5,2 m  52,0 cm

Saturn  9,5  9,5 m  95,0 cm

Uran 19,2 19,2 m 192,0 cm

Neptun 30,1 30,1 m 301,0 cm
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Žáci druhého stupně by neměli mít problémy s  jednotkami délky a s měřením pomocí 
pravítka, metru a posuvného měřidla, stejně jako s používáním kalkulačky. Po zopakování 
potřebných znalostí je velmi vhodné nechat žáky pracovat ve skupinách vlastním tempech 
a vlastní metodou, což vede k posílení čtenářské gramotnosti a  schopnosti samostatné 
práce podle zadání.

Žáci by sami měli dojít k poznání, že běžné jednotky nejsou pro měření vzdáleností 
ve vesmíru vhodné. Pomůže např. to, že v  hodině budou k  dispozici různé mapy 
s různým měřítkem (mapa státu/mapa světa).

Aktivita 4: Měřítka velikostí planet ve Sluneční soustavě

Podobně jako v předchozí aktivitě i zde se jedná o tvorbu modelu, tentokrát planet ve slu-
neční soustav. Úkolem je najít průměry nebo poloměry planet a vypočítat, kolikrát jsou 
ostatní planety větší nebo menší než Země:

Planeta Průměr (km) Měřítko

Merkur  4 880  0,40

Venuše  12 103  0,95

Země  12 756  1,00

Mars  6 794  0,53

Jupiter 142 984 11,23

Saturn 120 536  9,46

Uran  51 118  4,06

Neptun  49 532  3,88

V nižších třídách není problém planety v tomto měřítku nakreslit nebo vymodelovat z ba-
revné plastelíny. Ve spojení s Aktivitou 2 je možné připravit planetární stezku např. na 
chodbu školy. V takovém případě je však zapotřebí zdůraznit že měřítko velikosti planet je 
jiné než měřítko vzdáleností – pokud bychom zvolili měřítko 1 au = 1 metr, byl by průměr 
Jupitera v tomto modelu necelý jeden milimetr!

Po absolvování těchto aktivit by měli být žáci schopni říci, že:
■ kilometry používáme např. pro měření vzdálenosti mezi planetami a jejich měsíci,
■ astronomické jednotky používáme pro měření vzdáleností mezi planetami nebo 

mezi centrální hvězdou a planetami v planetárních soustavách,
■ světelné roky např. pro měření vzdáleností mezi hvězdami,
■ parseky pro měření vzdáleností mezi galaxiemi.
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4. PRACOVNÍ LISTY PRO ŽÁKY

Názov 
aktivity

Predpokladaná 
doba trvania

Náročnosť 
aktivity

Vek detí, 
prektorý je 

aktivita vhodná

Pomôcky a použitý 
materiál Cieľ aktivity

Aktivita 1 1 vyučovací 
hodina střední 14 – 15 let

Dřevěný metr, stolek 
nebo laboratorní 

stojan, svinovací metr

Seznámení s pojmem 
paralaxy

Aktivita 2 2 vyučovací 
hodny vyšší 12 – 14 let

Pásmo, buzola, 
rýsovací potřeby, 

kalkulátor

Seznámení s metodami 
měření vzdálenosti 

ve vesmíru

Aktivita 3 1 vyučovací 
hodina střední 12 – 14 let  –

Seznámení s měřítky 
vzdálenosti ve sluneční 

soustavě

Aktivita 4 1 vyučovací 
hodina střední 12 – 14 let –

Seznámení s měřítky 
planet ve sluneční 

soustavě

Aktivita 1: Paralaxa

Popsaná aktivita má seznámit žáky s pojmem paralaxy a jejím využitím k měření vzdále-
nosti. 

Pomůcky

■ Vhodný vzdálený objekt (strom, lampa a podobně), 
■ dvě obruče hula-hop (případně jiné dvě pomůcky pro vyznačení dvou bodů, odkud se 

bude pozorovat), 
■ délkové měřidlo (např. velký dřevěný metr), stolek nebo laboratorní stojan, 
■ svinovací metr.

Postup

1. Sestavte soustavu podle obrázku. Střed dřevěného metru musí být v ose obručí a vzdá-
leného objektu, jehož vzdálenost chceme změřit a ve vhodné výšce, aby byl za ním ob-
jekt vidět (např. na stolečku nebo ve stojanu). Vzdálenost stolečku s metrem od obručí 
zvolte dva metry.
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4. PRACOVNÍ LISTY PRO ŽÁKY

Názov 
aktivity

Predpokladaná 
doba trvania

Náročnosť 
aktivity

Vek detí, 
prektorý je 

aktivita vhodná

Pomôcky a použitý 
materiál Cieľ aktivity

Aktivita 1 1 vyučovací 
hodina střední 14 – 15 let

Dřevěný metr, stolek 
nebo laboratorní 

stojan, svinovací metr

Seznámení s pojmem 
paralaxy

Aktivita 2 2 vyučovací 
hodny vyšší 12 – 14 let

Pásmo, buzola, 
rýsovací potřeby, 

kalkulátor

Seznámení s metodami 
měření vzdálenosti 

ve vesmíru

Aktivita 3 1 vyučovací 
hodina střední 12 – 14 let  –

Seznámení s měřítky 
vzdálenosti ve sluneční 

soustavě

Aktivita 4 1 vyučovací 
hodina střední 12 – 14 let –

Seznámení s měřítky 
planet ve sluneční 

soustavě

Aktivita 1: Paralaxa

Popsaná aktivita má seznámit žáky s pojmem paralaxy a jejím využitím k měření vzdále-
nosti. 

Pomůcky

■ Vhodný vzdálený objekt (strom, lampa a podobně), 
■ dvě obruče hula-hop (případně jiné dvě pomůcky pro vyznačení dvou bodů, odkud se 

bude pozorovat), 
■ délkové měřidlo (např. velký dřevěný metr), stolek nebo laboratorní stojan, 
■ svinovací metr.

Postup

1. Sestavte soustavu podle obrázku. Střed dřevěného metru musí být v ose obručí a vzdá-
leného objektu, jehož vzdálenost chceme změřit a ve vhodné výšce, aby byl za ním ob-
jekt vidět (např. na stolečku nebo ve stojanu). Vzdálenost stolečku s metrem od obručí 
zvolte dva metry.
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2. Podle toho, jak vysoko je metr, si stoupněte neb sedněte do levé obruče a zapište, za 
jakým číslem na metru vidíte vzdálený objekt.

3. Totéž proveďte i při pohledu z pravé obruče.

4. Následně přesuňte stoleček s metrem o dva metry blíže k objektu (vzdálenost změřte 
svinovacím metrem).

5. Opakujte měření z bodů 2 a 3 a všechny výsledky zapište do tabulky:

Vzdálenost blízkého objektu 
(stolečku s metrem)

Číslo na metru, se kterým se kryje 
vzdálený objekt VLEVO

Číslo na metru, se kterým se kryje 
vzdálený objekt VPRAVO

2 metry

4 metry
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Z hodnot v tabulce vypočtěte základny trojúhelníků aab podle obrázku a určete vzdále-
nost pozorovaného objektu:

Místo pro výpočty:

Odpovězte na následující otázky:
a) Jaký je vztah mezi vzdáleností objektu a zdánlivou změnou polohy, když jej pozoruje-

me z různé perspektivy?
b) Kde a jak se v astronomii tato metoda používá?

Aktivita 2: Měření vzdálenosti

V této úloze si vyzkoušíte měření vzdálenosti objektu podobně, jako se vzdálenosti měří 
v  astronomii. Vyberte si dobře viditelný objekt, například radniční věž, vysoký komín 
a podobně. K měření budete potřebovat pásmo a buzolu nebo kompas (v nejhorším pří-
padě stačí i kompas v mobilním telefonu). 

Postup

1. Vymezte základnu měření (body A a B v obrázku 3). Ta by neměla být příliš malá – po-
kud odhadujete, že je objekt vzdálený řádově kilometry, základna by měla být ve stov-
kách metrů. Čím menší by byla základna, tím horší by byla přesnost měření. Za jeden 

2 metry

b

a
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b

a
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z bodů je dobré vybrat např. zatáčku nebo křížení ulic, aby bylo možné měření ověřit 
pomocí satelitní mapy.

Poznámka: Základnu je možné nejsnáze vymezit krokováním: Pomocí pásma změřte délku 
deseti kroků. Výpočtem zjistěte délku jednoho kroku v metrech a tento přepočet můžete vy-
užít pro zjištění délky základny v metrech.

A

Základna

Sever

α β

B

C

2. Pomocí kompasu v bodě A určete, kde je sever. Následně změřte, pod jakým úhlem α 
vidíte objekt, jehož vzdálenost chcete změřit (viz obr. 3).

3. Stejně určete severní směr a úhel β v bodě B.
4. Se známou délkou základny |AB| a úhly α a β podle věty usu sestrojte trojúhelník ABC, 

kde bod C odpovídá objektu, jehož vzdálenost chcete určit. Obrázek je vhodné rýsovat 
např. v měřítku 1:500 a vzdálenost objektu je možné v trojúhelníku ABC změřit.

5. Otevřete si vhodnou on-line mapu (příklad je na obrázku) a ověřte:
a) délku základny,
b) vzdálenost objektu.

6. 6. Vypočtete chybu měření podle vzorce

změřená vdálenost – skutečná vzdálenost
∙ 100 %.δl =

skutečná vzdálenost
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Příklad měření vzdálenosti pomocí letecké mapy:

Aktivita 3: Měřítka vzdáleností planet ve Sluneční soustavě

Z  vhodných zdrojů (učebnice, tabulky, Internet) zjistěte střední vzdálenosti planet od 
Slunce a  vytvořte model ve zvoleném měřítku. Pro provedení venku, v  okolí školy, lze 
zvolit měřítko 1 au = 1 metr, pro provedení ve třídě měřítko 1 au = 10 cm. Obě varianty 
jsou v tabulce: 

Planeta Vzdálenost od Slunce v au Vzdálenost  
(1 au = 1 metr)

Vzdálenost  
(1 au = 10cm)

Merkur

Venuše

Země

Mars

Jupiter

Saturn

Uran

Neptun

Zkuste se spolužáky ve třídě nebo v okolí školy se spolužáky vytvořte jednoduchý 
model sluneční soustavy – pomocí pásma odměřte vzdálenosti podle tabulky a po-
stavte se ve stejných vzdálenostech, v  jakých jsou planety od Slunce. Možná bude 
užitečné pro tento účel vypočítat vzdálenost planet od sebe – Venuše od Merkura, 
Země od Venuše atd.
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Příklad měření vzdálenosti pomocí letecké mapy:
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Aktivita 4: Měřítka velikostí planet ve Sluneční soustavě

Z vhodných zdrojů (učebnice, tabulky, Internet) zjistěte průměry, případně poloměry pla-
net a průměry dopočítejte. Následně vypočtěte, kolikrát jsou větší planety větší než Země 
a kolikrát jsou menší planety menší (zapište pomocí desetinného čísla, kterým je zapotřebí 
vynásobit průměr Země).

Planeta Průměr (km) Měřítko

Merkur

Venuše

Země 1,00

Mars

Jupiter

Saturn

Uran

Neptun

Planety ve vhodném měřítku (např. Jupiter s průměrem 5 cm) lze vymodelovat 
z barevné plastelíny, případně každou planetu ve správném měřítku nakreslit na 
jednu čtvrtku formátu A4. Ve spojení s Aktivitou 2 je tak možné připravit plane-
tární stezku např. na chodbu školy. 
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VZDÁLENOSTI  
VE VESMÍRU 

1. ÚVODNÍ ČÁST

Prostor… je velký. Opravdu velký. Nevěřili byste, jak obrovsky a nesmírně úžasně je velký.

(Douglas Adams, Stopařův průvodce Galaxií)

1.1 1.1 Vesmír je nepředstavitelně veliký

Vesmírný prostor je obrovský a podle běžných lidských měřítek je obtížné si představit už 
vzdálenosti v rámci sluneční soustavy, natož mezi hvězdami nebo galaxiemi. Měření vzdá-
leností ve vesmírů je navíc obecně poměrně obtížné a jak bylo řečeno v předchozích čás-
tech, abychom mohli pracovat s „rozumně“ velkými čísly, používáme na různých škálách 
různé jednotky. Zatímco na Zemi a v jejím okolí vystačíme se stovkami a tisíci kilometrů, 
v rámci sluneční soustavy je nejnázornější astronomická jednotka, za hranicemi sluneční 
soustavy světelné roky nebo parseky a jejich násobky (kly, Mly, Gly, kpc, Mpc).Obvykle 
kosmický prostor dělíme na meziplanetární (v rámci sluneční soustavy, popř. podobných 
soustav exoplanet v okolích jiných hvězd), mezihvězdný a mezigalaktický.

Nejen známého německého filozofa Immanuela Kanta (1724–1804) naplňovalo hvězdné 
nebe úžasem. Lidé od pradávna vnímali obrovskou velikost (i když si ji jen těžko dovedli 
představit a od starověku po dnešek opakovaně zjišťovali, že je vesmír mnohem větší, než 
si mysleli). Obdivovali i uskupení hvězd (dnes označovaná jako souhvězdí) a vymysleli 
i  řadu mýtů o  jejich vzniku (i my si při pohledu na Persea, souhvězdí Kassiopeji nebo 
Orion připomínáme postavy z antické řecké mytologie). Hvězdy zjevně nejsou na obloze 
rozmístěny rovnoměrně, ale shlukují se spolu. Moderní dalekohledy odhalily, že dokon-
ce i galaxie se díky vzájemnému gravitačnímu přitahování shlukují do složitých obrazců 
a  vytvářejí skupiny, kupy galaxií i  nesmírně dlouhá vlákna táhnoucí se stovky milionů 
světelných let. 
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1.2 Klíčová slova

světelný rok

Galaxie

místní skupina galaxií

kupa galaxií

standardní svíčka

rozpínání vesmíru

2. VĚDECKÝ ZÁKLAD TÉMATU PRO UČITELE 

Naše Slunce a 200 miliard dalších hvězd tvoří naši Galaxii neboli Mléčnou dráhu. Kdyby-
chom se na ni mohli podívat z velké vzdálenosti miliónu světelných let, uviděli bychom, že 
hvězdy jsou v ní uspořádány do tvaru disku o průměru přes 100 000 ly. Podobný tvar vidíme 
i některých jiných galaxií, např. M31 v souhvězdí Andromedy. Naše sluneční soustava je od 
středu Galaxie vzdálena přibližně 30 000 ly (obr. 1), obíhá kolem něho (a tím i každý z nás) 
obrovskou rychlostí 230 km/s a jeden takový oběh vykoná jednou za 240 milionů roků. 

Obr. 1: Schéma s rozměry naší Galaxie (Mléčné dráhy), velikost sluneční soustavy  
neodpovídá měřítku – je zvětšena, aby byla viditelná; rovina ekliptiky svírá s galaktickou rovinou úhel 62° 

(upraveno podle  http://cococubed.asu.edu/pix_pages/astro101.shtml)

Galaxia  
Mliečna dráha

Sluneční soustava

100 000 ly
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Podobně jako hvězdy, i galaxie se sdružují ve větší celky. Naše Galaxie spolu s Velkou ga-
laxií M31 v Andromedě, galaxií v M33 v Trojúhelníku a třemi desítkami dalších menších 
galaxií tvoří osamocenou soustavu, tzv. Místní skupinu galaxií. Galaxie M31 se k naší Ga-
laxii přibližuje rychlostí 200 km/s a přibližně za miliardu let se srazí s Mléčnou dráhou. 
Dalšími známými „členy“ naší místní skupiny jsou nepravidelné galaxie Velké a Malé Ma-
gellanovo mračno, trpasličí nepravidelné galaxie vzdálené od naší Galaxie asi 200 000 ly. 
Někdy místní skupinu nazýváme Místní kupou galaxií (obr. 2), největšími zástupci v níj-
sou naše Galaxie a galaxie M31 v Andromedě.

Obr. 2: Vzdálenosti k některým galaxiím v  „okolí“ naší místní skupiny  
(upraveno podle https://imagine.gsfc.nasa.gov)

Obří kupa galaxií v souhvězdí Panny je od naší Mléčné dráhy vzdálena asi 60 000 000 ly. 
Tvoří střed Místní nadkupy galaxií, které někdy říkáme Supergalaxie. Ta obsahuje řádově 
100 000 galaxií v prostoru o rozměrech 100 milionů ly. Dnes jsou známy desítky superga-
laxií, které se nacházejí v uzlech rozmístění galaxií (na obr. 3 vidíme, že struktura rozmís-
těnítak trochu připomíná spleť sítě houbových vláken).

Dnes jsme schopni nahlédnout do velmi vzdálených oblastí vesmíru (a  tím i  hluboko 
do jeho minulosti). Příkladem je Hubbleovo extrémně hluboké pole (eXtremeDeepField, 
nebo XDF), snímek malé oblasti hlubokého vesmíru v souhvězdí Pece (Fornax) složený 
z údajů naměřených v letech 2003–2004. Jedná se o obraz velmi vzdáleného vesmíru, kte-
rý dovoluje nahlédnout až o 13 miliard let zpět do minulosti a hledat galaxie (celkem přes 
5 000 tisíc v malé oblasti oblohy), z nichž některé existovaly již mezi 400 a 800 miliony let 
po velkém třesku (obr. 4).

Skupina v souhvězdí  
Panny

65 000 000 ly

Skupina v souhvězdí  
Draka

40 000 000 ly

Skupina  
vo Velké Medvědici

Místní skupina

55 000 000 lySkupina M51 
31 000 000 ly

Skupina M101 
24 000 000 ly

Skupina M66 
35 000 000 ly Skupina M96

(Leo I) 
38 000 000 ly

Skupina M81 
11 000 000 ly
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gellanovo mračno, trpasličí nepravidelné galaxie vzdálené od naší Galaxie asi 200 000 ly. 
Někdy místní skupinu nazýváme Místní kupou galaxií (obr. 2), největšími zástupci v níj-
sou naše Galaxie a galaxie M31 v Andromedě.

Obr. 2: Vzdálenosti k některým galaxiím v  „okolí“ naší místní skupiny  
(upraveno podle https://imagine.gsfc.nasa.gov)

Obří kupa galaxií v souhvězdí Panny je od naší Mléčné dráhy vzdálena asi 60 000 000 ly. 
Tvoří střed Místní nadkupy galaxií, které někdy říkáme Supergalaxie. Ta obsahuje řádově 
100 000 galaxií v prostoru o rozměrech 100 milionů ly. Dnes jsou známy desítky superga-
laxií, které se nacházejí v uzlech rozmístění galaxií (na obr. 3 vidíme, že struktura rozmís-
těnítak trochu připomíná spleť sítě houbových vláken).

Dnes jsme schopni nahlédnout do velmi vzdálených oblastí vesmíru (a  tím i  hluboko 
do jeho minulosti). Příkladem je Hubbleovo extrémně hluboké pole (eXtremeDeepField, 
nebo XDF), snímek malé oblasti hlubokého vesmíru v souhvězdí Pece (Fornax) složený 
z údajů naměřených v letech 2003–2004. Jedná se o obraz velmi vzdáleného vesmíru, kte-
rý dovoluje nahlédnout až o 13 miliard let zpět do minulosti a hledat galaxie (celkem přes 
5 000 tisíc v malé oblasti oblohy), z nichž některé existovaly již mezi 400 a 800 miliony let 
po velkém třesku (obr. 4).
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Obr. 3: Počítačová simulace rozložení galaxií ve vesmíru s typickou „vláknitou strukturou“  
(Zdroj: The Millennium Simulation Project,  

https://wwwmpa.mpa-garching.mpg.de/galform/virgo/millennium/index.shtml)

Pro různé vzdálenosti používáme i jiné principy měření. Už před více než 2 200 lety Eratost-
henés z Kyrény určil obvod Země (a tím i její poloměr). Přibližně ve stejné době Aristarchos 
ze Samu pomocí důmyslné úvahy odhadl, že Měsíc má poloměr 3,7× menší než Země a jeho 
vzdálenost od Země odpovídá asi šedesátinásobku poloměru zemského. Přesnější určení 
vzdálenosti Země–Slunce bylo už náročnějšímu problémem. I když se k dnešní hodnotě 
poměrně blízko dopočítal už Christian Huygens v roce 1659, k obecné shodě se dospělo až 
ve 2. polovině 19. století. V roce 1838 Friedrich Wilhelm Bessel změřil první paralaxu hvězdy 
61 Cygni (zvolil ji kvůli velkému vlastnímu pohybu po obloze 5,2“ za rok, z čehož usuzoval, 
že jde o hvězdu blízkou; podle dnešních měření se nachází ve vzdálenosti asi 11 ly). Další 
pověstný krok do vzdáleného vesmíru učinil v 1925 americký astronom Edwin Hubble, když 
odhadl vzdálenost galaxie M31 na milion ly (podle dnešních měření je to dokonce 2 500 000 
Mly).

Obr. 4: Hubbleovo extrémně hluboké pole, pohled do nejvzdálenějších oblastí vesmíru   
(zdroj: NASA, ESA, http://hubblesite.org/images/news/release/2012-37)
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Menší vzdálenosti v rámci sluneční soustavy měříme pomocí radaru nebo laseru, vzdále-
nost Země–Měsíc známe díky tomu s přesností na několik milimetrů. Přibližně do vzdá-
lenosti 1 000 ly lze použít paralaxu. Družice Hipparchos, nazvaná po slavném antickém 
řeckém astronomovi proměřila v  letech 1989–1993 paralaxy 120 000 hvězd. Probíhající 
měření družice Gaia vypuštěné v roce 2013 by mělo určit s velkou přesností vzdálenosti 
asi jedné miliardy hvězd.

Pro určení větších vzdáleností využíváme zákonitosti, že vzdálenější hvězdy jsou pro nás 
méně jasné – z jinak stejné hvězdy nacházející se ve dvojnásobné vzdálenosti zachytíme 
na stejné ploše 4× méně energie záření. Potřebujeme ale zjistit, jaký zářivý výkon hvězda 
má (tj. kolik energie za sekundu vyzáří). Pro Slunce je hodnota zářivého výkonu obrovská: 
4 · 1026 W (JE Temelín má výkon 2 · 109 W). Takový zdroj, u něhož známe nebo do vede 
spočítat zářivý výkon, označujeme jako standarní svíčka (obr. 5).

Obr. 5: Princip standardní svíčky – stejná svíčka dále od nás svítí z našeho pohledu slaběji,  
na stejné ploše dalekohledu zachytíme méně vyzářené energie; princip známe  

i z nočního pozorování např. pouličních lamp na dlouhé ulici – vzdálenější pro nás svítí slaběji 
(zdroj: NASA, https://www.nasa.gov/mission_pages/galex/pia14095.html)

Jako standardní svíčky můžeme použít cefeidy, pulsující proměnné hvězdy, u kterých může-
me snadno změřit periodu změn jejich jasnosti na obloze, která souvisí se zářivým výkonem 
cefeid. Pokud změříme periodu kolísání jasnosti, můžeme dopočítat zářivý výkon cefeidy. 
Podle skutečného jasnosti a zjištěného zářivého výkonu pak můžeme určit jejich vzdálenost. 
Cefeidy využila poprvé k měření vzdálenosti Henrietta SwanLeavittová v roce 1912. Za po-
moci cefeid objevil také Edwin Hubble v roce 1929 rozpínání vesmíru.

Jiným typem standardních svíček mohou být supernovy typu Ia, které můžeme pozorovat 
na vzdálenost nejen miliónů, ale dokonce miliard světelných let.  Jde o konečnou fázi těsné 
dvojhvězdy, z nichž jedna je bílým trpaslíkem a druhá obrem (popř. veleobrem). Dochází-

Cefeidy  
a supernovy
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cefeid. Pokud změříme periodu kolísání jasnosti, můžeme dopočítat zářivý výkon cefeidy. 
Podle skutečného jasnosti a zjištěného zářivého výkonu pak můžeme určit jejich vzdálenost. 
Cefeidy využila poprvé k měření vzdálenosti Henrietta SwanLeavittová v roce 1912. Za po-
moci cefeid objevil také Edwin Hubble v roce 1929 rozpínání vesmíru.

Jiným typem standardních svíček mohou být supernovy typu Ia, které můžeme pozorovat 
na vzdálenost nejen miliónů, ale dokonce miliard světelných let.  Jde o konečnou fázi těsné 
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li k přenosu látky z obří hvězdy na bílého trpaslíka, zvětšuje bílý trpaslík svou hmotnost 
a  když překročí hodnotu 1,4 hmotnosti Slunce, dojde ke gigantické explozi, při níž se 
během několika sekund uvolní více energie, než by vyzářily stovky miliard sluncí. Cefeidy 
a supernovy Ia jsou tak důležitou součástí kosmického „žebříku vzdáleností“ (obr. 6).

Je kosmický prostor nekonečný? Odpovědí si nejsme jisti, předpokládáme ale, že vesmír 
nemá žádnou hranici (těžko si takovou „značku konec vesmíru“ dovedeme představit i co by 
mělo být za ní) – musí být tedy buď nekonečný nebo uzavřený podobně jako kulatý povrch 
Země, kterou lze obeplout nebo obletět kolem dokola. Vesmír také nepozorujeme celý, ale 
pouze jeho část, tzv. pozorovatelný vesmír. Jeho hranice je dána konečnou rychlostí světla 
– můžeme pozorovat jen takovou část vesmíru, z níž k nám světlo (popř. jiné elektromagne-
tické záření) za dobu existence vesmíru (asi 14 miliard let) stihlo doletět.

Obr. 6: K určování vzdáleností hvězd a galaxií používáme různé metody a techniky.  
Důležité je, že se různé metody vždy pro některý interval vzdáleností překrývají a určování větších  

vzdáleností tak můžeme nastavit podle měření vzdáleností menších. Postupně tak „šplháme“  
až k nejvzdálenějším pozorovaným objektům a hovoříme o „žebříku vzdáleností“ (anglicky cosmic distance 

ladder;  upraveno podle http://hetdex.org/images/dark_energy/scaling_the_universe_ladder_hr.jpg)

Zdálo by se, že poloměr pozorovatelného vesmíru bude odpovídat právě hodnotě 14 Gly. 
V roce 1929 však Edwin Hubble objevil ještě jednu důležitou vlastnost našeho vesmíru, 
prostor v něm se rozpíná, vzdálenosti mezi galaxiemi se zvětšují a objekt, který byl např. 
před 13 miliardami let ve vzdálenosti 13 Gly se dnes nachází mnohem dál. Poloměr pozo-
rovatelného vesmíru proto odhadujeme na 45 Gly (obr. 7).

Polarka
400 ly

Proxima Centauri
4,2 ly Magellanova mračná

200 000 ly

Galaxia M31  
v Andromede
2 500 000 ly

M100
56 000 000 ly Nejvzdálenější galaxie

13 000 000 000 ly

Velký  
třesk

ROZPÍNÁNÍ VESMÍRUCEFEIDY

PARALAXA SUPERNOVY

Vega
26 ly

Vzdálenost v ly

Sirius
8,6 ly



342342

STARS Metodická příručka pro učitele 

8. Naše Galaxie a jiné galaxie

Obr. 7: Pokus o znázornění pozorovatelného vesmíru; pro nás jako pozorovatele se v pomyslném  
(a zdánlivém) středu nachází sluneční soustava a různých vzdálenostech pozorujeme různé struktury  

– tělesa sluneční soustavy, hvězdy Mléčné dráhy, blízké i vzdálené galaxie, zárodky galaxií a … „nakonec“ 
reliktní mikrovlnné záření z doby asi 400 000 let po velkém třesku (zdroj: Wikipedie)

Díky supernovám Ia bylo v 90. letech minulého století navíc zjištěno, že vesmír se 
rozpíná stále rychleji. Nejpravděpodobnějším vysvětlením je, že ve vesmíru je obsa-
ženo velké množství tzv. temné energie (působí opačně než gravitace), jejíž podstatu 
zatím neznáme. Za tento objev byla v  roce 2011 udělena Nobelova cena za fyziku 
Američanům Saulu Perlmutterovi, Brianu P. Schmidtovi a Adamu G. Riessovi.

viac ako 90 000 000 000 ly
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3. METODICKÉ POKYNY PRO UČITELE 

3.1 Vzdálenosti a velikosti a velikosti ve vesmíru

Cílem úloh je podpořit představy o poměrech vzdáleností ve vesmíru, které jsou i pro 
dospělé těžko představitelné. Pokud se vzdálenosti vyhledávají na internetu nebo pomocí 
různých programů, je nutné počítat s tím, že údaje zjištěné z různých zdrojů se mohou 
lišit, řádově by se ale měly shodovat. Je třeba zdůraznit, že určování vzdáleností je obtížné, 
a proto nemá smysl dohadovat se o 3 a více platných číslicích. Také hodnoty konstant a ve-
ličin v zadání pracovního listu jsou pouze přibližné (i když např. rychlost světla je podle 
definice v rámci soustavy SI stanovena přesně na hodnotu 299 792,458 km/s), vypočtené 
hodnoty bychom proto měli zaokrouhlovat (podle zadání typicky na 2 platné číslice).

Při výpočtech v astronomii a astrofyzice narážíme na velká čísla (a zjednodušeně mů-
žeme lze říci, že používáme různé jednotky jako au, ly a Mpc právě proto, abychom 
nemuseli psát čísla s hodně nulami). Závisí na matematické průpravě žáků, zda bu-
deme používat poziční zápis typu 100 000 000 000 nebo zápis pomocí mocnin deseti 
1012, případně slovní vyjádření 100 miliard.

Úkol 1: Vzdálenost vesmírnych těles od Země

Seřaďte následující vesmírná tělesa podle jejich vzdálenosti od Země od největší po nej-
menší. Pokud máte připojení k internetu, pokuste se vzdálenosti určit.

ISS, Polárka, Jupiter, galaxie v  Andromedě M31, střed naší Galaxie, galaxie NGC 4414 
v souhvězdí Vlasy Bereniky, Měsíc

Řešení: ISS (asi 400 km, tj. 0,0013 světelných sekund), Měsíc (384 000 km, tj. 1,3 
světelné sekundy), Jupiter (5,2 au, tj. 2600 světelných sekund, 43 světelných minut), 
Polárka (přibližně 400 ly), střed naší Galaxie (30 000 ly), galaxie v Andromedě M31 
(asi 2,5 miliónůly), galaxie NGC 4414 v souhvězdí Vlasy Bereniky (asi 60 miliónů ly).

Údaje na různých škálách se uvádějí v různých jednotkách (km, ly), je vhodné pro srovná-
ní použít pouze jednu (např. světelné sekundy, minuty a roky). U některých objektů, např. 
Polárky není vzdálenost přesná, v literatuře se uvádějí rozmezí. Pokud je k dispozici více 
času, můžeme vyhledat i hmotnosti. Aktivitu lze doplnit promítnutím videa nebo animace 
(např. Huang, C. TheScaleoftheUniverse 2 nebo Obreschkow, D. CosmicEye).



344344

STARS Metodická příručka pro učitele 

8. Naše Galaxie a jiné galaxie

Úkol 2: Velikost vesmírnych těles

Seřaďte následující tělesa podle velikosti (typického rozměru) od nejmenšího po největší. 
Pokud máte připojení k internetu, pokuste se rozměry doplnit určit.

planeta Saturn, Slunce, jádro Halleyovy komety, měsíc Jupiteru Io, Galaxie, meteorit, místní 
skupina galaxií, planetka Vesta

Řešení: meteorit (rozměry jsou různé, od několika cm nebo desítek centimetrů – 
menší se hledají obtížně – po 2,7 m u meteoritu Hoba nalezeného roku 1920 v Na-
mibii), jádro Halleyovy komety (asi 10 km), planetka Vesta (střední průměr asi 525 
km), měsíc Jupiteru Io (průměr asi 3600 km, přibližně 1/4 poloměru Země), planeta 
Saturn (střední poloměr 58 000 km, střední průměr 116 000 km; asi 9× větší než 
Země), Slunce (střední průměr skoro 1 400 000 km, 109× větší než Země), Galaxie 
(průměr asi 100 000 ly), místní skupina galaxií (průměr přibližně 10 000 000 ly).

Úkol 3: Světelný lúč

Za jak dlouho urazí světelný paprsek vzdálenost z východu České republiky na západ?

planeta Saturn, Slunce, jadro Halleyovej komety, měsíc Jupitra Io, Galaxia, meteorit,  
místní skupina galaxií, planetka Vesta

Řešení: Označíme zadané veličiny
d = 490 km, c = 300 000 km/s.
Pro čas t vychází: t = d/c = 490/300 000 s ≐ 0,0016 s.

Můžeme vyzkoušet i odhad – pokud vzdálenost zaokrouhlíme na 500 km, vidíme, že vy-
chází 5/3 · 0,001 s, což se po zaokrouhlení řádově shoduje s vypočtenou hodnotou.

Úkol 4: Cesta na Proxima Centauri

Nejbližší hvězda ležící mimo naši sluneční soustavu Proxima Centauri je vzdálená asi  
4,2 ly. Jak dlouho by cesta k ní trvala:

a) vlakovou soupravou Pendolino rychlostí 250 km/h;
b) letadlem Airbus s cestovní rychlostí 800 km/h;
c) sondou Voyager rychlostí 17 km/s?
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Řešení: Vzdálenost převedeme na kilometry:
d = 4,2 ly = 4,2 · 9 500 000 000 000 km ≐ 40 000 000 000 000 km.

K převodu na roky pak použijeme zadanou hodnotu 1 rok ≈ 8760 h. Pro jednotlivé 
časy pak dostáváme:
ta = 40 000 000 000 000 km/250 km/h ≐ 160 000 000 000 h ≐ 18 000 000 let, 
tb = 40 000 000 000 000 km/800 km/h = 50 000 000 000 h ≐ 5 700 000 let, 
tc = 40 000 000 000 000 km/17 km/s ≐ 2 400 000 000 000 s ≐  
≐ 650 000 000 h ≐ 75 000 let. 

U sondy Voyager lze i vypočítat rychlost v km/h v= 17 · 3600 km/h = 61 200 km/h. 
Potom můžeme podobně jako u a) a b) psát:
tc = 40 000 000 000 000 km/61 200 km/h ≐ 650 000 000 h ≐ 75 000 let. 

Cílem úlohy je získat představu o obrovské vzdálenosti na základě zkušenosti s cestová-
ním dnes běžnými prostředky (vlak, letadlo) a dosud nejvzdálenějším lidmi vyrobeným 
objektem sluneční soustavy, sondou Voyager 1. Ta odstartovala 5. září 1977 a za 40 let do-
sáhla vzdálenosti „pouhých“ 140 au (tj. přibližně 19 ly; podle údajů z června 2018, aktuální 
lze dohledat na internetu, i když kontakt se sondou zřejmě během několika let ztratíme; 
předpokládá se, že po roce 2025 už sonda nebude mít dostatek energie ke komunikaci, 
získávání a odesílání jakýchkoli dat). 

První dva časy přitom vycházejí obrovské – před 5,7 miliony ani 18 miliony let na zemi 
ještě nebyli žádní lidé ani hominidé rodu Australopithecus. Přitom samozřejmě neuvažu-
jeme obrovské množství paliva a energie, potřebné na provoz vlaku nebo letadla po tak 
dlouhou dobu. A to uvažujeme nejbližší hvězdu za humny sluneční soustavy!

Úkol 5: Oortov oblak

Za hranici sluneční soustavy se někdy považuje řídká kulovitá obálka zvaná Oortův oblak 
o průměru asi 200 000 au. Kolikrát by se pak sluneční soustava „vešla“ do průměru naší 
Galaxie?

Řešení: Výpočet lze provést téměř zpaměti, neboť průměr Galaxie je 100 000 ly, 
průměr sluneční soustavy 200 000 ly a 1 ly ≈ 63 000 au. Pro výsledek tak získáváme  
n = 100 000 · 63 000 au / 200 000 au = 63 000 / 2 = 31 500×.

Rozměry Oortova oblaku jsou pouze přibližné, vnější hranice sluneční soustavy nejsou 
stanoveny jednoznačně. Pokud bychom si sluneční soustavu představili jako kouli o polo-
měru 1 m (asi velikosti člověka), průměr naší Galaxie by odpovídal vzdálenosti 31,5 km, 
přibližně z centra Prahy do Mělníka.
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Úkol 6: Galaxie GN-z11

Galaxie GN-z11 v souhvězdí Velké medvědice objevená v roce 2016 Hubbleovým vesmír-
ným dalekohledem je jedním z nejvzdálenějších pozorovaných objektů ve vesmíru. Její 
současnou vzdálenost odhadujeme na 9 800 Mpc. Kolik je to světelných let? Kolikrát je 
tato vzdálenost větší než průměr Galaxie?

Řešení: S využitím převodního vztahu 1 pc ≈ 3,26 ly neboli 1 Mpc ≈ 3 260 000 ly 
dostáváme

d = 9 800 · 3 260 000 ly ≐ 32 000 000 000 ly = 32 Gly. 

Při porovnání s průměrem Galaxie (100 000 ly) zjišťujeme, že Mléčná dráha se do 
zadané vzdálenosti vejde 320 000×. Jde o ohromné číslo – pokud bychom si předsta-
vili celou naší Galaxii o velikosti špendlíkové hlavičky (asi 1 mm), potom by galaxie 
GN-z11 ležela ve vzdálenosti 320 m, tj. více než 3 délek fotbalových hřišť. 

Cieľ úlohy

Cílem úlohy je připomenout jednotku Mpc a převod na ly, s nimiž pracujeme v této kapi-
tole a pracovních listech nejčastěji. Megaparsek je také nejčastěji používanou jednotkou 
právě při udávání vzdáleností mezi Galaxiemi, i když pro vzdálenosti v rámci naší místní 
skupiny jde o jednotku příliš velikou; např. pro galaxii M31 v souhvězdí Andromedy vy-
chází 2 500 000 ly ≐ 0,77 Mpc. Pro „cizí“ galaxie dostáváme hodnoty jednotek až tisíc Mpc, 
např. pro skupinu galaxií v souhvězdí Panny 65 000 000 ly ≐ 20 Mpc, tedy „rozumně velké“ 
číselné hodnoty.

Zvídaví žáci mohou položit otázku, jak je možné pozorovat objekt ve vzdálenosti32 
miliard ly, jestliže stáří vesmíru dnes odhadujeme na necelých 14 miliard let a světlo 
mohlo za dobu existenci vesmíru urazit vzdálenost nejvýše 14 miliard ly. Do hry zde 
vstupuje rozpínání vesmíru – v okamžiku, kdy galaxie vyslala pozorovaný signál byla 
asi ve vzdálenosti 13,4 miliard ly (a tuto vzdálenost k nám signál skutečně urazil), 
sama galaxie se však mezi tím od nás díky rozpínání vesmíru „dostala“ do více než 
dvojnásobné vzdálenosti. S tímto jevem, který nemusíme uvažovat ve sluneční sou-
stavě nebo v rámci Galaxie, musíme u velmi vzdálených objektů počítat. Je na něj 
zaměřen i následující pracovní list. 

Úkol 7: Balónkový model rozpínání vesmíru

Rozpínání vesmíru není vůbec jednoduché si představit. I my se omezíme jen na základní 
charakteristiky. Uplatňuje se jen na velkých vzdálenostech a mezi objekty, jejichž vzájem-
né gravitační přitahování lze zanedbat, typicky mezi galaxiemi ve vzdálenostech desítek 
miliónů světelných let a větších. Naopak v rámci sluneční soustavy, Mléčné dráhy nebo 
místní skupiny galaxií je nepozorujeme a nemusíme ani uvažovat, tam je gravitace rozho-
dující (např. galaxie M31 z naší místní skupiny se od Mléčné dráhy nevzdaluje, naopak asi 
za miliardu let se s ní srazí).
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Obr. 8: Model rozpínajícího se vesmíru   
(zdroj: NASA, https://map.gsfc.nasa.gov/universe/bb_tests_exp.html)

Cíl aktivity

Cílem aktivity a pracovního listu je vytvořit představu o vzájemném vzdalování galaxií. 
Situaci lze je přirovnat k rozinkám v kynoucím těstě (viz obr. 8). Gumový balónek použí-
vaný v aktivitě je jako pomůcka snadno dostupný, ale oproti našemu vesmíru s třemi pros-
torovými rozměry se plocha balónku liší tím, že má jen rozměry dva.  Na modelu vidíme, 
že z  hlediska plochy balónku nemá smysl ptát se po nějakém středu rozpínání, ten na 
povrchu určitě neleží (u balónku bychom ho hledali „uvnitř“, u vesmíru ale žádné takové 
„uvnitř“ vidět nemůžeme, stejně jako by ho neviděl mravenec na povrchu balónku).  Na-
místo značek kreslených fixou nebo značkovačem můžeme použít malé samolepky (např. 
cenové etikety nebo vánoční samolepky s hvězdičkami; pak bychom ale měli obzvláště 
připomenout, že rozpínání se týká vzdáleností mezi galaxiemi, nikoli hvězdami v rámci 
galaxie).Určování vzdáleností ve třech po sobě následujících krocích by mělo ukázat, že 
čím jsou galaxie (značky na balónku) dále od naší Galaxie, tím se zvětšení vzdálenosti po 
každém přifouknutí větší (a tedy i rychlost vzdalování).

Pokud bychom chtěli tématu věnovat více času, mohli bychom vzdálenosti vzta-
hovat k jiné značce než G, zjištěná závislost – vzdálenější značky se vzdalují více 
a rychleji od zvolené – bychom zjistili také. V  tomto smyslu není naše Galaxie 
žádným „středem vesmíru“, z každé jiné galaxie vypadá rozpínání stejně.

Zvídavějším žákům lze doplnit, že pro rychlost vzdalování galaxií v platí poměrně jedno-
duchý Hubbleův zákon:

v = Hd,

kde d je vzdálenost galaxie a H je tzv. Hubbleův parametr, jehož hodnota se s časem mění. 
Současnou hodnotu označujeme jako Hubleovu konstantu H0 a její hodnota se pohybuje 
okolo 70 km/s na Mpc. V jednotce tak vidíme i typické jednotky – rychlost v km/s a vzdá-
lenost v Mpc. Rychlost vzdalování dovedeme určit ze spektra elektromagnetického záření. 
Protože nejde o vlastní pohyb galaxií prostorem, ale rozpínání samotného prostoru, může 
dokonce překročit rychlost světla (pro hodně vzdálené galaxie). Právě pomocí rychlosti 
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vzdalování a Hubbleovy konstanty odhaduje největší vzdálenosti ve vesmíru, kdy už si 
nemůžeme pomoci žádnou jinou metodou.

Úkol 8: Model souhvězdí Orion

Prostorové modely sluneční soustavy jsou poměrně častou a osvědčenou metodou bu-
dování představy o poměrech vzdáleností a rozmístění jednotlivých těles a najdeme je na 
řadě míst (viz např. Richterek a Látal, 2013). 

Cíl úkolu

Cílem aktivity je vytvořit prostorový model souhvězdí, na němž můžeme ukázat, že hvěz-
dy, které na obloze vidíme blízko sebe a patří do jednoho souhvězdí, ve skutečnosti leží 
v  různých vzdálenostech od nás. Navíc můžeme souhvězdí prohlížet z  různých stran 
a ukázat, že uspořádání, které vidíme na obloze, je jen průmětem při pozorování z jedno-
ho konkrétního směru.

Obr. 9: Instalace před budovou SŠ ve Velké Británii (převzato z Brown, 2013).  
Kameny značí „nový obrys“ souhvězdí při pohledu seshora.

Model můžeme udělat v různém měřítku, jak na lavici ve třídě, tak i např. venku před 
školou v rámci projektového dne (viz obr. 9; pak potřebujeme prostor alespoň 3 m × 15 
m). Žáci by měli mít představu o pojmu měřítka (který lze zopakovat). Na podobném 
principu můžeme navrhnout model jiného souhvězdí (např. podle výběru žáků), sluneční 
soustavy (např. v měřítku 1 au = 10 cm, model Neptunu pak bude ve vzdálenosti 3 m od 
modelu Slunce) nebo naší Galaxie (např. v měřítku 100 000 ly = 1 m, sluneční soustava 
pak bude znázorněna ve vzdálenosti 30 cm od středu disku, který má v centrální části 
tloušťku 15 cm). Opět připomeňme, že pokud pracujeme s více zdroji, mohou se údaje 
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o vzdálenostech hvězd lišit, důležitý je tak především řád (desítky, stovky, tisíce ly) než 
hodnota na 3 a více platných cifer.

Práce na modelu nabízí příležitost k využití předmětových vztahů (pracovní činnosti, 
výtvarná výchova, dějepis, český jazyk a  literatura). Pokud se na vytvořený model 
díváme jiných stran, můžeme využit fantazie žáků na navrhnout jiný název souhvězdí 
pro pozorovatele v jiných částech Galaxie (můžeme zdůraznit, že hvězdy, které jed-
notlivě na obloze rozlišíme jsou součástí právě naší Galaxie, ne jiných). Pojmenování 
souhvězdí je také možností připomenout příběhy z antických bájí a mýtů.

Na modelu lze ukázat, že světlo hvězd, které nyní pozorujeme, bylo vysláno v různých 
časech; podle měřítka navrženého v pracovním listu urazí 1 cm v našem modelu za 10 
let. Čas vyslání světla, které nyní pozorujeme tak můžeme spojit z historickými událostmi 
před 450, 650 nebo 1 300 lety.

Na hvězdách Orionu lze také okomentovat různé fáze „života“ a vývoje hvězd. Jejich stáří 
většinou nedosahuje geologického věku Země 4,5 miliard let.  Nejmladší hvězdy Orionu 
se nacházejí v emisní mlhovině M42, jejich stáří odhadujeme na 10 000–300 000 let (zfor-
movaly se tedy v  době, kdy na Zemi žili Neandrtálci, popřípadě první předkové rodu 
Homo sapiens). Stáří hvězd Orionova pásu Mintaka a Alnilam se pohybuje v rozmezí 3 – 6 
milionů let a odpovídá době, kdy se na Zemi žili hominidé rodu Australopithecus.Stáří 
rudého obra Betelgeuse se pohybuje okolo 10 miliónů let, v době jeho vzniku nebyli na 
zemi ještě žádní hominidé, ani např. travnaté louky a savany, jak je známe dnes.

Doplňující úkoly mohou žáci provést samostatně, můžeme je splnit společně s ce-
lou třídou nebo zadat jako domácí cvičení. Pomocí počítačových programů dnes 
můžeme poměrně snadno pozorovat změnu vzájemné polohy hvězd v čase (obr. 10) 
a uvědomit si, že i když z hlediska života několika lidských generací jde o „stálice“, 
v delším časovém úseku se jejich vzájemná poloha i vzdálenost mění (byť jen „tro-
chu“). Různé počítačové programy mohou vykreslovat čáry spojující hvězdy v sou-
hvězdí s jistými odlišnostmi.

Obrázok 10: Souhvězdí Orion v čase (generováno programem SkyChart/Cartes du Ciel, upravené)

100 000 n. l. 100 000 p. n. l.
2018 n. l.
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4. PRACOVNÍ LISTY PRO ŽÁKY

Název aktivity
Předpokládaná 

časová 
náročnost

Náročnost 
aktivity

Věk dětí, 
pro který 
je aktivita 

vhodná

Pomůcky a použitý 
materiál Cíl aktivity

1.  Vzdálenosti 
a velikosti ve 
vesmíru

20 – 30 minut
nenáročná 
až středně 
náročná

13 – 15

encyklopedie, atlas 
nebo internet/

počítačový program 
typu Stellarium/Star 

chart, kalkulačka

připomenutí typických 
vzdáleností a rozměrů 
vesmírných objektů, 
jednoduché výpočty 
různých vzdáleností  

2.  Balónkový 
model 
rozpínání 
vesmíru 

20 – 30 minut středně 
náročná 14 – 15

gumový nafukovací 
balónek, fixa (nebo 

samolepicí dekorační 
hvězdičky), papírové 
měřítko/krejčovský 

metr, kalkulačka

modelování rozpínání 
vesmíru a určování 
vzdáleností v něm

3.  Model 
souhvězdí 
Orion

1 – 2 hodiny

časově 
náročnější, 

závisí na 
pečlivosti 
provedení

13 – 15

špejle, papír, lepidlo 
nebo izolepa, 

svinovací metr, pásmo, 
barevný papír nebo 

pastelky/fixy, lepidlo, 
polystyrenová deska, 

případně internet nebo 
počítačový program 
typu Stellarium/Star 

chart

vytvoření prostorového 
modelu souhvězdí, 

hvězdy v něm nejsou 
ve stejné vzdálenosti 

od nás

Pracovní list 1: vzdálenosti a velikosti ve vesmíru

1. Seřaďte následující vesmírná tělesa podle jejich vzdálenosti od Země od největší po 
nejmenší. Pokud máte připojení k internetu, pokuste se vzdálenosti určit.

(zdroj obrázkov: Wikipedia)
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ISS

Polárka

Jupiter

galaxie v Andromedě M31

střed naší Galaxie

galaxie NGC 4414 v souhvězdí Vlasy Bereniky

Měsíc

2. Seřaďte následující tělesa podle velikosti (typického rozměru) od nejmenšího po nej-
větší. Pokud máte připojení k internetu, pokuste se rozměry doplnit určit.

planeta Saturn měsíc Jupiteru Io

Slunce Galaxie 

jádro Halleyovy komety meteorit

místní skupina galaxií planetka Vesta

V  následujících úlohách počítejte s  následujícími přibližnými hodnotami jednotek 
a konstant:

■ rychlost světla c ≈ 300 000 km/s, 1 rok ≈ 8760 h,
■ 1 ly ≈ 63 000 au ≈ 9 500 000 000 000 km, 1 au ≈ 150 000 000 km 
■ 1 pc ≈ 3,26 ly ≈ 206 000 au 

3. Za jak dlouho urazí světelný paprsek vzdálenost z východu České republiky na západ?
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4. Nejbližší hvězda ležící mimo naši sluneční soustavu Proxima Centauri je vzdálená asi 
4,2 ly. Jak dlouho by cesta k ní trvala:

a) vlakovou soupravou Pendolino rychlostí 250 km/h;
b) letadlem Airbus s cestovní rychlostí 800 km/h;
c) sondou Voyager rychlostí 17 km/s?

5. Za hranici sluneční soustavy se někdy považuje řídká kulovitá obálka zvaná Oortův ob-
lak o průměru asi 200 000 au. Kolikrát by se pak sluneční soustava „vešla“ do průměru 
naší Galaxie?

Kolikrát?

6. Galaxie GN-z11 v souhvězdí Velké medvědice objevená v roce 2016 Hubbleovým ves-
mírným dalekohledem je jedním z nejvzdálenějších pozorovaných objektů ve vesmíru. 
Její současnou vzdálenost odhadujeme na 9 800 Mpc. Kolik je to světelných let? Koli-
krát je tato vzdálenost větší než průměr Galaxie?
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Pracovní list 2: balónkový model rozpínání vesmíru

Cíl

vytvořit model ilustrující rozpínání vesmíru . 

Pomůcky

■ gumový nafukovací balónek
■ fixa (nebo samolepicí dekorační hvězdičky)
■ papírové měřítko/krejčovský metr
■ kalkulačka

Na první pohled vůbec není zřejmé, že by se měl vesmír rozpínat. Nezvětšují se rozměry 
třídy nebo školy ani vzdálenosti mezi místy na Zemi. Ale na velkých vzdálenostech je to 
jiné – vzdálenosti ve vesmíru (alespoň některé) se zvětšují. Ve dvacátých letech 20. stole-
tí americký astronom Edwin Hubble zjistil, že se téměř všechny galaxie od naší Mléčné 
dráhy vzdalují. To ale vůbec neznamená, že by naše Galaxie měla být nějakým středem 
vesmíru.

Obr. 12: Model znázorňující rozpínání vesmíru pomocí nafukovacího balónku.  
(zdroj: https://astronomy.stackexchange.com/questions/17965/ 

is-the-universe-moving-through-infinite-space-time-as-it-expands)

Postup

1. Pracujte ve dvojicích nebo trojicích.

2. Nafoukněte balónek na průměr okolo 10 cm. Konec pevně držte rukou, aby vzduch 
z balónku neunikal, ale nezavazujte jej. 

3. Fixou udělejte na balónku šest značek, jednu z  nich označte G (jako naše Galaxie), 
ostatní číslicemi 1 – 5 (značí jiné galaxie ve vzdáleném a mladém vesmíru). Dávejte 
pozor, aby značky neležely na jedné přímce!
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4. Pomocí papírového měřítka nebo krejčovského metru změřte 
vzdálenosti d1 od „galaxie“ G k ostatním značkám 1 – 5 a za-
znamenejte do tabulky jako Měření 1. Dejte přitom pozor, aby 
vzduch z balónku neunikal. Pomocí měřítka určete i obvod ba-
lónku v nejširší části. 

5. Přifoukněte balónek tak, aby měl přibližně dvojnásobnou velikost (tj. asi 20 cm 
v průměru).

6. Změřte vzdálenosti d2 „galaxie“ G ke značkám 1 – 5 i obvod balónku v nejširším místě 
a hodnoty zaznamenejte do tabulky jako Měření . 

7. Ještě jednou, naposledy přifoukněte balónek na průměr okolo 30 cm. 

8. Změřte vzdálenosti d3 „galaxie“ G ke značkám 1 – 5 i obvod balónku v nejširším místě 
a hodnoty zaznamenejte do tabulky jako Měření 3. 

9. Do posledních sloupců tabulky vypočítejte rozdíly d2 — d1 a d3 — d2 pro každou ze 
značek 1 – 5.

Měření

Vzdálenost od  
„galaxie“ G/cm

Měření 1
d1/cm

Měření 2
d2/cm

Měření 3
d3/cm

Rozdíl 
(d2 — d1)/cm

Rozdíl
(d3 — d2)/cm

Značka 1

Značka 2

Značka 3

Značka 4

Značka 5

Obvod balónku/cm X X

Závěrečné otázky

1. Jak se změnila vzdálenost od „galaxie“ G ke zbývajícím značkám 1–5 po každém na-
fouknutí balónku?
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2. Vzdalovaly se více značky, které byly na počátku blíže nebo dále od G?

3. Řekněme, že přifouknutí balónku trvá vždy stejnou dobu t (např. 10 s). Z  rozdílů  
d2 — d1 a d3 – d2 můžeme spočítat „rychlosti“ vzdalování v1 = (d2 – d1)/t a v2 = (d3 – d2)/t 
(naše rychlosti jsou malé, u galaxií ve vesmíru vycházejí v km/s!).

Rychlost
v1 = (d2 — d1)/t v cm/s

Rychlost
v2 = (d3 — d2)/t v cm/s 

Značka 1

Značka 2

Značka 3

Značka 4

Značka 5

 Závisejí rychlosti na vzdálenosti d1? Pokud ano, jak?

Pracovní list 3: model souhvězdí Orion

Cíl

vytvořit prostorový model souhvězdí Orion ve vhodném měřítku.

Pomůcky

■ špejle
■ papír 
■ lepidlo nebo izolepa či tavicí pistole
■ svinovací metr, (pro větší modely pásmo)
■ barevný papír nebo pastelky/fixy
■ měkká tužka
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■ kapesní nožík
■ polystyrenová deska o rozměrech 30 cm × 150 cm, případně internet nebo počítačový 

program typu Stellarium/Star chart

Toto známé souhvězdí podle řecké mytologie představuje mytologického lovce Oriona, 
který byl synem Poseidóna, boha moří, a lovkyně Euryaly, která patřila k družině bohyně 
lovu Artemis. Podle jedné z verzí se na oblohu dostal tak, že urazil bohyni Héru, která 
na něj poslala obrovského štíra, jehož bodnutí Orion podlehl. Bohyně Artemis dosáhla 
alespoň toho, aby se Orion i se svými dvěma psy dostal na oblohu (souhvězdí Velký pes 
a Malý pes). Štíra, který Oriona zahubil, můžeme na obloze najít také, ale aby se nemohli 
na obloze střetnout, umístili je podle pověsti bohové na opačné strany oblohy. Proto když 
se Štír dostane na oblohu, Orion se schová pod obzor.

Obr. 18: Zobrazení lovce Oriona v atlase z první poloviny 19. století   
(zdroj: Wikipedia)

Hvězdy, které tvoří souhvězdí Orion, leží ve skutečnosti v různých vzdálenostech od Slun-
ce. Jejich podobnost s lidskou postavou je tak dána směrem pohledu ze sluneční soustavy, 
z jiných směrů by hvězdy souhvězdí připomínaly úplně jiný obrazec. Abychom si to uká-
zali, můžeme vytvořit trojrozměrný model.Dodejme, že názvy hvězd Orionu jsou vesměs 
arabského původu (např. Betelgeuse v překladu znamená obrova ruka nebo podpaží, Rigel 
noha).
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Obr. 19: Mapa souhvězdí Orion  
(zdroj: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Orion_IAU.svg&oldid=306677181)

Popis sedmi nejjasnějších hvězd Orionu s jejich vzdálenostmi od sluneční soustavy:

Betelgeuse
je červený veleobr,  
který v astronomicky  
dohledné době  
(do 1 000 000 let)  
 vybuchne jako supernova.  
Vzdálenost asi 450 ly.

Hmlovina M42
tvoří špici „Orionova meče“.  
Jde o obrovský oblak prachu 
a plynu (zejména vodíka),  
v nemž vznikají i nové  
hvězdy. Vzdálenost asi 1300 ly.

Saiph
je šestou nejjasnější  
hvězdou souhvězdí,  
také jde o veleobra.  
Vzdálenost asi 650 ly.

Bellatrix
je modrobílý obr, třetí  

nejjasnější hviezda Oriónu. 
Vzdialenosť asi 250 ly.

Orionův pás
tvří zleva doprava tři hvězdy:

Alnitak (800 ly),
Alnilam (1 300 ly)
Mintaka (900 ly)

Rigel
je další veleobor  

a nejjasnějšia hvězda  
Orionu. Vzdálenost  

asi 860 ly.

Vzdálenost v ly
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Tabulka vzdáleností hvězd a možných souřadnic v našem modelu v měřítku, v němž 1 cm 
odpovídá vzdálenosti 10 ly.

Hvězda Vzdálenost r/ly x/cm y/cm z/cm

Betelgeuse 450 – 4,1 45 21

Rigel 860 5,7 86 8,4

Bellatrix 250 0,7 25 16

Mintaka 900 0,0 90 21

Alnilam 1 300 – 2,9 130 24

Alnitak 800 – 3,2 80 17

Saiph 650 – 5,0 65 6,6

M42 1 300 – 2,3 130 14

Postup

1. Pracujte ve skupinách po 3 – 6. 

2. Nejprve připravíme modely hvězd jako kuliček z barevného (např. žluté-
ho) papíru s průměrem okolo 0,5 cm až 1 cm. Pro mlhovinu M42 může-
me zvolit jinou barvu. Místo kuliček můžete použít šablonu hvězdy (pro 
každou hvězdu v tabulce 2, jednu „zepředu“ a jednu „zezadu“).

3. Připravte si špejle s délkou odpovídající o velikosti souřadnice z v pravém sloupci ta-
bulky. Jeden konec špejlí můžeme nožíkem zaostřit, aby se lépe zapichoval do desky.

4. Na špejle (na nezaostřený konec) nasuneme a nalepíme kuličky (nebo vystřižené hvěz-
dičky) znázorňující hvězdy souhvězdí. 

5. Na polystyrenovou desku nakreslíme tužkou souřadnicovou síť x a y (např. ve směru x 
po 1 cm a ve směru y po 10 cm). 

6. Zapíchneme špejle s modely hvězd na správná místa, dbáme na to, aby byly všechny 
zapíchnuty přibližně stejně hluboko (na špejle si u zaostřeného konce můžeme udělat 
tužkou značku vždy třeba 1 cm od konce a zapíchnout špejli po tuto značku).Jednotlivé 
hvězdy popište jmény buď fixou na desku nebo pomocí papírových štítků.

7. Najděte místo, z něhož uvidíte hvězdy ve stejném nebo podobném uspořádání jako na 
obloze. Potom prohlížejte model souhvězdí z různých stran a pokuste se navrhnout, co 
připomíná při pohledu shora, zboku a z opačné strany.
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Tabulka vzdáleností hvězd a možných souřadnic v našem modelu v měřítku, v němž 1 cm 
odpovídá vzdálenosti 10 ly.

Hvězda Vzdálenost r/ly x/cm y/cm z/cm

Betelgeuse 450 – 4,1 45 21

Rigel 860 5,7 86 8,4

Bellatrix 250 0,7 25 16

Mintaka 900 0,0 90 21

Alnilam 1 300 – 2,9 130 24

Alnitak 800 – 3,2 80 17

Saiph 650 – 5,0 65 6,6

M42 1 300 – 2,3 130 14

Postup

1. Pracujte ve skupinách po 3 – 6. 

2. Nejprve připravíme modely hvězd jako kuliček z barevného (např. žluté-
ho) papíru s průměrem okolo 0,5 cm až 1 cm. Pro mlhovinu M42 může-
me zvolit jinou barvu. Místo kuliček můžete použít šablonu hvězdy (pro 
každou hvězdu v tabulce 2, jednu „zepředu“ a jednu „zezadu“).

3. Připravte si špejle s délkou odpovídající o velikosti souřadnice z v pravém sloupci ta-
bulky. Jeden konec špejlí můžeme nožíkem zaostřit, aby se lépe zapichoval do desky.

4. Na špejle (na nezaostřený konec) nasuneme a nalepíme kuličky (nebo vystřižené hvěz-
dičky) znázorňující hvězdy souhvězdí. 

5. Na polystyrenovou desku nakreslíme tužkou souřadnicovou síť x a y (např. ve směru x 
po 1 cm a ve směru y po 10 cm). 

6. Zapíchneme špejle s modely hvězd na správná místa, dbáme na to, aby byly všechny 
zapíchnuty přibližně stejně hluboko (na špejle si u zaostřeného konce můžeme udělat 
tužkou značku vždy třeba 1 cm od konce a zapíchnout špejli po tuto značku).Jednotlivé 
hvězdy popište jmény buď fixou na desku nebo pomocí papírových štítků.

7. Najděte místo, z něhož uvidíte hvězdy ve stejném nebo podobném uspořádání jako na 
obloze. Potom prohlížejte model souhvězdí z různých stran a pokuste se navrhnout, co 
připomíná při pohledu shora, zboku a z opačné strany.
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Doplňující úkoly:
1. Pomocí počítačového programu (např. Stellarium nebo Skychart) zjistěte tvar sou-

hvězdí Orion v roce 100 000 př. n. l. a v roce 100 000 n. l. Liší se nějak od dnešní-
ho?

2. Vyberte si jiné známé souhvězdí (Malý/Velký vůz, Kassiopeja, Labuť, Lyra apod.) 
a  pomocí atlasu, internetu nebo počítačového programu zjistěte vzdálenosti 5 
hvězd tohoto souhvězdí. 

Použité zdroje a prameny

■ Balloniverse. Big Bang Analogy Activity [online]. Dostupné z: http://www.sciencewith-
mrjones.com/downloads/astronomy/universe/ big_bang_analogy.pdf.

■ Běloun, F. et al. (2018): Tabulky pro základní školu. Praha: Prometheus. ISBN 978-80-
7196-346-2. 

■ Brown, D. (2013): The Orion Constellation as an Installation: An Innovative Three-
Dimensional Teaching and Learning Environment. The Physics Teacher. 51(3), 160. 

■ Obreschkow, D. (2018): Cosmic Eye (Original HD Landscape Version 2018) [online]. 
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=8Are9dDbW24.

■ Herrmann, J. (1997): Hvězdy. Praha: Ikar. ISBN 80-7202-212-1. 

■ Huang, C.: The Scale of the Universe 2 [online].  
Dostupné z: http://htwins.net/scale2/lang.html.52
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■ Hughes, D. W. (2001): Six stages in the history of the astronomical unit. Journal of 
Astronomical History and Heritage. 4, 15 – 28. ISSN 1440-2807. 

■ Kleczek, J. (2002): Encyklopedie Vesmíru. Praha: Academia. ISBN 80-200-0906-X. 

■ Kleczek, J. (2013): Toulky vesmírem. Praha: Aldebaran Group for Astrophysics.  
ISBN 978-80-904582-4-6. 

■ Richterek, L. a Látal, F. (2013): Výuka astronomie na školách v Olomouci.  
Školská fyzika. (6), 28 – 35. 

■ Sizes of the Universe poster [online]. Dostupné z:  
http://www.numbersleuth.org/universe/size/.

■ Star Chart [online]. Dostupné z: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
escapistgames.starchart&hl=cs.

■ SkyChart/Cartes du Ciel. Free software to draw sky charts [online].  
Dostupné z: https://www.ap-i.net/skychart/en/start.

■ Stellarium Astronomy Software [online]. Dostupné z: http://stellarium.org/cs/.

■ Tegmark, M. (2016): Matematický vesmír: moje pátrání po nejhlubší podstatě reality. 
Praha: Argo/Dokořán. ISBN 978-80-7363-697-5. 

■ The Universe – The Expanding Universe [online]. Dostupné z:  
http://cas.sdss.org/dr5/en/proj/basic/universe/expanding.asp.

■ What are constellations? | How It Works Magazine [online]. Dostupné z:  
https://www.howitworksdaily.com/what-are-constellations/.

■ Zendri, G., T. Rosi, T. a Oss, S. (2016): The Hubble party balloon and the expanding 
universe. European Journal of Physics. 37(5), 055701. ISSN 0143-0807.
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1.  HISTORIE VESMÍRU,  
TEORIE VELKĚHO TŘESKU, RADIACE

Pro starověké Řeky měl pořádek, krása, harmonie a dokonalost – v rámci jejich pojetí pří-
rody – velký význam. Kosmos je řecké slovo, které znamená „řád“, ale také „harmonie“ 
a „krása“. Pod Kosmem staří Řekové chápali Vesmír jako dokonalý, krásný, upravený a har-
monicky uspořádaný systém. Chaos byl protikladem Kosmu. Nyní, když řekneme „Kos-
mos“, chápeme celý hmotný svět, který se nachází mimo Země a její atmosféry. Kosmos se 
často vztahuje na Vesmír jako celek, je považován za něco jednotné a podléhající společným 
zákonům.„Vesmír“ je však mnohem širší pojem, plný filozofického významu a přesahuje 
samotnou astronomii – ve skutečnosti Vesmír představuje celý svět kolem nás. Vesmírem 
nazýváme všechno, co existuje a o čem už víme a co objevíme v budoucnosti.

Pro astronomy je Vesmír tou částí světa, která je nám k dispozici ke studiu pomocí 
přírodních věd (dnes i v budoucnosti). Astronomický Vesmír popisuje celý Kos-
mos, který zahrnuje všechny známé a  neznámé nebeské objekty, jakož i  prostor 
mezi nimi a který je přístupný na pozorování v současnosti nebo v dohledné bu-
doucnosti.

Naše názory na Vesmír prošly v posledních letech výraznými změnami. Asi sto let dozadu se 
obecně akceptovala představa o statickém Vesmíru bez změn, bez začátku a bez konce, kte-
rý vždy existoval a bude existovat navždy. Nové objevy a pozorovací fakta avšak posilovaly 
představu, že Vesmír je neustále se rozvíjející dynamickou strukturou s celou škálou věcných 
a energetických forem. Neexistoval navěky a časem se vyvíjí. Něco víc – Vesmír, ve kterém 
žijeme, pravděpodobně není jediný a je součástí něčeho většího, co nazýváme mnoho-
vesmír, multivesmír nebo meta-vesmír. Podle moderních názorů asi před 14 miliardami 
let supermocný Velký třesk položil začátek pozorovatelného Vesmíru a fyzikálních zákonů, 
kterými se Vesmír řídí. Od té doby se Vesmír rozšiřuje a pravděpodobně se bude navždy 
rozšiřovat. Tuto expanzi, jakož i slabou elektromagnetickou ozvěnu z Velkého třesku, pozo-
rujeme i nyní. Není náhoda, že mluvíme o „pozorovatelném“ Vesmíru nebo o „pozorovatel-

Co je Vesmír?

Různé názory  
na Vesmír

VESMÍR – HISTORIE,  
TEORIE VELKÉHO TŘESKU, 
RADIACE
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né“ látce – ve skutečnosti větší část celkové hmoty Vesmíru nelze přímo pozorovat, a to ani 
s nejmodernějším vybavením. Tuto část Vesmíru nazýváme skrytou hmotou nebo temnou 
hmotou – oba pojmy pocházejí z nemožnosti ji přímo pozorovat. V současnosti neexistuje 
ani jasná představa o tom, o jaký druh hmoty může jít. 

Kromě temné hmoty ve Vesmíru existuje i obrovská temná energie kosmického vakua, kte-
rá není propojena s žádnou hmotou a projevuje se jako antigravitace – tedy jako síla, která 
je v protiváze ke gravitaci. Téměř 3/4 Vesmíru jsou tvořeny temnou energií. Tato energie 
způsobuje, že Vesmír zrychluje své rozšiřování se a  tímto představuje vlastnost prostoru. 
Zbytek Vesmíru většinou představuje temná hmota, jejíž složení je stále nejasné, a pouze 
malou část Vesmíru představuje „obyčejná“ viditelná hmota, ze které jsou tvořeny planety, 
hvězdy a galaxie. Celkově Vesmír obsahuje pouze 4 % pozorovatelné obyčejné hmoty (jde 
o atomy a elementární částice), 23 % tmavé hmoty a až 73 % stále tajemné, temné ener-
gie.

Gravitace působí na všechny formy hmoty a „antigravitace“ temné energie se proje-
vuje pouze ve velmi velkém měřítku. Nutí Vesmír rozšiřovat se se zrychlením – ta-
kovýto typ expanze by byl nemožný, kdyby gravitace byla jedinou dominantní silou. 
Stopy antigravitačních projevů temné energie byly však nepřímo viděny v záření su-
pernov na velké vzdálenosti a jejich objevení vedlo v roce 2011 k Nobelově ceně za 
fyziku.

1.1 Kosmologie

Věda, která studuje strukturu a vývoj Vesmíru jako celku, se nazývá kosmologie. Jejím 
úkolem je pochopit, jak se různé přírodní jevy – od nejmenších elementárních částic po 
největší struktury ve vesmíru – spojují do jednoho celku pod působením nejzákladnějších 
sil, které známe. Proto otázky, kterým se kosmologie věnuje, jsou jedněmi z nejzáklad-
nějších vědeckých otázek obecně. Je Vesmír v plenkách nebo je už dospělý? Jak se bude 
vyvíjet v budoucnu? Skončí svoji existenci nebo bude i nadále existovat? Objasnění původu 
Vesmíru a jeho vývoje v čase souvisí také s hlavní otázkou pro lidstvo samotné: Jak vznikla 
lidská civilizace a jak se bude vyvíjet v budoucnu?

Kosmologie je pozorovací věda, která v současnosti skutečně prožívá svůj „zlatý 
věk“. Až donedávna byla založena pouze na dvou základních pozorovacích nálezech, 
čili objevech. Jedním z nich byl Hubbleův zákon*, který odráží velmi důležitý fakt ve 
vývoji Vesmíru – galaxie s větším červeným posunem ve svých spektrálních liniích se 
rychleji vzdalují. Z toho je zřejmé, že se Vesmír rozšiřuje. Druhým objevem bylo tzv. 
mikrovlnné záření pozadí, které je popsáno níže. 

Temná energie 
kosmického vakua

Kosmologie
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né“ látce – ve skutečnosti větší část celkové hmoty Vesmíru nelze přímo pozorovat, a to ani 
s nejmodernějším vybavením. Tuto část Vesmíru nazýváme skrytou hmotou nebo temnou 
hmotou – oba pojmy pocházejí z nemožnosti ji přímo pozorovat. V současnosti neexistuje 
ani jasná představa o tom, o jaký druh hmoty může jít. 

Kromě temné hmoty ve Vesmíru existuje i obrovská temná energie kosmického vakua, kte-
rá není propojena s žádnou hmotou a projevuje se jako antigravitace – tedy jako síla, která 
je v protiváze ke gravitaci. Téměř 3/4 Vesmíru jsou tvořeny temnou energií. Tato energie 
způsobuje, že Vesmír zrychluje své rozšiřování se a  tímto představuje vlastnost prostoru. 
Zbytek Vesmíru většinou představuje temná hmota, jejíž složení je stále nejasné, a pouze 
malou část Vesmíru představuje „obyčejná“ viditelná hmota, ze které jsou tvořeny planety, 
hvězdy a galaxie. Celkově Vesmír obsahuje pouze 4 % pozorovatelné obyčejné hmoty (jde 
o atomy a elementární částice), 23 % tmavé hmoty a až 73 % stále tajemné, temné ener-
gie.

Gravitace působí na všechny formy hmoty a „antigravitace“ temné energie se proje-
vuje pouze ve velmi velkém měřítku. Nutí Vesmír rozšiřovat se se zrychlením – ta-
kovýto typ expanze by byl nemožný, kdyby gravitace byla jedinou dominantní silou. 
Stopy antigravitačních projevů temné energie byly však nepřímo viděny v záření su-
pernov na velké vzdálenosti a jejich objevení vedlo v roce 2011 k Nobelově ceně za 
fyziku.

1.1 Kosmologie

Věda, která studuje strukturu a vývoj Vesmíru jako celku, se nazývá kosmologie. Jejím 
úkolem je pochopit, jak se různé přírodní jevy – od nejmenších elementárních částic po 
největší struktury ve vesmíru – spojují do jednoho celku pod působením nejzákladnějších 
sil, které známe. Proto otázky, kterým se kosmologie věnuje, jsou jedněmi z nejzáklad-
nějších vědeckých otázek obecně. Je Vesmír v plenkách nebo je už dospělý? Jak se bude 
vyvíjet v budoucnu? Skončí svoji existenci nebo bude i nadále existovat? Objasnění původu 
Vesmíru a jeho vývoje v čase souvisí také s hlavní otázkou pro lidstvo samotné: Jak vznikla 
lidská civilizace a jak se bude vyvíjet v budoucnu?

Kosmologie je pozorovací věda, která v současnosti skutečně prožívá svůj „zlatý 
věk“. Až donedávna byla založena pouze na dvou základních pozorovacích nálezech, 
čili objevech. Jedním z nich byl Hubbleův zákon*, který odráží velmi důležitý fakt ve 
vývoji Vesmíru – galaxie s větším červeným posunem ve svých spektrálních liniích se 
rychleji vzdalují. Z toho je zřejmé, že se Vesmír rozšiřuje. Druhým objevem bylo tzv. 
mikrovlnné záření pozadí, které je popsáno níže. 

Temná energie 
kosmického vakua

Kosmologie
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*Na konci roku 2018, po konzultaci se svými členy, změnila Mezinárodní astronomic-
ká unie (angl.International Astronomical Union) název Hubbleova zákona na Hubble-
Lemaitrův zákon, aby vzdala hold Georgovi Edouardovi Lemaitrovi za jeho příspěvek 
k objevu rozšíření Vesmíru. 

Vesmír je strukturovaný jiným způsobem, když se na něj díváme z  různých měřidel. 
Struktury v měřítku elementárních částic jsou jedny, a ve větším měřítku jsou úplně jiné. 
Abychom pochopili konstrukci Vesmíru jako celku, kosmologové se opírají o tzv. kosmo-
logický princip. Podle něj jsou fyzikální zákony v celém Vesmíru stejné. Vychází ze 
dvou důležitých faktů, které se opírají o naše současné poznatky o Vesmíru. Prvním 
poznatkem je, že Vesmír je ve velkém měřítku homogenní. To znamená, že jakákoliv 
kostka velké velikosti (například 200 – 300 milionů světelných let) umístěna kdekoliv ve 
Vesmíru bude obsahovat tolik galaxií, jako jakákoli jiná kostka stejné velikosti, která se 
nachází na jiném místě.Jinými slovy, Vesmír se v  takovém měřítku jeví jako „hladký“. 
Druhým poznatkem je, že Vesmír je izotropní. To znamená, že vypadá stejně, když se na 
něj díváme z jakéhokoliv jeho bodu. Pozorovatel nacházející se kdekoliv ve Vesmíru tedy 
uvidí stejně rozsáhlou strukturu, jakou vidíme my, na Zemi.

1.2 Velký třesk

Teorie, která popisuje moderní pohled na vývoj Vesmíru, se nazývá Teorie horkého Ves-
míru. Zformuloval ji americký astrofyzik ruského původu George Gamow na základě 
Einsteinovy teorie relativity. 

Podle této teorie začala expanze Vesmíru Velkým třeskem z velmi kompaktního a vel-
mi hustého stavu hmoty charakterizován extrémně vysokou teplotou (odtud i termín 
„horký Vesmír“). Tato počáteční konfigurace hmoty má dvě důležité zvláštnosti, kte-
ré je obtížné naší logikou, která se opírá o naše každodenní zkušenosti pochopit. 

První zvláštnost hmoty souvisí se „začátkem“. Pokud sledujeme vývoj opačným směrem 
a použijeme parametry rozšiřování pozorované dnes a známé fyzikální zákony, uvidíme, že 
hustota hmoty by měla být na začátku nekonečně velká. Zdá se, že to není z fyzikálního 
hlediska možné a pro takovou konfiguraci nefungují fyzikální zákony tak, jak je zná-
me. Proto ještě nemáme vhodné přístroje k popisu počáteční konfigurace. Navíc čas sám 
o sobě není přesně definovanou veličinou pro neuvěřitelně vysoké hustoty, které existovaly 
v nejranějších okamžicích vytvoření Vesmíru. Spolu s Vesmírem, s prostorem a se všemi 
fyzikálními zákony, kterými se Vesmír řídí, se v procesu Velkého třesku narodil i samotný 
čas. Proto otázce, co se stalo „před“ Velkým třeskem, chybí fyzický význam. Pokud položíme 
takovou otázku, je toto totéž, jako kdybychom se zeptali, kde je Západ, když se nacházíme 
na severním pólu Země. Je zřejmé, že na severním pólu směry „východ“ a „západ“ nemají 
význam – můžeme jít pouze na jih. Tyto směry se reálně „zrodí“ prvním krokem, který udě-
láme, když se pohneme od pólu.

Kosmologický 
princip

Velký třesk

Počátek



364364

STARS Metodická příručka pro učitele 

9. Vesmír

Druhá zvláštnost souvisí s „místem“. V žádném případě není snadné pochopit skutečnost, 
že Velký třesk nemá střed. Uskutečnil se všude a ve stejném čase. Proto, i když se galaxie 
dnes od sebe vzdalují, neposouvají se z téhož středového bodu. Tato zvláštnost vyplývá 
přímo z kosmologického principu. Pokud my na Zemi vidíme, jak se galaxie navzájem „vy-
hýbají“, totéž vidí i pozorovatelé z jiné galaxie. Je to proto, že Hubbleův zákon musí být stejný 
všude ve Vesmíru. Na první pohled je zde rozpor. Podívejme se však na rozšíření Vesmíru 
jako na jeden nafukovací balónek s nakreslenými spirálami. V rámci této analogie je každá 
spirála galaxií z našeho Vesmíru. Po nafouknutí balónku se každá spirála vzdálí od všech os-
tatních spirál. Pokud do jedné spirály vložíme „pozorovatele“, ten uvidí, jak se ostatní spirály 
od něj vzdalují. Pokud přesuneme pozorovatele do jiné spirály, uvidí totéž. Proto nemůžeme 
hovořit o „středu“ vyhýbání se galaxie navzájem – sférický povrch balónku nemá ani střed, 
ani začátek, ani konec. Bez ohledu na směr, kterým se po tomto povrchu pohybujeme, my 
se nikdy nedostaneme na jeho „konec“. V tomto smyslu Vesmír nemá hranice, ale není 
nekonečný – objem pod hladinou balónku vůbec není nekonečný.

1.3 Mikrovlnné záření pozadí

Podle teorie horkého Vesmíru byl Vesmír po počátečním Velkém třesku vysokotep-
lotní a velmi hustou směsí elementárních částic.Tento konkrétní stav hmoty nemá 
ve fyzické realitě, která nás obklopuje, analogii. 

Asi 370 000 let po Velkém třesku ve Vesmíru vzniklo tzv. zbytkové nebo pozůstatko-
vé záření.V té době to bylo mnohem hustší a teplejší než dnes.Průměrná teplota horké 
plazmy, která rovnoměrně vyplňovala celý Vesmír, byla asi 3000 K, a proto maximum její 
záření bylo ve viditelném rozsahu spektra.S expanzí Vesmíru se průměrná teplota hmoty 
v něm ustavičně snižovala a nyní je asi 1 000krát nižší.Proto by se v současné době měly 
v mikrovlnném rozsahu rádiového pásma hledat stopy záření odpovídající této teplotě. 

Předpověděl to Gamow ještě v roce 1946, což bylo i zaregistrováno, ale až o 20 let později. 
Maximální hodnota reliktního záření je při vlnové délce asi 2 mm.Vyznačuje se velmi 
vysokým stupněm izotropie, t. j. pozoruje se jako rovnoměrný mikrovlnný rádiový signál 
přicházející ze všech směrů se stejnou intenzitou. Nazývá se to i mikrovlnné záření poza-
dí, protože zdroj tohoto záření, které nás ozařuje ze všech stran, leží dále (a tedy i zpět 
v čase) od všech ostatních objektů ve Vesmíru – asi 14 miliard světelných let – a jeví 
se jako jejich pozadí. Jeho spektrum velmi přesně popisuje Planckův zákon jako záření 
absolutního černého tělesa s teplotou asi 3 K. Objev reliktního záření přinesl jeho autorům 
Nobelovu cenu za fyziku v roce 1978. Ten pozorovatelně potvrzuje Teorii horkého Ves-
míru a spolu s objevením „rozptýlení“ galaxií byl jedním z největších úspěchů vědy v 20. 
století.

Místo

Mikrovlnné  
záření pozadí
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Reliktní záření k nám přichází ze všech směrů velmi rovnoměrně – s přesností na setiny 
procenta. Ale v tomto mikrovlnném záření pozadí jsou stěží viditelné „vrásky“, které se 
objevily v dřívějších dobách života Vesmíru v důsledku nevyhnutelných výkyvů v důsled-
ku kvantové povahy hmoty. Byly objeveny během pozorování z oběžné dráhy a jejich ob-
jevitelé získali Nobelovu cenu za fyziku v roce 2006. Tyto těžko viditelné kondenzace byly 
v  podstatě „semínky“ budoucích strukturních jednotek ve Vesmíru, které se postupně 
zhutňovaly vlastní gravitací a v určitém čase „se oddělily“ od obecného kosmologického 
rozšiřování se. Nakonec se staly těmi galaxiemi a shluky galaxií, které my v současnosti 
pozorujeme. Přítomnost „předgalaktických nehomogenit“ v raném Vesmíru však za-
nechala jasný otisk na mapě reliktního záření.

1.4 Budoucnost Vesmíru

Co se stane s Vesmírem v budoucnosti, závisí na průměrné hustotě hmoty v něm. Po-
kud je průměrná hustota Vesmíru příliš nízká, Vesmír se vždy bude rozšiřovat, protože 
gravitační síly jeho hmoty nebudou stačit k zastavení tohoto rozšiřování. Takový Vesmír 
nazýváme „otevřeným“. Pokud je průměrná hustota Vesmíru příliš vysoká, gravitační síly 
zastaví rozšiřování a nahradí ho smršťováním. V tomto případě hovoříme o „uzavřeném“ 
Vesmíru.

S největší pravděpodobností se však jeví varianta, ve které Vesmír není ani otevřený 
ani uzavřený. V tomto případě průměrná hustota jeho hmoty není ani příliš vysoká ani 
příliš nízká, a kosmologická expanze se časem zrychluje. Tento objev radikálně změnil 
naše chápání stavu Vesmíru. Dříve se předpokládalo, že celé dějiny kosmického rozšiřová-
ní se jsou dějinami jeho zániku po Velkém třesku. Nyní máme důkazy o tom, že dynamika 
rozšiřování se prošla z fáze zpomalování do nové fáze zrychlení. Toto zrychlení je způso-
beno skutečností, že ve Vesmíru převládá „temná“ energie. Vytváří kosmickou „antigra-
vitaci“, která v současnosti řídí dynamiku Vesmíru a urychluje jeho rozšiřování.

Prozkoumat minulost a budoucnost Vesmíru je jedním z nejtěžších úkolů, kterým 
čelí lidská mysl. Georges Edouard Lemaître, jeden z předních kosmologů 20. století, 
mluví o těchto potížích takto: „Vývoj Vesmíru se dá přirovnat k ohňostroji, který se 
právě skončil – existuje jen několik dohořívajících svazků jisker, popela a kouře. My 
stojíme na vychladlém uhlí, sledujeme jak pomalu zhasínají hvězdy, a  snažíme se 
představit si zaniklou nádheru začátku světů.“

Reliktní  
záření

Budoucnost  
Vesmíru
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2. METODICKÉ POKYNY PRO UČITELE

Praktická cvičení pro žáka:
Cvičení (zdroj originálu: btc.montana.edu/ceres/html/Universe/uni1.html) pomohou 
žákům hlouběji porozumět kosmologii. V důsledku provedení cvičení žáci ještě lépe 
pochopí rozšíření Vesmíru vytvořením jeho modelu a poskytováním důkazů na pod-
poru teorie Velkého třesku. Doporučujeme provádět cvičení ve dvojicích. Pokyny pro 
žáky jsou uvedeny po pokynech pro učitele.

Pomůcky pro každou dvojici žáků

■ vytištěné kopie instrukcí pro žáky
■ 1 větší balónek
■ 4 kusy papíru o rozměrech 2 × 30 cm
■ ohebné pravítko
■ 1 zvýrazňovač
■ sešit na značení výsledků – tzv. vědecký deník
■ nůžky
■ tužka nebo pero
■ větší sponky na papír

Úkol 1: Hubbleův zákon

Podle Hubbleova zákona rychlost, kterou se vzdálená galaxie od nás vzdaluje, je 
úměrná vzdálenosti mezi galaxií a  námi. Rychlost galaxie se měří dopplerovským 
posunem čar ve světelném spektru galaxie. Vzdálenost k ní je obtížnější změřit, ale dá 
se odhadnout na základě její zjevné velikosti nebo jasu některých objektů v ní.

Pokyny pro učitele

Pomocí grafu níže ilustrující vztah mezi rychlostí vzdalování se a vzdáleností galaxií žáci 
mají prozkoumat osy, co samotné osy znamenají a jaké tipy o významu grafu mohou na-
jít. Konkrétně, osa x ukazuje vzdálenost jiných galaxií od naší galaxie.Jmenuje se Mléčná 
cesta.Souřadnice ukazuje rychlost galaxií, které se od nás vzdalují. Všimněte si, že existuje 
jasná proporcionalita mezi vzdáleností a rychlostí vzdalování se. Tato proporcionalita se 
nazývá Hubbleův zákon. Vztah mezi rychlostí a danou vzdáleností se nazývá Hubbleova 
konstanta. Potom veličina, která se rovná jedné vydělené Hubbleovou konstantou bude 
mít rozměr času a může odhadnout věk Vesmíru. 
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Úkol 2: Rozšiřující se vesmír

Pokyny pro učitele

Žáci vytvoří model rozšiřujícího se Vesmíru. Potřebné materiály jsou uvedeny v Pokynech 
pro žáky. Rozdejte je žákům – nejméně 1 kopie pro každou dvojici. Ujistěte se, že každá 
dvojice má potřebné materiály k vypracování cvičení. Nechte žákům 20 minut, aby vypl-
nili praktickou část a vyplnili tabulku uvedenou v pokynech. Po uplynutí této doby nechte 
dalších 10 minut na diskusi o výsledcích.
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3. PRACOVNÍ LISTY PRO ŽÁKY

Pomůcky pro každou dvojici žáků

■ 1 větší balónek
■ 4 papírové pásy nebo hrubá nit o délce nejméně 30 cm (papír má mít šířku přibližně  

2 cm)
■ ohebná pravítka
■ 1 zvýrazňovač
■ sešit na značení výsledků – tzv. vědecký deník
■ nůžky
■ tužka nebo pero
■ 4 – 5 gumiček nebo nit na zavázání balónku
■ větší sponky na papír

Úkol 1: Hubbleův zákon

Následující graf používají astronomové, kteří studují Vesmír a zabývají se kosmologií. Víte 
zjistit, co tento graf ilustruje? Použijte usměrňující otázky z tabulky pod grafem a vyplňte 
odpovědi do prázdných políček ve druhém sloupci.
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USMĚRŇUJÍCÍ OTÁZKY ODPOVĚDI

Jaké hodnoty jsou zobrazeny na souřadnici x?
Jaké jsou měrné jednotky?
Jak (jakým způsobem) mohou vědci změřit tyto hodnoty?

Jaké hodnoty jsou zobrazeny na souřadnici y?
Jak (jakým způsobem) mohou vědci změřit tyto hodnoty?

Podle vás, která z těchto dvou hodnot je obtížněji měřitelná?

Jaká je hodnota sklonu znázorněném na grafu?

Co si myslíte, co představuje sklon vyobrazený na grafu?

A jaká by byla hodnota veličiny, která je nepřímo úměrná 
sklonu na grafu?
Můžeme použít tuto novou veličinu na získání lepší 
představy o Vesmíru? Pokud ano – proč, pokud ne – proč?
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Úkol 2: Model rozšiřujícího se vesmíru

Cílem tohoto úkolu je ilustrovat myšlenku rozšiřujícího se Vesmíru:
1. K tomu je třeba u sebe mít: balónek, ohebné pravítko, zvýrazňovač, kus papíru na 

měření a kopii těchto instrukcí.
2. Pomocí zvýrazňovače na povrch balónku nakreslete cca 11 – 15 teček, a to ještě před 

jeho nafouknutím a potom zlehka nafoukněte balon a očíslujte 11 z nich.
3. Nafoukněte balónek, dokud nedosáhne velikost pěsti. Nenafukujte balónek příliš 

mnoho!
4. Svažte balónek pomocí gumičky, resp. nitě.
5. Podrobně, a celými větami popište, co se stalo s body (a jejich relativní polohou).
6. Pomocí pravítka změřte vzdálenosti mezi bodem 1 (to je váš „počáteční bod“) a body, 

které jsou k němu nejblíže, a zaznamenejte je do příslušného sloupce v tabulce níže 
(Částečně nafouknutý balónek, měření pomocí pravítka). Během měření nesmíte 
ohýbat povrch balónku!

7. Pomocí papíru, resp. nitě změřte vzdálenosti mezi bodem číslo 1 a ostatními číslo-
vanými body.Jaké jsou rozdíly oproti předchozí metodě měření? Zaznamenejte je do 
příslušného sloupce v  tabulce níže (Částečně nafouknutý balónek, měření pomocí 
papíru, resp. nitě).

8. Pomalým nafouknutím dvakrát zvětšete velikost balónku. Nepřehánějte to s nafuko-
váním!

9. Opakujte výše uvedené dvě metody pro měření vzdálenosti na nafouknutém balónku 
a zaznamenejte je do tabulky ve sloupcích „Nafouknutý balónek“.

10. Odpovězte na následující otázky:
a) Jestliže body na balónku představují galaxie, zvětšují se při nafouknutí balónku? 

Proč si myslíte, že to tak je, nebo to tak není?
b) Jaký je vztah mezi rychlostí galaxií vzdalujících se od sebe a původní vzdáleností 

mezi nimi? Jak se jmenuje tento zákon?
c) Která z výše uvedených dvou metod měření vzdálenosti byla přesnější? Proč?
d) Co je obtížnější vyměřit pro astronoma – červený posun galaxie (odrážející 

rychlost, kterou se galaxie vzdaluje) nebo vzdálenost Země od galaxie? Proč? 
Vysvětlete svou odpověď.
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9. Vesmír

Úkol 2: Model rozšiřujícího se vesmíru

Cílem tohoto úkolu je ilustrovat myšlenku rozšiřujícího se Vesmíru:
1. K tomu je třeba u sebe mít: balónek, ohebné pravítko, zvýrazňovač, kus papíru na 

měření a kopii těchto instrukcí.
2. Pomocí zvýrazňovače na povrch balónku nakreslete cca 11 – 15 teček, a to ještě před 

jeho nafouknutím a potom zlehka nafoukněte balon a očíslujte 11 z nich.
3. Nafoukněte balónek, dokud nedosáhne velikost pěsti. Nenafukujte balónek příliš 

mnoho!
4. Svažte balónek pomocí gumičky, resp. nitě.
5. Podrobně, a celými větami popište, co se stalo s body (a jejich relativní polohou).
6. Pomocí pravítka změřte vzdálenosti mezi bodem 1 (to je váš „počáteční bod“) a body, 

které jsou k němu nejblíže, a zaznamenejte je do příslušného sloupce v tabulce níže 
(Částečně nafouknutý balónek, měření pomocí pravítka). Během měření nesmíte 
ohýbat povrch balónku!

7. Pomocí papíru, resp. nitě změřte vzdálenosti mezi bodem číslo 1 a ostatními číslo-
vanými body.Jaké jsou rozdíly oproti předchozí metodě měření? Zaznamenejte je do 
příslušného sloupce v  tabulce níže (Částečně nafouknutý balónek, měření pomocí 
papíru, resp. nitě).

8. Pomalým nafouknutím dvakrát zvětšete velikost balónku. Nepřehánějte to s nafuko-
váním!

9. Opakujte výše uvedené dvě metody pro měření vzdálenosti na nafouknutém balónku 
a zaznamenejte je do tabulky ve sloupcích „Nafouknutý balónek“.

10. Odpovězte na následující otázky:
a) Jestliže body na balónku představují galaxie, zvětšují se při nafouknutí balónku? 

Proč si myslíte, že to tak je, nebo to tak není?
b) Jaký je vztah mezi rychlostí galaxií vzdalujících se od sebe a původní vzdáleností 

mezi nimi? Jak se jmenuje tento zákon?
c) Která z výše uvedených dvou metod měření vzdálenosti byla přesnější? Proč?
d) Co je obtížnější vyměřit pro astronoma – červený posun galaxie (odrážející 

rychlost, kterou se galaxie vzdaluje) nebo vzdálenost Země od galaxie? Proč? 
Vysvětlete svou odpověď.
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ČÁSTEČNĚ NAFOUKNUTÝ BALÓNEK NAFOUKNUTÝ BALÓNEK

BOD

Počáteční 
vzdálenost 
od bodu 1 
vyměřena 
pomocí 
pravítka.

Počáteční 
vzdálenost 
od bodu 1 
vyměřena 
pomocí 
papíru 

resp. nitě.

Rozdíl 
mezi 

oběma 
měřeními.

BOD

Počáteční 
vzdálenost 
od bodu 1 
vyměřena 
pomocí 
pravítka.

Počáteční 
vzdálenost 
od bodu 1 
vyměřena 
pomocí 
papíru 

resp. nitě.

Rozdíl 
mezi 

oběma 
měřeními.

Rozdíl mezi 
částečně 

nafouknutým 
balónkem 

a zcela 
nafouknutým 

balónkem.

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11
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ASTRONOMICKÉ 
OBSERVATOŘE

1. ÚVOD

Astronomická observatoř se nazývá jakákoliv infrastruktura, která disponuje dale-
kohledy a podpůrným souborem nástrojů na pozorování a monitorování nebeských 
těles. Mohou být rozděleny do různých kategorií podle toho, která část elektromagnetic-
kého spektra je hlavním cílem výzkumů, které se uskutečňují v  laboratořích. Nejvíce je 
optických observatoří, t. j. jsou to observatoře, které zkoumají převážně světlo nebeských 
těles viditelné pro lidské oko.Jiné pozemské observatoře jsou určeny ke studiu vesmírných 
rádiových vln. Existují také vesmírné observatoře, z nichž většina má speciální teleskopy 
a detektory ke studiu zdrojů kosmického záření, které se nedostanou na zemský povrch, 
jako jsou například vysoce energetické gama a  rentgenové paprsky, a  nízkoenergetické 
infračervené paprsky. Existují i podzemní/podvodné observatoře, které se snaží objevit 
ještě exotičtější částice a záření. Toto téma popisuje různé typy astronomických observa-
toří a přidali jsme obrázky různých observatoří. Nabízíme také praktická cvičení pro žáky 
různého věku. 

1.1 KLÍČOVÁ SLOVA

observatoř –

pozemská

kosmická

stratosférická

podzemní/podvodná
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ASTRONOMICKÉ 
OBSERVATOŘE

1. ÚVOD

Astronomická observatoř se nazývá jakákoliv infrastruktura, která disponuje dale-
kohledy a podpůrným souborem nástrojů na pozorování a monitorování nebeských 
těles. Mohou být rozděleny do různých kategorií podle toho, která část elektromagnetic-
kého spektra je hlavním cílem výzkumů, které se uskutečňují v  laboratořích. Nejvíce je 
optických observatoří, t. j. jsou to observatoře, které zkoumají převážně světlo nebeských 
těles viditelné pro lidské oko.Jiné pozemské observatoře jsou určeny ke studiu vesmírných 
rádiových vln. Existují také vesmírné observatoře, z nichž většina má speciální teleskopy 
a detektory ke studiu zdrojů kosmického záření, které se nedostanou na zemský povrch, 
jako jsou například vysoce energetické gama a  rentgenové paprsky, a  nízkoenergetické 
infračervené paprsky. Existují i podzemní/podvodné observatoře, které se snaží objevit 
ještě exotičtější částice a záření. Toto téma popisuje různé typy astronomických observa-
toří a přidali jsme obrázky různých observatoří. Nabízíme také praktická cvičení pro žáky 
různého věku. 

1.1 KLÍČOVÁ SLOVA

observatoř –

pozemská

kosmická

stratosférická

podzemní/podvodná
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2. TEORETICKÁ ČÁST PRO UČITELE

Astronomické observatoře se obecně dělí do čtyř kategorií v závislosti na tom, kde se 
nacházejí: pozemské, kosmické, stratosférické (létající balóny a letadla) a podzemní/
podvodné.

2.1 Pozemské observatoře

Klasické pozemské astronomické observatoře jsou stacionární vědecké zařízení s pokro-
čilou infrastrukturou, které jsou vybaveny vědeckými nástroji na systematické pozorování 
různých objektů (nebeských těles) a jevů ve Vesmíru. Mají jeden nebo více dalekohledů 
různých velikostí – jsou to buď optické nebo i pracující v jiných oblastech elektromagne-
tického spektra (hlavně v rádiovém pásmu, ale i v blízké infračervené nebo milimetrové 
oblasti). 

Většina moderních optických pozemských observatoří je vybudována daleko od velkých 
měst, aby se předešlo tzv. světelnému znečištění. Ideální místa pro moderní observatoře 
jsou vysoká pohoří s  temnou oblohou, suchým vzduchem, vysokým procentem jas-
ných nocí a uvolněnou atmosférou s minimálními turbulencemi, což vede k  lepším 
astronomickým vyobrazením. Nejlepší místa na Zemi jsou pohoří na Havaji a Kanár-
ských ostrovech, vyvýšeniny v pouštích Atacama v Chile, Arizona v USA a další. Byly tam 
vybudovány nejsilnější optické pozemské observatoře na světě. Pod mezivládní organizací 
věnující se vědě a technologiím v oblasti astronomie Evropská jižní observatoř (ang. Euro-
pean Southern Observatory – ESO), nebo také Evropská organizace pro astronomický 
výzkum na jižní polokouli, spadá Paranalská observatoř v poušti Atacama v Chile (ang.
Paranal Observatory). Dále je to Observatoř Roque de los Muchachos na Kanárských os-
trovech (ang. Roque de los Muchachos Observatory) a Observatoře Mauna Kea na Havaji 
(ang.Mauna Kea Observatories). Na pohoří Cerro Armazones (nejvyšší bod 3046 m n.m.) 
v poušti Atacama se buduje nejnovější observatoř ESO s budoucím největším pozemským 
dalekohledem určený na pozorování v optickém a infračerveném diapazónu spektra, je-
hož průměr zrcadla bude 39,3 m – Mimořádně velký dalekohled (ang. Extremely Large 
Telescope – ELT).

Největší observatoře na Slovensku, v České republice a v Bulharsku jsou:

■ Skalnaté Pleso (Slovensko, Observatoř Skalnaté Pleso:  
https://www.astro.sk/l3.php?p3=spo),

■ Ondřejov (Česká republika, Observatoř Ondřejov:  
http://www.asu.cas.cz/en/about/about-the-institution),

■ Národní observatoř Rozhen (Bulharsko, Národní astronomická observatoř Roz-
hen – čte se „Rožen“): http://nao-rozhen.org/index_en.html).

Optické  
pozemské 
observatoře
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Na studium záření nebeských těles byly vybudovány observatoře v  rádiovém pásmu, 
v nichž hlavním přístrojem je radioteleskop.Radioteleskop, dle svého spektrálního rozsa-
hu, patří mezi astronomické přístroje ke studiu elektromagnetického záření.Dalekohledy 
na studium tepelného/infračerveného, viditelného, ultrafialového, rentgenového a gama 
záření jsou s vyšší frekvencí.

Rozměry, konfigurace a konstrukce rádiových dalekohledů jsou mimořádně rozmanité. Je 
to způsobeno tím, že frekvenční rozsah rádiového úseku elektromagnetického spektra je 
velmi široký. Rádiové dalekohledy pro frekvence 10 – 100 MHz (30 – 3 m vlnové délky) 
představují nasměrované antény podobné televizním anténám nebo velké stacionární ref-
lektory z kovového pletiva s mobilním fokusem. Pro vyšší frekvence se vyrábějí parabo-
lické „talíře“. Aby bylo dosaženo dobré rozlišení, velikost rádiových dalekohledů musí být 
velmi velká. Například pro frekvence od 100 MHz do 1 GHz (3 m – 30 cm vlnové délky) 
mají talíře průměr přibližně 100 m. Často se pro ještě vyšší rozlišení používají tzv. rádioin-
terferometry sestávající z  množství speciálně zesíťovaných individuálních dalekohledů, 
které kombinují signály z  mnoha antén do jednoho tak, aby simulovaly velkou anténu 
s mnohem lepším rozlišením. 

Rádiové observatoře se zpravidla nacházejí daleko od lidských obydlí, aby se mi-
nimalizoval vliv elektromagnetického rušení z  rozhlasových a  televizních vysílačů, 
radarů a dalších vysílacích zdrojů. Na rozdíl od optických observatoří jsou rádiové 
observatoře umístěny v dolinách nebo nížinách, kde jsou nejlépe chráněny před tzv. 
technogenním hlukem.

Největšími rádiovými teleskopy s jednou anténou jsou tyto dva: 
1. Pět set metrový dalekohled se sférickou aperturou, tedy otvorem, který se nachází 

v Číně – angl. FAST nebo Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope. 
2. Tři sta pětimetrový rádiový dalekohled umístěný v  kráteru vyhaslé sopky Arecibo 

v Portoriku – angl. Arecibo Observatory. 

Největšími dalekohledy s nasměrovanými talíři jsou:
1. Sto metrový dalekohled Green Bank Telescope v Západní Virginii v USA.
2. Sto metrový radioteleskop v Effelsbergu nedaleko Bonnu v Německu. 

Nejznámějším radiofrekvenčním interferometrem je Very Large Array (VLA, Sokoro, 
Nové Mexiko, USA), který kombinuje signál 27 samostatných parabolických radiotele-
skopů současně. Koláž vyobrazení pozemských observatoří je uvedena v Příloze 1.

Rádiové 
dalekohledy
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které kombinují signály z  mnoha antén do jednoho tak, aby simulovaly velkou anténu 
s mnohem lepším rozlišením. 

Rádiové observatoře se zpravidla nacházejí daleko od lidských obydlí, aby se mi-
nimalizoval vliv elektromagnetického rušení z  rozhlasových a  televizních vysílačů, 
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observatoře umístěny v dolinách nebo nížinách, kde jsou nejlépe chráněny před tzv. 
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Největšími rádiovými teleskopy s jednou anténou jsou tyto dva: 
1. Pět set metrový dalekohled se sférickou aperturou, tedy otvorem, který se nachází 

v Číně – angl. FAST nebo Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope. 
2. Tři sta pětimetrový rádiový dalekohled umístěný v  kráteru vyhaslé sopky Arecibo 

v Portoriku – angl. Arecibo Observatory. 

Největšími dalekohledy s nasměrovanými talíři jsou:
1. Sto metrový dalekohled Green Bank Telescope v Západní Virginii v USA.
2. Sto metrový radioteleskop v Effelsbergu nedaleko Bonnu v Německu. 
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Rádiové 
dalekohledy
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2.2 Vesmírné observatoře

Vesmírné observatoře jsou dalekohledy a jejich doprovodné zařízení umístěné v kosmic-
kém prostoru a  obíhající kolem Země. Hlavní výhodou vesmírných teleskopů je jejich 
umístění nad zemskou atmosférou, které je chrání před účinky atmosférických turbulencí. 
Výsledkem je, že rozlišení těchto dalekohledů je mnohem lepší než rozlišení pozemských. 
Nejslavnějším vesmírným teleskopem, který funguje již od roku 1990, je Hubbleův ves-
mírný teleskop (ang. Hubble Space Telescope – HST).

Další důležitou výhodou vesmírných teleskopů je schopnost pozorovat jevy v oblastech 
elektromagnetického spektra, které jsou nepřístupné z povrchu Země. Atmosféra Země 
není průzračná pro ultrafialové, rentgenové a  gama záření, ani pro některé infračerve-
né paprsky. Tyto rozsahy jsou dostupné na pozorování jen z oběžné dráhy nad zemskou 
atmosférou. Nejproduktivnější rentgenové observatoře jsou Chandra agentury NASA 
a XMM Newton Evropské kosmické agentury (angl. ESA).

Dosud největším vesmírným dalekohledem je infračervený dalekohled Herschel Ev-
ropské kosmické agentury. Cena, kterou platíme za výhody vesmírných observatoří, 
je jejich vysoká cena a nemožnost jejich průběžné údržby. Jedinou výjimkou je dale-
kohled HST, kde se v průběhu let uskutečnily 4 servisní mise. Koláž obrázků vesmír-
ných observatoří je uvedena v Příloze 2.

2.3 Stratosférické observatoře

Stratosférické observatoře mají výhody podobné vesmírným observatořím v porovnání 
s  pozemskými observatořemi, protože převážně fungují na větší části zemské atmosfé-
ry. Protože jsou umístěny v letadlech nebo balónech, jejich nástroje se mohou opravovat 
a aktualizovat častěji a za mnohem nižší náklady než vesmírné teleskopy. Nejznámější 
stratosférickou observatoří je SOFIA (angl. Stratospheric Observatory for Infrared 
Astronomy), která je namontována na letadle Boeing 747 a je provozována v nadmo-
řské výšce 12 km. Obrázky stratosférických observatoří jsou uvedeny v Příloze 3.

2.4 Podzemní/podmořské observatoře

Jsou to neutrinové observatoře, které studují neelektromagnetické okno do Vesmíru, tedy 
neutrinové záření z  Kosmu. Největší je observatoř IceCube Neutrino, která byla vybu-
dována na stanici Amundsen-Scott v Antarktidě, která se nachází na Jižním pólu (angl. 
Amundsen-Scott South Pole Station, Antarctica). Její tisíce detektorů jsou rozmístěny 
v objemu jednoho kubického kilometru pod hustým polárním ledem. A největší podvod-
ná neutrinová observatoř je ANTARES (angl. Astronomy with a Neutrino Telescope and 
Abyss environmental RESearch) se stovkami senzorů umístěných v hloubce asi 2,5 km ve 
Středomoří.

Obrázky podzemních/podvodných observatoří jsou uvedeny v Příloze 3.
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PRÍLOHY

2. Kamioka observatórium –  
podzemné laboratórium pre 
neutrínové a gravitačné vlny,  
ktoré sa nachádza pod zemou  
v bani Mozumi v Japonsku.  
Obrázok: Jnn (z Wikipédie) 4. SOFIA – Infračervené stratosférické observatórium Astronómia 

namontované na lietadle Boeing 747 a funkčné v nadmorskej výške 
12 km/n.m. Pod ním sú zobrazené ďalekohľady (jeho chrbát) a jeden 
z nástrojov, ktoré sú na nich namontované.

3. IceCube – pozostáva z tisícov detektorov,  
ktoré sú distribuované v objeme jedného kubického  
kilometra pod hustým polárnym ľadom.  
Zdroj: IceCube Spolupráca/NSF

1. ANTARES – podvodné observatórium  
na registráciu neutrínu (nižšie).  
Nachádza sa v hĺbke 2,5 km v Stredomorí.  
zdroj: Jmarino na de.wikipedia

Podzemné, podvodné a stratosférické observatória
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Pozemské observatóriá
1. Mauna Kea – Havaj. Teleskopy Subaru sú viditeľné (vľavo),  
Keck (vľavo uprostred) a infračervený teleskop agentúry NASA (vpravo). 
(Foto: https://www.flickr.com/photos/35188692@N00).

2. Paranal – Čile. Štyri 
ďalekohľady Very Large  
Telescope (vľavo), VLT zapnutý; 
Európske južné observatórium. 
(foto: https://commons.wikimedia.
org/wiki/ Užívateľ: Fmillour)

3. Roque de los Muchachos – 
Kanárske ostrovy (foto dole) 
Teleskopy sú viditeľné  
(zľava doprava): Carlsberg 
Meridian, William Herschel,  
Dutch Open, Mercator,  
švédsky Solar Telescope,  
Isaac Newton a Jacobus Kapteyn. 
Foto: Bob Tubbs

4. Rádioteleskop Arecibo  – (vľavo), 
Portoriko - má rádiovú anténu  
s priemerom 305 metrov. Foto:  
Arecibo Observatory/NSF

5. Rádio interferometer ALMA – (vľavo), Čile - má 66 samostatných 
rádiových antén a pozorovania v milimetroch a rozsah submilimetrov. 
Foto: ALMA
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Kozmické teleskopy
1. Chandra a jej röntgenové snímky zvyškov erupcií 
supernovy: kôrovce hmlovina – vľavo a Vela – vpravo 
(NASA/CXC/NGST (NASA/CXC/NGST))

3. Optický ďalekohľad Hubble (dole) a hĺbka,  
kde vidíte všetky galaxie, motýlia hmlovina b)  
a stĺpy zrodenia hviezd c).
(https://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/main)

2. Kepler, optický, ktorý hľadá planéty okolo 
iných hviezd (W Stenzel/NASA Ames)

4. SWIFT,
vpravo – registruje
lúče gama.
(https://swift.gsfc.nasa.
gov/about_swift/)

5. Spitzer (vľavo) – infračervený ďalekohľad.
(http://www.spitzer.caltech.edu/)

a

b c
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3. PRAKTICKÉ ÚKOLY A TESTY PRO ŽÁKY

Úkol 1: Model vesmírné observatoře pro slunečné pozorování SOHO

Cvičení je nejvhodnější pro žáky 6. až 8. třídy.

Cíl úkolu

Seznámit žáky a ručně sestavit model vesmírné observatoře SOHO.

Informace pro učitele a žáky

Trochu informací o vesmírné observatoři SOHO:
Název SOHO je zkratkou anglické fráze „The Solar and Heliospheric Observatory“, což 
znamená „Sluneční a heliosférická observatoř“. Je to mezinárodní projekt realizovaný spo-
lečně Evropskou kosmickou agenturou ESA a Americkou kosmickou agenturou NASA. 
Hlavním posláním SOHO je umožnit vědcům vyřešit některé z  nejvíce matoucích 
záhad o Slunci včetně vnitřní struktury Slunce, mechanismů zahřívání jeho velkých 
vnějších vrstev atmosféry a původu slunečního větru. SOHO byla vystřelena 2. prosince 
1995. Je jednou z nejambicióznějších vesmírných misí lidstva všech dob. Soubor 12 sofis-
tikovaných nástrojů na palubě SOHO byl vyvinut evropskými a americkými vědci. Práce 
nástrojů a observatoře, jakož i analýza jejich údajů, vyžadují velké inženýrské a vě-
decké týmy, do nichž jsou zapojeny stovky vědců z celého světa. Velké rádiové antény 
umístěny po celém světě, které jsou součástí sítě Deep Space NASA, sledují cestu vesmírní 
observatoře za orbitem Země. Centrum kontroly misí se nachází na území vesmírného 
městečka Goddard ve Spojených státech amerických. Schopnost SOHO pozorovat Slunce 
bez přerušení je dána její polohou, která je ve vzdálenosti 1,6 milionu kilometrů od Země 
ke Slunci, kde gravitační síly Slunce a Země drží observatoř na konstantní, stabilní oběžné 
dráze. Neustálé pozorování Slunce po více než dvě desetiletí společností SOHO nám také 
pomohlo lépe porozumět interakci mezi Sluncem a životním prostředím na Zemi.

Více informací o observatoři SOHO, jakož i zajímavé a krásné snímky Slunce, pořízené 
pomocí její nástrojů, naleznete zde: https://sohowww.nascom.nasa.gov/.

Model:
Tento model (strany 1 až 3 včetně modelu_SOHO.pdf) je možné vytisknout barevně 
nebo černobíle. Velikost archu by měla být 22 × 28 cm (formát US Letter) a papír 
by měl být hrubší než obyčejný, aby byl model stabilnější. Složení trvá asi 25 minut. 
Přílohy obsahují obrázky observatoře (k získání představy o tom, jak vlastně vypadá 
SOHO), obrázek sestaveného modelu a dvě vyobrazení Slunce.
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Pomůcky
■ Lepidlo,
■ nůžky,
■ párátko na zuby a
■ kus hlíny nebo tvrdší plastelíny pro základnu, na kterou se má model umístit. 

Pokyny pro složení

Body ohybu jsou označeny červenými čarami. Prvky mají být pečlivě oříznuté podél ob-
rysů, které jsou místy označeny přerušovanými čarami a místy plnými čarami – jsou to 
části obrysů prvků.

Velký prvek na straně 1 má být vyříznut, ohnutý, jak je to znázorněno, a zalepen. Toto jsou 
solární panely. Těleso SOHO (velký černý prvek na straně 2) je nastříhané a přilepené tak, 
aby tvořilo krabici, která se má přilepit k určenému místu prvku s modrými solárními 
panely (bílá oblast označená jako „strana A“). 

Části označené latinskými písmeny A, B, C, D, E, F a G mají být opatrně oříznuté podél 
obrysů. Všechny prvky (bez prvku A, který musí být cylindrický, když je připraven), musí 
po jejich složení a slepení tvořit obdélníkové krabice. Když jsou hotové, přilepí se přiměře-
ně k místům označeným stejným písmenem na těle zařízení k velkému černému prvku 
na straně 2. Měli byste je orientovat správnou stranou nahoru, například podívejte jak je 
orientovaný prvek A na obrázku se sestaveným modelem na straně 3. 

Kružnice na straně 3 má být vyříznuta v celku, pak třeba udělat řez podél tečkovaných 
čar směrem do středu a slepená tak, aby se vytvořil kužel. Párátko na zuby se pak vloží do 
středu kužele (to je komunikační anténa) a do kruhu označeného písmenem „X“ prvku 
solárního panelu.

Úkol 2: Sestavte si maketu vesmírné observatoře sami

Cvičení je nejvhodnější pro žáky 4. až 6. třídy.Originál (v angličtině) je převzat z NASA Spa-
ce Place a a najdete ho zde: https://spaceplace.nasa.gov/build-a-spacecraft/en/.

Cíl úkolu

Seznámit žáky s vesmírnými observatořemi a sestavit model kosmického observatoře/da-
lekohledu pomocí materiálů popsaných níže. Je na žácích, aby rozhodli, jak bude maketa 
vypadat, ale musí obsahovat prvky uvedené v pokynech. 

Pomůcky jsou zobrazeny na obrázku

■ malá krabice (například od džusu)  
■ pevný papír
■ párátka na zuby    
■ šrouby, svorníky, matice
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Pomůcky
■ Lepidlo,
■ nůžky,
■ párátko na zuby a
■ kus hlíny nebo tvrdší plastelíny pro základnu, na kterou se má model umístit. 

Pokyny pro složení

Body ohybu jsou označeny červenými čarami. Prvky mají být pečlivě oříznuté podél ob-
rysů, které jsou místy označeny přerušovanými čarami a místy plnými čarami – jsou to 
části obrysů prvků.

Velký prvek na straně 1 má být vyříznut, ohnutý, jak je to znázorněno, a zalepen. Toto jsou 
solární panely. Těleso SOHO (velký černý prvek na straně 2) je nastříhané a přilepené tak, 
aby tvořilo krabici, která se má přilepit k určenému místu prvku s modrými solárními 
panely (bílá oblast označená jako „strana A“). 

Části označené latinskými písmeny A, B, C, D, E, F a G mají být opatrně oříznuté podél 
obrysů. Všechny prvky (bez prvku A, který musí být cylindrický, když je připraven), musí 
po jejich složení a slepení tvořit obdélníkové krabice. Když jsou hotové, přilepí se přiměře-
ně k místům označeným stejným písmenem na těle zařízení k velkému černému prvku 
na straně 2. Měli byste je orientovat správnou stranou nahoru, například podívejte jak je 
orientovaný prvek A na obrázku se sestaveným modelem na straně 3. 

Kružnice na straně 3 má být vyříznuta v celku, pak třeba udělat řez podél tečkovaných 
čar směrem do středu a slepená tak, aby se vytvořil kužel. Párátko na zuby se pak vloží do 
středu kužele (to je komunikační anténa) a do kruhu označeného písmenem „X“ prvku 
solárního panelu.

Úkol 2: Sestavte si maketu vesmírné observatoře sami

Cvičení je nejvhodnější pro žáky 4. až 6. třídy.Originál (v angličtině) je převzat z NASA Spa-
ce Place a a najdete ho zde: https://spaceplace.nasa.gov/build-a-spacecraft/en/.

Cíl úkolu

Seznámit žáky s vesmírnými observatořemi a sestavit model kosmického observatoře/da-
lekohledu pomocí materiálů popsaných níže. Je na žácích, aby rozhodli, jak bude maketa 
vypadat, ale musí obsahovat prvky uvedené v pokynech. 

Pomůcky jsou zobrazeny na obrázku

■ malá krabice (například od džusu)  
■ pevný papír
■ párátka na zuby    
■ šrouby, svorníky, matice
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■ plastové šálky a misky   
■ balónky
■ slámky      
■ DVD nebo CD
■ paličky z nanuků    
■ gumičky
■ sponky na papír    
■ kuchyňská houbička
■ fólie nebo jiný lesklý papír   
■ lepící páska
■ lepidlo

Metodické pokyny pro učitele

Cvičení se může uskutečnit samostatně nebo ve skupinách 2 nebo 3 žáků. V  seznamu 
materiálů jsou uvedeny vzorové položky, ale vy se rozhodnete, které z nich jsou bezpečné 
a zda je chcete do cvičení zahrnout (některé z nich můžete dle potřeby nahradit jinými). 
V příloze 2 jsou uvedeny příklady observatoří a dalekohledů v reálném prostoru, které 
můžete ukázat na ilustracích. Žáci by měli navrhnout a zkonstruovat maketu (v rámci 20 
minut, například 5 minut na navržení projektu a 15 na jeho sestavení), potom ji na 5 mi-
nut představit třídě a vysvětlit, který prvek plní jakou roli. Podle vlastního uvážení můžete 
seřadit nejzajímavější/nejlépe sestavené makety. 

Pokyny pro žáky

Jste inženýry důležité mise pro vybudování vesmírné observatoře. Musíte vymyslet a po-
stavit vesmírnou observatoř. Můžete použít kterýkoli z výše uvedených materiálů, přičemž 
jejich minimální počet je 5. Observatoř může být navržena tak, aby studovala Sluneční 
soustavu, Slunce, jiné hvězdy a jejich planetární systémy, naši galaxii nebo jiné galaxie – 
musíte se rozhodnout.
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1. Máte 5 minut na to, abyste se rozhodli, jaký bude účel observatoře a sestavili plán její 
montáže. Nicméně, aby observatoř fungovala, musí mít několik základních prvků:

Základní prvek: Vaše observatoř musí mít základní prvek, ke kterému jsou 
připojeny další prvky a který chrání nástroje. 

Zdroj energie: Abyste mohli pracovat s přístroji na palubě, budete potřebovat 
něco na napájení observatoře (elektřinu). Máte dvě možnosti – buď solární 
panely (jako na obrázku), nebo speciální baterie.

Vědecké přístroje: Jsou důvodem ke spuštění vesmírné observatoře. Přístroje 
mohou být navrženy tak, aby snímaly objekty ze Sluneční soustavy nebo 
z venkovního prostoru, studovaly chemické prvky nebo monitorovaly 
sluneční aktivitu. Vy rozhodujete.

Komunikační zařízení: Budete muset najít způsob, jak komunikovat se 
Zemí. Antény (které mohou mít tvar talíře nebo tyče) jsou dobrým způsobem 
připojení.

Orientační zařízení: Musíte mít přístroj, který poskytuje informace 
observatoři o tom, kam směřuje a jak je orientovaná ve Vesmíru. Takovým 
zařízením může být malý dalekohled na sledování hvězd nebo Slunce.

komunikačné zariadenie

vedecké prístroje

základný prvok
orientačné zariadenie zdroj energie
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mohou být navrženy tak, aby snímaly objekty ze Sluneční soustavy nebo 
z venkovního prostoru, studovaly chemické prvky nebo monitorovaly 
sluneční aktivitu. Vy rozhodujete.

Komunikační zařízení: Budete muset najít způsob, jak komunikovat se 
Zemí. Antény (které mohou mít tvar talíře nebo tyče) jsou dobrým způsobem 
připojení.

Orientační zařízení: Musíte mít přístroj, který poskytuje informace 
observatoři o tom, kam směřuje a jak je orientovaná ve Vesmíru. Takovým 
zařízením může být malý dalekohled na sledování hvězd nebo Slunce.
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základný prvok
orientačné zariadenie zdroj energie
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2. Máte 15 minut na sestavení observatoře. Pamatujte, že byste měli použít alespoň 5 
z uvedených materiálů.

3. Představte svůj projekt do 5 minut – jaký je účel observatoře a jaké jsou její prvky (uka-
zujte na prvky makety, když mluvíte).

Příklad sestaveného modelu je znázorněn na obrázku:

Úkol 3: Pozemské observatoře

Cvičení je nejvhodnější pro starší žáky.

Cíl úkolu

Samotní žáci vyhledávají a organizují informace o pozemských observatořích, které si vy-
brali (nebo které jim dal učitel), dále informace o jejich přístrojích a o výzkumu, který jimi 
dělají.

Pomůcky

■ tablet/smartphone/počítač; 
■ přístup k internetu a mapám Google (https://www.google.com/maps/).
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Seznam observatoří
(Úplný seznam astronomických observatoří naleznete zde: https://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_astronomical_observatories): 

 1. IceCube Neutrino Observatory – https://icecube.wisc.edu/ 
 2. Arecibo Observatory – http://www.naic.edu/ao/landing 
 3. ALMA – https://www.almaobservatory.org/en/home/
 4. Paranal Observatory – https://www.eso.org/sci/facilities/paranal.html
 5. Mauna Kea Observatories – http://www.ifa.hawaii.edu/mko/
 6. Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory – http://www.ligo.org/
 7. Roque de los Muchachos Observatory – http://www.iac.es/eno.php?op1=2&lang=en
 8. South African Astronomical Observatory – http://www.saao.ac.za/
 9. Big Bear Solar Observatory – http://www.bbso.njit.edu/
10. Národné observatórium Rozhen v Bulharsku – http://www.nao-rozhen.org/
11. Lowell Observatory – http://www.lowell.edu/
12. The Special Astrophysical Observatory of the Russian Academy of Sciences  

(SAO RAS) – http://www.sao.ru/
13. Australian Astronomical Observatory – https://www.aao.gov.au/ 
14. Giant Metrewave Radio Telescope – http://www.gmrt.ncra.tifr.res.in/

Metodické pokyny pro učitele

Cvičení dělají skupiny 3 až 6 žáků, případně každý žák si ho může udělat jako domácí 
úkol s pomocí rodičů. Po vytvoření skupin si každá skupina vybere (dostane) pozemskou 
observatoř. Můžete použít výše uvedený seznam nebo určený článek z Wikipedie. Žáci 
pak dostanou tyto úkoly: je třeba najít observatoř pomocí Google Maps a popsat její místo 
prostřednictvím několika vět – kde se nachází, v jaké výši, jaké další zajímavé informace 
o  ní lze nalézt. Druhým úkolem je najít a  systematizovat informace o  přístrojích/dale-
kohledech v této observatoři a k čemu se používají: ve které oblasti elektromagnetického 
spektra se provádí výzkum. Třetím úkolem je najít a vysvětlit 3 – 4 větami 2 – 3 zajímavé 
výsledky, které se tam získají. Skupina nakonec shromáždí informace (během 20 minut) 
a třídě udělá 10 minutovou prezentaci. Časy, které jsou zde uvedeny, jsou přibližné, podle 
uvážení je můžete snížit nebo zvýšit. Po ukončení prezentací můžete začít diskusi o tom, 
co se žáci naučili: kterou observatoř považovali za nejzajímavější a proč? Kterou observa-
toř by chtěli navštívit, proč? Kterou observatoř by nechtěli navštívit, proč? Mohou disku-
tovat o tom, zda někdo byl v Národní observatoři v Rozhene v Bulharsku. Co viděli? Co 
na nich udělalo největší dojem? 

Pokyny pro žáky

Vaše třída má možnost navštívit observatoř z níže uvedeného seznamu. Ale aby se tak 
stalo, musíte získat co nejvíce informací o  těchto observatořích. Za tímto účelem bude 
třída rozdělena do skupin ze 3 nebo 6 žáků, každá skupina musí shromáždit (z internetu) 
a předložit do 15 minut před zbytkem třídy informace o jedné z observatoří.

1. Po vytvoření vaší skupiny vyberete, resp. dostanete od učitele jednu z daných observa-
toří.
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2. Rozdělte mezi sebou následující úkoly (jeden nebo dva žáci na úkol, v  závislosti na 
počtu účastníků ve skupině). 

Úkoly jsou:
a) Shromáždit informace o poloze observatoře: kde se nachází – město, země atd., v jaké 

nadmořské výšce, poblíž kterých zajímavých míst (přírodní památky, města atd.); je 
třeba určit polohu observatoře na mapách Google, napsat souřadnice a zobrazit mapu 
a/nebo satelitní obrázek observatoře.

b) Shromáždit informace o  přístrojích/dalekohledech dostupných v  této observatoři 
a jaký je jejich hlavní cíl – které oblasti elektromagnetického spektra se věnuje výzkum, 
jak se provádí, atd.; pokud je v observatoři mnoho různých dalekohledů, zvolte aspoň 
dva.

c) Shromáždit stručné informace o dvou nebo třech zajímavých výsledcích získaných po-
mocí přístrojů této observatoře (celkem 5 až 6 vět – co bylo pozorováno, kterým dale-
kohledem, jaký byl výsledek). 

3. Máte 20 minut na shromáždění potřebných informací.
4. Máte celkem 15 minut (spolu nebo samostatně) na prezentaci všech shromážděných 

informací zbytku třídy.
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ASTRONOMICKÉ 
DALEKOHLEDY

1. ÚVOD

Od úsvitu věků lidé pozorují vesmír, nejprve prostým okem (ale i z těchto pozorování bylo 
možné odvodit Keplerovy zákony), později pomocí stále se zdokonalujících dalekohledů, 
které byly ve 20, století umístěny i na oběžnou dráhu Země. Tento obor označujeme jako 
optickou astronomii.

Optická astronomie tedy studuje to, co je viditelné lidským okem a v blízkých oblastech 
spektra, tedy ultrafialové oblasti (UV) a v oblasti infračervené (IR). Nevýhodou je, že když 
přijde mrak, tak není nic vidět. Co se infračerveného pásma týče, tam ani nemusí přijít 
mrak a pozorování bohatě zničí i vodní pára v atmosféře. Proto se IR observatoře staví 
zejména na pouštích (např. ESO – Evropská jižní observatoř na poušti Atacama v Chile).

Radiová astronomie studuje vesmír v pásmu radiových vln. Např. sluneční erupce se pro-
jevují na všech frekvencích a opravdu silné erupce mohou způsobit výpadek radiových 
a televizních přenosů.

Částicová astronomie zachycuje subatomární částice, které přilétají z  vesmíru. Např. 
v mlžné komoře se čas od času objeví stopa, aniž bychom do komory umístili nějaký zdroj 
záření. Mluvíme o tzv. kosmickém záření.

1.1 KLÍČOVÁ SLOVA

optika

dalekohled

spojka

rozptylka

Keplerův dalekohled

Typy  
astronomie
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2. VĚDECKÉ POZADÍ TÉMATU PRO UČITELE

Historicky nejstarším typem dalekohledu je dalekohled Galileův neboli holandský, který 
je složen ze spojky, která tvoří objektiv, a rozptylky, která tvoří okulár. Tento dalekohled 
si v roce 1608 nechal patentovat holandský optik Hans Lippershey (někdy uváděn jako 
Lipperhey). Pomocí tohoto dalekohledu Galileo učinil několik důležitých objevů: Objevil 
čtyři největší měsíce Jupitera (které dnes označujeme jako galileovské), fáze Venuše i slu-
neční skvrny. Tento dalekohled má ale poměrně malé zorné pole, proto jej dnes najdeme 
většinou pouze v divadelních kukátkách.

Dokonalejším dalekohledem je dalekohled Keplerův neboli hvězdářský (cca 1611). Ten je 
tvořen spojkou s větší ohniskovou vzdáleností, která tvoří objektiv, a jako okulár je pou-
žita spojka s menší ohniskovou vzdáleností, která je umístěna tak, aby obrazové ohnisko 
objektivu splývalo s předmětovým ohniskem okuláru. Nevýhodou tohoto dalekohledu je, 
že je poměrně dlouhý (jeho délka je dána součtem ohniskových vzdáleností objektivu 
a okuláru) a převrací obraz stranově i výškově. To není problém pro astronomická po-
zorování, ale pro pozorování pozemská (terestrická) se dalekohled Keplerova typu upra-
vuje pomocí dvojice navzájem kolmých hranolů, z nichž jeden převrací výškově a druhý 
stranově. Zároveň se díky tomu, že paprsky část cesty putují v opačném směru, zkracuje 
délka dalekohledu. Pokud takovéto dalekohledy umístíme vedle sebe dva pro pozorování 
oběma očima, označuje se výsledek jako triedr. 

Společnou nevýhodou čočkových dalekohledů je disperze – rozklad světla objekti-
vem. Index lomu závisí na vlnové délce, a proto se bílé světlo rozkládá na spektrum 
podobně jako vzniká duha na vodních kapkách. Tento nežádoucí jev se projevuje 
u jasných objektů modrým okrajem (viz obr. 5), protože nejvíce se láme právě mod-
rá barva.Tento problém lze částečně řešit např. konstrukcí achromatického objektivu, 
kde je použita spojka, na kterou těsně navazuje rozptylka s podstatně větším indexem 
lomu.

Obr. 1: Barevná vada při pozorovaní Měsíce

Galileův  
dalekohled 

Keplerův  
dalekohled
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Disperzi na objektivu se lze vyhnout také tím, že se jako objektiv použije zrcadlo. Dalekoh-
led Newtonova typu, který jako objektiv využívá parabolické zrcadlo, je v současné době 
nejpoužívanějším dalekohledem pro astronomická pozorování, ať už profesionální nebo 
amatérská. Objektiv reflektoru je tedy tvořen primárním dutým parabolickým, kulovým 
nebo hyperbolickým zrcadlem. Obraz předmětu se poté odráží sekundárním zrcadlem, 
a nakonec se pozoruje okulárem. Duté zrcadlo spojuje rovnoběžné paprsky pozorovaného 
předmětu a soustřeďuje je do jednoho bodu, čímž vytváří skutečný obraz. Tento obraz je 
ale ve směru dopadajících paprsků. Pozorovatel by přímým pozorováním obrazu stínil 
dopadající světlo, proto se do cesty spojujících se paprsků umísťuje ploché zrcadlo, které 
vede paprsky přímo do okuláru a umožňuje pozorování.

Výhodou reflektorů je nepřítomnost barevných vad. Zrcadlový dalekohled totiž nemá 
chromatickou aberaci, což je zapříčiněno tím, že odraz nerozkládá bílé světlo na jednot-
livé barevné paprsky. Druhou předností reflektorů je snadnější výroba skla pro zhotovení 
zrcadla, než skla pro zhotovení čočky. To je dáno tím, že sklo používané k  výrobě zr-
cadla nemusí být stejnorodé, neboť jím světlo neprochází. Je pouze podkladem, na který 
se nanáší vrstva odrážejícího kovu. Další výhodou je uspořádání tubusu, který je oproti 
refraktorům menší, protože se v něm světlo odráží a těžké zrcadlo je umístěné na straně 
pozorovatele, zatímco objektiv refraktoru je na vnějším konci tubusu.

Velké profesionální dalekohledy s  několikametrovým průměrem navíc používají 
adaptivní optiku – primární zrcadlo je tvořeno ze segmentů, jejichž polohu lze po-
mocí počítače ovládat. Tak je možné kompenzovat atmosférický seeing – rozmazávání 
obrazu vlivem pohybu vzduchu v atmosféře (podobný jev můžeme pozorovat jako 
chvění obrazu v rozpáleném vzduchu nad silnicí v létě).

Newtonův  
dalekohled
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3. 3. METODICKÉ POKYNY PRO UČITELE

Pokud již mají žáci za sebou téma paprskové optiky, lze po nezbytném zopakování lomu 
paprsků spojkou a rozptylkou jako teoretické cvičení provést Aktivitu 1:

Aktivita 1: Konstrukce chodu paprsků

Pokud žáci v osmé nebo deváté třídě (podle konkrétního ŠVP na škole) probírali chod 
paprsků čočkou a významné paprsky, lze provést konstrukci chodu paprsků Keplerovým 
dalekohledem, což je velmi vhodné i v případě, že bude následovat Aktivita 2 (konstrukce 
jednoduchého dalekohledu Keplerova typu). I  tak je vhodné zopakovat základní prvky 
optické soustavy (optická osa, obrazové a předmětové ohnisko spojky) a význačné paprsky 
pro konstrukci obrazu zobrazeného čočkou:

Paprsek č. 1 1prochází rovnoběžně s optickou osou a po průchodu čočkou se láme se do 
obrazového ohniska čočky (F’).

Paprsek č. 2 prochází předmětových ohniskem (F) a pro průchodu čočkou se láme rov-
noběžně s optickou osou.

Paprsek č. 3 prochází středem čočky a při průchodu se neláme.

Obr. 2: Význačné paprsky při zobrazení spojkou

F

1

3

2

F‘
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Po tomto cvičení lze přistoupit ke konstrukci chodu paprsků Keplerovým dalekohledem. 
Zde je dobré žákům zmínit, že objektiv tvoři v nejjednodušším případě jedna spojná čoč-
ka o velkém průměru a větší ohniskové vzdálenosti, než má okulár, jak je vidět i z obrázku:

Obr. 3: Chod paprsků v Keplerově dalekohledu

Paprsky vstupující do dalekohledu můžeme považovat za rovnoběžné, protože přicházejí 
do dalekohledu z velké vzdálenosti (v optice už pět metrů je skoro nekonečno…) a pod 
velmi malým úhlem vzhledem k optické ose – jeden z důvodu pro použití dalekohledu je, 
že zvětšuje zorný úhel, pod kterým vidíme pozorovaný objekt.

Po konstrukci s využitím význačných paprsků vniká v obrazovém ohnisku objektivu F‘ob 
skutečný obraz pozorovaného předmětu. Ten následně pozorujeme okuláre jako lupou. 
Z konstrukce obrazu pomocí význačných paprsků je zřejmé, že paprsky vystupující z da-
lekohledu svírají s optickou osou větší úhel než paprsky vstupující. Také je vidět, že pap-
rsky, které vstupují zleva shora dolů, vystupují zezdola nahoru. Keplerův dalekohled tedy 
převrací obraz.

V dnešní době není moudré stavět dalekohledy z brýlových čoček, protože jsou 
tyto jsou zbytečně drahé (jedná se o zdravotnický prostředek). Naproti tomu lupy 
lze pořídit poměrně levně. Pak lze sestrojit jednoduchý dalekohled Keplerova 
typu.

Fob

F‘ob = Fok 

F‘ok

Objektiv Okulár
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Fob

F‘ob = Fok 

F‘ok

Objektiv Okulár
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Aktivita 2: Jednoduchý dalekohled Keplerova typu

Jednoduchý dalekohled Keplerova typu lze sestrojit z dvojice lup. Větší běžně prodávané 
lupy (průměr 9 – 10 cm) mají ohniskovou vzdálenost kolem 40 cm, střední (průměr 5 – 6 
cm) cca 15 cm a nejmenší lupy mají ohniskovou vzdálenost kolem 10 cm (viz obr.). Pro 
konstrukci dalekohledu je nutná jedna malá lupa a jedna střední nebo ještě lépe velká.

Průměr 5 cm Průměr 7 cm Průměr 9,5 cm
Ohnisková vzdálenost

f = 9,6 cm
Ohnisková vzdálenost

f = 14,6 cm
Ohnisková vzdálenost

f = 37,2 cm

Obr. 4: Dostupné spojné čočky (lupy)

Postup

1. Určete ohniskové vzdálenosti použitých čoček. To se nejsnáze provede tak, že čočku 
umístíte (např. pomocí laboratorního stojanu, v nouzi stačí i  ruka) pod zdroj světla 
a  snažíte se na čočkou vytvořit ostrý obraz zdroje na stole nebo na podlaze. Výška 
čočky středu nad obrazem (stolem, podlahou) je rovna ohniskové vzdálenosti čočky. 
Zapište naměřené hodnoty do tabulky:

Číslo měření Číslo měření

1 37,3 1 9,5
2 36,8 2 9,6
3 37,5 3 9,4
4 37,2 4 9,7
5 32,2 5 9,9

fob = 37,2 cm fok = 9,6 cm
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2. Umístěte objektiv a okulár do vhodného tubusu. Výbornou volbou je papírové pouzdro 
na výkresy, přičemž čočka okuláru se dá připevnit k zátce, které tubus uzavírá. Posu-
nem zátky na konci tubusu lze dalekohled zaostřovat.

Obr. 5: Schéma Keplerova dalekohledu a fotografie realizace

Dalekohledem se nikdy nedívejte do Slunce! Mohlo by dojít k nenávratnému poško-
zení zraku!
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zení zraku!
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3. Dalekohledem můžete pozorovat pozemské objekty, přičemž se rychle přesvědčíte, že 
obraz je skutečně stranově i výškově převrácený. Při pozorování např. Měsíce v úplňku 
rovněž zjistíte, že skutečně dochází k disperzi světla. 

Ukázkové řešení pracovního listu

Délka dalekohledu = fob + fok = 37,2 cm + 9,6 cm = 46,8 cm

Zvětšení dalekohledu           =                  3,9

V praxi se u astronomických dalekohledů často uvádí parametry ve formátu  
průměr objektivu/ohnisková vzdálenost objektivu.

Zapište na závěr parametry zhotoveného dalekohledu: 90/372 mm.

Pokud je k  dispozici okulár z  dalekohledu, lze provést přímé srovnání. Při pozorování 
čtvercové sítě je jasně vidět, že profesionální okuláry mají mnohem lépe kompenzované 
zkreslení:

Obr. 6
a) Okulár z jedné spojky b) Profesionální okulár

f ob
f ok

37,2 cm
9,6 cm
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Aktivita 3: Vylepšený dalekohled Keplerova typu

Barevnou vadu objektivu lze částečně kompenzovat i bez použití čoček s jiným inde-
xem lomu. Popsaná konstrukce vychází ze symetrického Grayova objektivu, použí-
vaného dříve v periskopech a ve fotoaparátech kolem roku 1890. Objektiv tvoří dvě 
stejné spojné čočky umístěné ve vzdálenosti 0,8f. Výsledkem níže popsané konstruk-
ce je celkem slušný dalekohled 42/420 mm jen s mírnými optickými vadami. 

Postup

1. Dvě stejné čočky, střední nebo velké, slepte pomocí vhodné papírové roury ve vzdále-
nosti 0,8f. Je-li ohnisková vzdálenost střední čočky 14 cm, připravte objektiv tak, aby 
byly čočky ve vzdálenosti 11,2 cm.

2. Doprostřed objektivu (přesně mezi čočky) vlepte clonu, která bude mít o  desetinu 
menší průměr než použité čočky. Tedy pro střední čočky o průměru 6,5 cm vlepte do-
prostřed objektivu kolečko tvrdého papíru s otvorem o průměru přibližně 5,9 cm.

Obr. 7: Schéma vylepšeného dalekohledu

3. Vytvořeným objektivem nahraďte jednočočkový objektiv z Aktivity 1. 

4. Dalekohledem můžete bez problému lze pozorovat krátery na Měsíci, galaxii v Andro-
medě, mlhovinu v Orionu, bez větších detailů planety (na ty je třeba již potřeba oprav-
dový dalekohled).
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Aktivita 4: Segmentované zrcadlo

Pro konstrukci opravdu velkých astronomických dalekohledů se obvykle nepoužívají 
primární zrcadla z jednoho kusu, ale zrcadla segmentovaná. To jednak z důvodu po-
užití adaptivní optiky, ale zejména z důvodů konstrukčních a tím pádem i cenových 
– primární zrcadlo sestavené z menších segmentů je podstatně levnější.

V popsané aktivitě mají k tomuto závěru žáci dojít sami během úvah o konstrukci zrcadla 
o desetimetrovém průměru. Aktivitu je vhodné uvést slovy „Vaším úkolem je navrhnout 
desetimetrové zrcadlo pro nový dalekohled levněji než za 7 milionů dolarů.“

K dispozici mají žáci graf závislosti ceny zrcadla na jeho průměru:

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0
20 4 6 8 10 12

Obr. 8: Závislost ceny primárního zrcadla na průmeru

K dispozici je rovněž pracovní list s kolečky o průměry 1, 2,5, 5 a 10 cm, přičemž 10 cm 
reprezentuje desetimetrové zrcadlo. Tato kolečka si mohou vystřihnout a zkoušet různé 
konfigurace zrcadel. Během svých experimentů by měli přijít na to, že vyjde levněji jedno 
velké zrcadlo nahradit soustavou zrcadel menších, jejichž celkové plocha v součtu dává 
požadovanou plochu zrcadla o průměru 10 metrů. Celkovou cenu lze vyjádřit jako

kde D = 10 m je průměr požadovaného zrcadla, d průměr segmentu a c cena jednoho seg-
mentu podle grafu. Žáci by měli přijít na to, že velké množství menších zrcadel cenu sni-
žuje. Na závěr mohou skupiny svá řešení prezentovat před třídou. Pokud již v tuhle chvíli 
některého z žáků napadne, že by byly lepší segmenty šestiúhelníkové, žáka významně po-
chvalte. V opačném případě je možné položit otázku, proč v profesionálních dalekohle-
dech šestiúhelníkové segmenty najdeme. Je vhodné použít následující obrázek (který by 
však neměl být součástí pracovního listu):
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Obr. 9: Šestiuhelníkové segmenty

Šestiúhelníky vyplňují celou plochu, proto např. včelí plástve mají šestiúhelníkový 
tvar. I když soustava šestiúhelníků zabere stejnou plochu jako soustava kruhových 
zrcadel, šestiúhelníky odrazí více světla.

Aktivita 5: Dírková komora

V hodině lze sestavit jednoduchou dírkovou komoru pro pozorování okolí – lze získat 
obraz rozsvícené žárovky i ulice osvětlené jasným Sluncem. Pro pozorování částečného 
zatmění je zapotřebí, aby bylo stínítko dírkové komory alespoň metr od dírky – v takovém 
případě má průměr cca centimetr. Pro pozorování opravdu velkých slunečních skvrn by 
byla zapotřebí dírková komora o délce alespoň dva nebo tři metry, kterou lze realizovat 
např. z trubky od koberce, kterou je však zapotřebí upevnit na vhodnou montáž. Namíření 
na Slunce se pak dosáhne tak, aby byl stín vržený trubkou co nejmenší.

Princip dírkové komory je velmi jednoduchý: Dírkou prochází část světelných paprsků 
(které vycházejí ze zobrazovaného objektu) a po dopadu na stínítko vytváří převrácený 
obraz.

Obr. 10: Princip dírkové komory
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Jednoduchou dírkovou komoru lze vytvořit z prakticky jakékoliv krabičky, do které 
se vyřízne větší otvor, kam se umístí pauzovací papír. Ten bude tvořit stínítko. Na 
protilehlé straně se vyřízne otvor přibližně 3 × 3 centimetry, kam se přilepí  hliníková 
folie (alobal), do jejíhož středu se špendlíkem opraně propíchne malá dírka.

Poznámka: Pro další experimenty, kdy lze otvor vyrobit přesně (např. v tenkém hliníkovém ple-
chu, který lze ještě zeslabit brusným papírem a následně na dřevěné podložce propíchnout ostrou 
jehlou, kterou lze s mikrometrem následně použít i k měření průměru), lze použít vzorec:

odvozený lordem Rayleighem, kde f je vzdálenost od dírky ke stínítku a λ vlnová délka 
světla. Pro výpočet v milimetrech lze použít vlnovou délku žlutozeleného světla 0,00055 
mm.

Pro pozorování Slunce je populární design vytvořený pomocí přepravky, kdy paprsky ze 
Slunce procházejí dírkou v zadní části a dopadají na stínítko v přední části (viz obrázek). 
I tak je ale lepší experimenty začít se stínítkem vytvořeným pomocí tvrdého papíru a se 
stínítkem tvořeným listem papíru, umístěným ve stínu.

Z důvodu velké variability obsahuje pracovní list jen návrh aktivity, které je zapotřebí 
upravit pro potřeby konkrétní realizace.

Obr. 11: Realizace dírkové komory

obraz  
Slunce

otvor pro hlavu

hliníková folie 
s dírkou

d = 1,9   f λ
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4. PRACOVNÍ LISTY PRO ŽÁKY

Názov 
aktivity

Predpokladaná 
doba trvania

Náročnosť 
aktivity

Vek detí, 
prektorý je 

aktivita vhodná

Pomôcky a použitý 
materiál Cieľ aktivity

Aktivita 1 1 vyučovací  
hodina Střední 14 – 15 let Rýsovací pomůcky Upevnění poznatků 

geometrické optiky

Aktivita 2 1 vyučovací  
hodina Vyšší 12 – 14 let

Malá a velká lupa, 
pravítko, tubus 

na výkresy, pilka, 
nůžky, tavná pistole, 

kalkulačka

Upevnění poznatků 
geometrické optiky 

a principu konstrukce 
dalekohledu

Aktivita 3 1 vyučovací  
hodina Vyšší 12 – 14 let

Malá a velká lupa, 
pravítko, tubus na 

výkresy, čtvrtka papíru, 
pilka, nůžky, tavná 
pistole, kalkulačka

Upevnění poznatků 
geometrické optiky 

a principu konstrukce 
dalekohledu

Aktivita 4 1 vyučovací  
hodina střední 12 – 14 let Nůžky, pravítko, 

kalkulačka

Pochopení principu 
konstrukce zrcadla ze 

segmentů

Aktivita 5 1 vyučovací  
hodina střední 12 – 14 let

Dvě čtvrtky papíru, 
hliníková folie, špendlík, 
rýsovací potřeby, nůžky, 

lepicí páska

Princip dírkové komory

Aktivita 1: Konstrukce chodu paprsků

Paprsek č. 1 prochází rovnoběžně s optickou osou a po průchodu čočkou se láme se do 
obrazového ohniska čočky (F’).

Paprsek č. 2 prochází předmětových ohniskem (F) a pro průchodu čočkou se láme rov-
noběžně s optickou osou.

Paprsek č. 3 prochází středem čočky a při průchodu se neláme.

F

1

3

2

F‘
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4. PRACOVNÍ LISTY PRO ŽÁKY

Názov 
aktivity

Predpokladaná 
doba trvania

Náročnosť 
aktivity

Vek detí, 
prektorý je 

aktivita vhodná

Pomôcky a použitý 
materiál Cieľ aktivity

Aktivita 1 1 vyučovací  
hodina Střední 14 – 15 let Rýsovací pomůcky Upevnění poznatků 

geometrické optiky

Aktivita 2 1 vyučovací  
hodina Vyšší 12 – 14 let

Malá a velká lupa, 
pravítko, tubus 

na výkresy, pilka, 
nůžky, tavná pistole, 

kalkulačka

Upevnění poznatků 
geometrické optiky 

a principu konstrukce 
dalekohledu

Aktivita 3 1 vyučovací  
hodina Vyšší 12 – 14 let

Malá a velká lupa, 
pravítko, tubus na 

výkresy, čtvrtka papíru, 
pilka, nůžky, tavná 
pistole, kalkulačka

Upevnění poznatků 
geometrické optiky 

a principu konstrukce 
dalekohledu

Aktivita 4 1 vyučovací  
hodina střední 12 – 14 let Nůžky, pravítko, 

kalkulačka

Pochopení principu 
konstrukce zrcadla ze 

segmentů

Aktivita 5 1 vyučovací  
hodina střední 12 – 14 let

Dvě čtvrtky papíru, 
hliníková folie, špendlík, 
rýsovací potřeby, nůžky, 

lepicí páska

Princip dírkové komory

Aktivita 1: Konstrukce chodu paprsků

Paprsek č. 1 prochází rovnoběžně s optickou osou a po průchodu čočkou se láme se do 
obrazového ohniska čočky (F’).

Paprsek č. 2 prochází předmětových ohniskem (F) a pro průchodu čočkou se láme rov-
noběžně s optickou osou.

Paprsek č. 3 prochází středem čočky a při průchodu se neláme.

F

1

3

2

F‘
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Sestrojte obraz vzniklý dalekohledem a popište jeho vlastnosti:

Aktivita 2: Jednoduchý dalekohled Keplerova typu

V této aktivitě budete sestavovat jednoduchý astronomický dalekohled Keplerova typu. 
Objektiv tvoří spojná čočka s větším průměrem a větší ohniskovou vzdáleností, okulár 
spojná čočka s menším průměrem a menší ohniskovou vzdáleností. Čočky umístíte do 
tubusu tak, aby obrazové ohnisko objektivu splývalo s předmětovým ohniskem okuláru 
(viz schéma).

Postup

1. Určete ohniskové vzdálenosti použitých čoček. To se nejsnáze provede tak, že čočku 
umístíte (např. pomocí laboratorního stojanu, v nouzi stačí i  ruka) pod zdroj světla 
a  snažíte se na čočkou vytvořit ostrý obraz zdroje na stole nebo na podlaze. Výška 
čočky středu nad obrazem (stolem, podlahou) je rovna ohniskové vzdálenosti čočky. 
Zapište naměřené hodnoty do tabulky:

OBJEKTIV OKULÁR

Číslo měření Číslo měření

1 37,3 1 9,5
2 36,8 2 9,6
3 37,5 3 9,4
4 37,2 4 9,7
5 32,2 5 9,9

fob = ________ cm fok = ________ cm

2. Umístěte objektiv a okulár do papírového tubusu. Tubus je zapotřebí zkrátit pilkou tak, 
aby byl přibližně o pět centimetrů kratší, než je součet ohniskových vzdáleností. Také 
je dobré vnitřek tubusu zatmavit matnou černou barvou.

3. Objektiv připevněte tavnou pistolí na jeden konec tubusu, okulárna otvor v papírové 
zátce, které tubus uzavírá. Posunem zátky na koni tubusu lze dalekohled zaostřovat.

Fob

F‘ob = Fok 

F‘ok

Objektiv Okulár
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Obr. 12: Schéma Keplerova dalekohledu

Dalekohledem se nikdy nedívejte do Slunce! Mohlo by dojít k nenávratnému po-
škození zraku!

4. Dalekohledem můžete pozorovat pozemské objekty, přičemž se rychle přesvědčíte, že 
obraz je skutečně stranově i výškově převrácený. Při pozorování např. Měsíce v úplňku 
rovněž zjistíte, že skutečně dochází k disperzi světla.

Délka dalekohledu = fob + fok = __________ cm + __________ cm = __________ cm

Zvětšení dalekohledu = 

V praxi se u astronomických dalekohledů často uvádí parametry ve formátu 

ohnisková vzdálenost objektivu/průměr objektivu.

Zapište na závěr parametry zhotoveného dalekohledu: ________________mm

Aktivita 3: Vylepšený dalekohled Keplerova typu

Barevnou vadu objektivu lze částečně kompenzovat i bez použití čoček s jiným indexem 
lomu. Popsaná konstrukce vychází ze symetrického Grayova objektivu, používaného dří-
ve v periskopech a ve fotoaparátech kolem roku 1890. Objektiv tvoří dvě stejné spojné 
čočky umístěné ve vzdálenosti 0,8f. Výsledkem níže popsané konstrukce je celkem slušný 
dalekohled 42/420 mm jen s mírnými optickými vadami. 

Postup

1. Dvě stejné čočky, střední nebo velké, slepte pomocí vhodné papírové roury ve vzdále-
nosti 0,8f. Je-li ohnisková vzdálenost střední čočky 14 cm, připravte objektiv tak, aby 
byly čočky ve vzdálenosti 11,2 cm.

f ok
f ob cm

cm
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Obr. 12: Schéma Keplerova dalekohledu

Dalekohledem se nikdy nedívejte do Slunce! Mohlo by dojít k nenávratnému po-
škození zraku!

4. Dalekohledem můžete pozorovat pozemské objekty, přičemž se rychle přesvědčíte, že 
obraz je skutečně stranově i výškově převrácený. Při pozorování např. Měsíce v úplňku 
rovněž zjistíte, že skutečně dochází k disperzi světla.

Délka dalekohledu = fob + fok = __________ cm + __________ cm = __________ cm

Zvětšení dalekohledu = 

V praxi se u astronomických dalekohledů často uvádí parametry ve formátu 

ohnisková vzdálenost objektivu/průměr objektivu.

Zapište na závěr parametry zhotoveného dalekohledu: ________________mm

Aktivita 3: Vylepšený dalekohled Keplerova typu

Barevnou vadu objektivu lze částečně kompenzovat i bez použití čoček s jiným indexem 
lomu. Popsaná konstrukce vychází ze symetrického Grayova objektivu, používaného dří-
ve v periskopech a ve fotoaparátech kolem roku 1890. Objektiv tvoří dvě stejné spojné 
čočky umístěné ve vzdálenosti 0,8f. Výsledkem níže popsané konstrukce je celkem slušný 
dalekohled 42/420 mm jen s mírnými optickými vadami. 

Postup

1. Dvě stejné čočky, střední nebo velké, slepte pomocí vhodné papírové roury ve vzdále-
nosti 0,8f. Je-li ohnisková vzdálenost střední čočky 14 cm, připravte objektiv tak, aby 
byly čočky ve vzdálenosti 11,2 cm.

f ok
f ob cm

cm

401

STARS Metodická příručka pro učitele 

10. Hvězdárny

2. Doprostřed objektivu (přesně mezi čočky) vlepte clonu, která bude mít o desetinu menší 
průměr než použité čočky. Tedy pro střední čočky o průměru 6,5 cm vlepte doprostřed 
objektivu kolečko tvrdého papíru s otvorem o průměru přibližně 5,9 cm.

3. Vtvořený objektiv připevněte tavnou pistolí na jeden konec tubusu, okulár na otvor 
v papírové zátce, které tubus uzavírá. Posunem zátky na koni tubusu lze dalekohled 
zaostřovat.

4. Dalekohledem můžete bez problému lze pozorovat krátery na Měsíci, galaxii v Andro-
medě, mlhovinu v Orionu, bez větších detailů planety (na ty je třeba již potřeba oprav-
dový dalekohled).

Aktivita 4: Segmentované zrcadlo

Opravdu velká astronomická zrcadla jsou drahá. Zrcadlo o průměru 10 metrů vyjde na 7 
milionů dolarů. Vaším úkolem bude navrhnout zrcadlo levněji. Závislost ceny zrcadla na 
jeho průměru udává tento graf:

8 000 000

7 000 000

6 000 000

5 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0

4 000 000

20 4 6 8 10 12

Obr. 13: Závislost ceny primárního zrkadla na průměru

Na ose x je průměr zrcadla, na osy y jeho cena v dolarech. Poslední část pracovního listu 
si můžete rozstříhat a vyzkoušet, jak lze desetimetrové zrcadlo nahradit menšími zrcadly. 
Menší zrcadlo vyjde jistě levněji, bude jich ale potřeba více, aby součet ploch zrcadel byl 
opět 10 metrů. 
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Celkovou cenu lze vypočítat jako

Ccelk. = počet zrcadel ∙ cena jednoho zrcadla.

Počet zrcadel (segmentů) určíme jako podíl požadovaného průměru (10 metrů) a průměru 
jednoho segmentu. Pak

kde D = 10 m je průměr požadovaného zrcadla, d průměr segmentu a c cena jednoho 
segmentu podle grafu.

Vyzkoušejte různé varianty s průměry zrcadel, které máte k dispozici po rozstříhání po-
slední části pracovního listu, případně můžete počítat i s jinými průměry segmentů. Na 
konci aktivity budete svoje řešení prezentovat před třídou.

10 metrov
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Celkovou cenu lze vypočítat jako

Ccelk. = počet zrcadel ∙ cena jednoho zrcadla.

Počet zrcadel (segmentů) určíme jako podíl požadovaného průměru (10 metrů) a průměru 
jednoho segmentu. Pak

kde D = 10 m je průměr požadovaného zrcadla, d průměr segmentu a c cena jednoho 
segmentu podle grafu.

Vyzkoušejte různé varianty s průměry zrcadel, které máte k dispozici po rozstříhání po-
slední části pracovního listu, případně můžete počítat i s jinými průměry segmentů. Na 
konci aktivity budete svoje řešení prezentovat před třídou.

10 metrov
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Průměr 1 metr Průměr 2,5 metru Průměr 5 metrů
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Aktivita 5: Dírková komora

Dírková komora je velmi jednoduchý optický přístroj, ve kterém paprsky z pozorovaného 
objektu procházejí malým otvorem a vytváření obraz na protilehlém stínítku (viz obrá-
zek). Proto je obraz získaný dírkovou komorou převrácený.

Postup:
1. Do tvrdého papíru formátu A4 vystřihněte doprostřed čtvercový otvor o rozměrech 3 

× 3 centimetry.
2. Do otvoru přilepte čtverec hliníkové folie o rozměrech 5 × 5 centimetrů pomocí lepicí 

pásky tak, aby kolem folie neprocházelo světlo.
3. Do středu čtverce hliníkové folie opatrně pomocí špendlíku propíchněte malý otvor.
4. Pokuste se pomocí vytvořené dírky zobrazit na bílý papír Slunce (viz obrázek). 
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Aktivita 5: Dírková komora

Dírková komora je velmi jednoduchý optický přístroj, ve kterém paprsky z pozorovaného 
objektu procházejí malým otvorem a vytváření obraz na protilehlém stínítku (viz obrá-
zek). Proto je obraz získaný dírkovou komorou převrácený.

Postup:
1. Do tvrdého papíru formátu A4 vystřihněte doprostřed čtvercový otvor o rozměrech 3 

× 3 centimetry.
2. Do otvoru přilepte čtverec hliníkové folie o rozměrech 5 × 5 centimetrů pomocí lepicí 

pásky tak, aby kolem folie neprocházelo světlo.
3. Do středu čtverce hliníkové folie opatrně pomocí špendlíku propíchněte malý otvor.
4. Pokuste se pomocí vytvořené dírky zobrazit na bílý papír Slunce (viz obrázek). 
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ELEKTROMAGNETICKÉ 
SPEKTRUM

1. ÚVOD

Elektromagnetické (EM) spektrum nazýváme celý rozsah všech typů elektromagnetic-
kého záření. Elektromagnetické záření lze popsat jako proud fotonů, které přenášejí ener-
gii a každý z nich se rychlostí světla pohybuje jako samostatná vlna. Jediný rozdíl mezi 
rádiovými vlnami, viditelným světlem, rentgenovými paprsky a dalšími typy elektromag-
netického záření spočívá v energii fotonů. Rádiové vlny jsou přenášeny fotony s nejnižší 
energií, mikrovlny mají o něco více energie než rádiové vlny, infračervené záření – ještě 
více energie, a za nimi následují viditelné paprsky, UV, rentgenové paprsky a gama papr-
sky.

V  tomto tématu popisujeme elektromagnetické spektrum, jeho různé části, jakož 
i vlny a  fotony. Vysvětlujeme únik atmosféry. Nabízíme také praktická cvičení pro 
různé věkové skupiny, abychom žákům pomohli získat přehled o elektromagnetic-
kém spektru a jeho oblastech, dali žákům informace o metodách vědeckého výzku-
mu tak, aby zlepšili své dovednosti přípravou a provedením vlastního experimentu 
a prezentací jeho výsledků. 

1.1 KLÍČOVÁ SLOVA

elektromagnetické spektrum

gama paprsky

záření – gama, ultrafialové, optické, infračervené, rádiové

rádiové vlny

fotony

vlnová frekvence, délka, energie

Angström (značka Å)

elektrovolt

průhlednost atmosféry
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2. TEORETICKÁ ČÁST PRO UČITELE

2.1 Elektromagnetické spektrum ve zkratce 

V závislosti na energii přenášené fotonem se foton chová spíše jako vlna (při nízké ener-
gii), nebo spíše jako částice (při vysoké energii). Toto je projevem tzv. částicově-vlnového 
dualismu (termín je převzat z kvantové mechaniky) – fotony jsou i částice i vlny. Fotony 
vykazují buď jednu, nebo druhou svou stránku v závislosti na určitých fyzikálních pod-
mínkách. Dualita částice a vlnění se nejvýrazněji projevuje při elementárních částicích. 
Tento princip platí pro větší objekty, ale čím větší je jeden objekt, tím menší jsou jeho 
vlnové vlastnosti. Nemůžeme mluvit o fyzickém rozdílu v typech elektromagnetického 
záření – neexistuje žádné, ale pouze odlišné chování způsobené výhradně energií fotonů.

Elektromagnetické spektrum je vyjádřeno každou z následujících tří fyzikálních 
veličin: vlnovou frekvencí ν, vlnovou délkou λ nebo fotonovou energií E. 

Každá z těchto tří veličin souvisí s ostatními takto:

λ = c / ν

E = h × ν, nebo E = hc / λ,

kde c je je rychlost světla ve vakuu, c = 299 792,458 m/s nebo přibližně 300 000 km/s, h  
je Planckova konstanta, h = 6,626 × 10 − 34 J · s = 4.136 × 10 − 15 eV · s.

Rychlost světla i Planckova konstanta jsou konstanty, které za žádných okolností ne-
mění svou hodnotu. Obrázek 1 ukazuje vztah mezi vlnovou délkou a frekvencí v závis-
losti na spektrálním rozsahu a převod mezi třemi veličinami uvedenými výše je vyobrazen 
na Obrázku 2.

Frekvence pozorované v astronomii se pohybují od přibližně 2,4 × 1023 Hz (gama 
paprsky s energií 1 GeV) do nízkých frekvencí přibližně 1 kHz (tzv. ionizované me-
zihvězdné médium). Gama paprsky mají velmi krátké vlnové délky – pouze malá část 
velikosti atomu a vlnové délky na konci dlouhého vlnového spektra mohou dosáh-
nout velikost hvězd (teoreticky až velikost celého Vesmíru!).

Pokud vlny elektromagnetického spektra procházejí přes médium (nebo jsou v médiu), 
ve kterém je hmota (t. j. nejsou ve vakuu), pak se jejich délka zkracuje. Ale i v takových 
případech vědci zohledňují vlnové délky ve vakuu a mluví o vlnových délkách elektro-
magnetického záření.
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2. TEORETICKÁ ČÁST PRO UČITELE

2.1 Elektromagnetické spektrum ve zkratce 

V závislosti na energii přenášené fotonem se foton chová spíše jako vlna (při nízké ener-
gii), nebo spíše jako částice (při vysoké energii). Toto je projevem tzv. částicově-vlnového 
dualismu (termín je převzat z kvantové mechaniky) – fotony jsou i částice i vlny. Fotony 
vykazují buď jednu, nebo druhou svou stránku v závislosti na určitých fyzikálních pod-
mínkách. Dualita částice a vlnění se nejvýrazněji projevuje při elementárních částicích. 
Tento princip platí pro větší objekty, ale čím větší je jeden objekt, tím menší jsou jeho 
vlnové vlastnosti. Nemůžeme mluvit o fyzickém rozdílu v typech elektromagnetického 
záření – neexistuje žádné, ale pouze odlišné chování způsobené výhradně energií fotonů.

Elektromagnetické spektrum je vyjádřeno každou z následujících tří fyzikálních 
veličin: vlnovou frekvencí ν, vlnovou délkou λ nebo fotonovou energií E. 

Každá z těchto tří veličin souvisí s ostatními takto:

λ = c / ν

E = h × ν, nebo E = hc / λ,

kde c je je rychlost světla ve vakuu, c = 299 792,458 m/s nebo přibližně 300 000 km/s, h  
je Planckova konstanta, h = 6,626 × 10 − 34 J · s = 4.136 × 10 − 15 eV · s.

Rychlost světla i Planckova konstanta jsou konstanty, které za žádných okolností ne-
mění svou hodnotu. Obrázek 1 ukazuje vztah mezi vlnovou délkou a frekvencí v závis-
losti na spektrálním rozsahu a převod mezi třemi veličinami uvedenými výše je vyobrazen 
na Obrázku 2.

Frekvence pozorované v astronomii se pohybují od přibližně 2,4 × 1023 Hz (gama 
paprsky s energií 1 GeV) do nízkých frekvencí přibližně 1 kHz (tzv. ionizované me-
zihvězdné médium). Gama paprsky mají velmi krátké vlnové délky – pouze malá část 
velikosti atomu a vlnové délky na konci dlouhého vlnového spektra mohou dosáh-
nout velikost hvězd (teoreticky až velikost celého Vesmíru!).

Pokud vlny elektromagnetického spektra procházejí přes médium (nebo jsou v médiu), 
ve kterém je hmota (t. j. nejsou ve vakuu), pak se jejich délka zkracuje. Ale i v takových 
případech vědci zohledňují vlnové délky ve vakuu a mluví o vlnových délkách elektro-
magnetického záření.
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Obr. 1: Elektromagnetické spektrum

Obr. 2: Elektromagnetické spektrum
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2.2 Еlektromagnetické spektrum jak celek 

Proč používáme tři různé způsoby, jak popsat spektrum se třemi různými fyzikálními 
jednotkami? Protože je to vhodnější – snazší je říci „sto kilometrů“ místo „sto tisíc met-
rů“. Vědci obvykle používají nejvhodnější jednotky pro rozsah spektra, ve kterém pracují. 
Rádio astronomové tedy raději používají frekvence nebo vlnové délky. Většina rádiového 
rozsahu leží mezi 1 cm a 1 km, t. j. jde o frekvence od 30 GHz do 300 kHz. Tento rozsah 
představuje velmi širokou část elektromagnetického spektra.

V infračervených (IR) a optických oblastech hlavní pracovní hodnota je vlnová délka.IR 
astronomie používá mikrony (mikrometry, mcm nebo µm) pro svůj pracovní rozsah od 1 
do 100 mcm. V optice se používají angströmy (1 Å = 10 – 8 cm) nebo nanometry (1 nm 
= 1 Å = 10 – 7 cm). Optický rozsah sahá od 400 nm (modro-fialová oblast) do 700 nm 
(červená oblast). Rozsah, na kterém jsou naše oči citlivé, pokrývá velmi malou část celého 
elektromagnetického spektra. Vlnové délky v oblasti ultrafialového záření (UV), rentge-
nových a gama paprsků (y-paprsky), jsou velmi malé. Proto v těchto rozsazích astronomo-
vé upřednostňují charakterizaci fotonů pomocí energie měřené za pomoci elektronového 
napětí (eV). UV záření leží v rozmezí od několika eV až po přibližně 100 eV, rozsah ren-
tgenového záření je od 100 eV až po 100 000 eV (nebo 100 keV) a y-paprsky mají energii 
více než 100 keV.

I když je světlo v celém elektromagnetickém spektru v zásadě stejné, způsoby, kte-
rými ho astronomové pozorují, se mění v závislosti na rozsahu jejich pozorování 
(protože nemůžeme pozorovat celé elektromagnetické spektrum najednou, ale 
musíme ho rozdělit na menší části).

2.3 Transparentnost zemské atmosféry (atmosférické „okna“)

Naše Slunce je zdrojem záření ve všech rozsazích elektromagnetického spektra a jeho zá-
ření neustále bombarduje naši atmosféru. Gama paprsky, rentgenové paprsky a krátkovln-
ná část ultrafialového záření představují ionizující záření, t. j. jejich energie je dostatečná 
k oddělení elektronů od atomů a molekul. Vystavení takovému záření ničí buňky organic-
kých látek. Atmosféra nás chrání před život ohrožujícím náročným zářením přicházejícím 
ze Slunce a Galaxie. Ne všechny části spektra pronikají do zemské atmosféry a na jejich 
zkoumání musíme použít vesmírné teleskopy. Atmosféra, která chrání Zemi a  činí ji 
obyvatelnou, je také překážkou při studiu zdrojů vysokých energií z Vesmíru. Senzoro-
vé detektory, které se navzájem radikálně odlišují svými vlastnostmi, jsou citlivé na různé 
rozsahy spektra. To vyžaduje, aby astronomové používali mnoho různých dalekohledů 
a detektorů, pozemských i vesmírných.

Atmosféra Země je téměř úplně průhledná pro kosmické záření pouze ve dvou rela-
tivně úzkých oblastech (nazýváme je „okna“): optické pásmo pro vlnové délky od 300 
nm do 1,5 – 2 μm (oblast do 8 μm sestává z několika úzkých pruhů) a radiové pásmo 
pro vlnové délky od 1 mm do 30 m (Obr.3).

Vlnová délka
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(protože nemůžeme pozorovat celé elektromagnetické spektrum najednou, ale 
musíme ho rozdělit na menší části).
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Naše Slunce je zdrojem záření ve všech rozsazích elektromagnetického spektra a jeho zá-
ření neustále bombarduje naši atmosféru. Gama paprsky, rentgenové paprsky a krátkovln-
ná část ultrafialového záření představují ionizující záření, t. j. jejich energie je dostatečná 
k oddělení elektronů od atomů a molekul. Vystavení takovému záření ničí buňky organic-
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vé detektory, které se navzájem radikálně odlišují svými vlastnostmi, jsou citlivé na různé 
rozsahy spektra. To vyžaduje, aby astronomové používali mnoho různých dalekohledů 
a detektorů, pozemských i vesmírných.

Atmosféra Země je téměř úplně průhledná pro kosmické záření pouze ve dvou rela-
tivně úzkých oblastech (nazýváme je „okna“): optické pásmo pro vlnové délky od 300 
nm do 1,5 – 2 μm (oblast do 8 μm sestává z několika úzkých pruhů) a radiové pásmo 
pro vlnové délky od 1 mm do 30 m (Obr.3).
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Neprůhlednost atmosféry pro ostatní rozsahy je dána pohlcením a rozptylem záření atomů 
a molekul různých plynů (většinou vody, oxidu uhličitého CO2 a ozónu), a také odrazem 
rádiových vln elektronů v ionosféře (viz červené nápisy na Obr.3).

Obr. 3: Transparentnost zemské atmosféry
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3. PRAKTICKÉ ÚKOLY A TESTY PRO ŽÁKY

Úkol 1: Kouzlo světla

Cvičení je přizpůsobenou součástí souboru cvičení z programu Evropské kosmické 
agentury (ESA) pro aktivity ve třídách. Je vhodné pro žáky do 12 let.Originál (v an-
glickém jazyce) je v  archivu uložen jako: PR06_The_magic_of_light_all.zip, a  na 
internetu ho najdete zde: http://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/The_Ma-
gic_of_Light_Using_spectroscopes_and_colour_wheels_to_study_the_properties_of_
light_Teach_with_space_PR06.

Cíl úkolu

Nechte žáky zkoumat světlo a barvy pomocí spektroskopu, který si sami vyrobili.

Metodické pokyny pro učitele

Toto cvičení se může provádět jako celotřídní aktivita nebo mohou být žáci rozděleni do 
několika skupin. Žáci zpočátku sestaví spektroskop pomocí modelu v Příloze 1 (strana 
13). Může být použit ke studiu světla z různých zdrojů, jako jsou například Slunce, LED 
žárovka, elektronická obrazovka a další. Tímto způsobem žáci pochopí, že „bílé“ světlo lze 
rozdělit do různých barev a že základní barvy jsou vlastně kombinací tří základních barev: 
červené, modré a zelené. Při druhé části cvičení je nejlepší nahrát soubor z Přílohy 1 do 
telefonu/tabletu a nechat žáky, aby jeden po druhém pozorovali a zkoumali různé barvy. 
Další možností je poslat Přílohu 1 žákům předem, aby ho měli na svém telefonu/tabletu. 
Cvičení v druhé části je možné zadat i  jako domácí úkol s tím, že se žákům řekne, aby 
pracovali se svým rodičem, nejprve našli barvy na internetu a pak je prozkoumali. 

Pomůcky

■ Hrubý list papíru velikosti A4
■ Vytištěný model spektroskopu (Příloha 1, strana 13).
■ CD nebo DVD
■ Lepicí tyčinka
■ Pravítko
■ Nůžky
■ Lepící páska
■ Smartphone s fotoaparátem nebo tablet (volitelné pro druhou část cvičení)
■ Sklenici vody nebo lupy (pro druhou část cvičení)
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3. PRAKTICKÉ ÚKOLY A TESTY PRO ŽÁKY

Úkol 1: Kouzlo světla

Cvičení je přizpůsobenou součástí souboru cvičení z programu Evropské kosmické 
agentury (ESA) pro aktivity ve třídách. Je vhodné pro žáky do 12 let.Originál (v an-
glickém jazyce) je v  archivu uložen jako: PR06_The_magic_of_light_all.zip, a  na 
internetu ho najdete zde: http://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/The_Ma-
gic_of_Light_Using_spectroscopes_and_colour_wheels_to_study_the_properties_of_
light_Teach_with_space_PR06.

Cíl úkolu

Nechte žáky zkoumat světlo a barvy pomocí spektroskopu, který si sami vyrobili.

Metodické pokyny pro učitele

Toto cvičení se může provádět jako celotřídní aktivita nebo mohou být žáci rozděleni do 
několika skupin. Žáci zpočátku sestaví spektroskop pomocí modelu v Příloze 1 (strana 
13). Může být použit ke studiu světla z různých zdrojů, jako jsou například Slunce, LED 
žárovka, elektronická obrazovka a další. Tímto způsobem žáci pochopí, že „bílé“ světlo lze 
rozdělit do různých barev a že základní barvy jsou vlastně kombinací tří základních barev: 
červené, modré a zelené. Při druhé části cvičení je nejlepší nahrát soubor z Přílohy 1 do 
telefonu/tabletu a nechat žáky, aby jeden po druhém pozorovali a zkoumali různé barvy. 
Další možností je poslat Přílohu 1 žákům předem, aby ho měli na svém telefonu/tabletu. 
Cvičení v druhé části je možné zadat i  jako domácí úkol s tím, že se žákům řekne, aby 
pracovali se svým rodičem, nejprve našli barvy na internetu a pak je prozkoumali. 

Pomůcky

■ Hrubý list papíru velikosti A4
■ Vytištěný model spektroskopu (Příloha 1, strana 13).
■ CD nebo DVD
■ Lepicí tyčinka
■ Pravítko
■ Nůžky
■ Lepící páska
■ Smartphone s fotoaparátem nebo tablet (volitelné pro druhou část cvičení)
■ Sklenici vody nebo lupy (pro druhou část cvičení)
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Pokyny pro žáky: V tomto cvičení uděláte spektroskop a použijete ho pro svůj vlastní 
výzkum, jehož výsledky prodiskutujete se zbytkem třídy.

Jak sestavit spektroskop

1. Přilepte model spektroskopu na hrubou vrstvu černého papíru tak, aby model směřo-
val nahoru.

2. Vystřihněte model podle vnějších tečkovaných čar.
3. Vystřihněte štěrbinu pro čočku – je to čtverec označený tečkovanými čarami a křížkem, 

vedle kterého je nápis „lens“. Vyřízněte štěrbinu, přes kterou se budete dívat – je to čtve-
reček označený tečkovanými čarami a křížkem, vedle kterého je nakreslený dalekohled. 
Vystřihněte také jednu ze štěrbin označených nápisem CD nebo DVD, v závislosti na 
tom, jaký disk chcete použít.

4. Vyřízněte dva obdélníky označené písmeny A a B.
5. Připojte obdélníky označené A a B k štěrbině čočky tak, aby vzdálenost mezi nimi byla 

přibližně taková, jak je znázorněna na obrázku. Ujistěte se, že obdélníky jsou narov-
nané (orientujte se podle čáry pod štěrbinou), jsou rovnoběžné a šipky směřují k sobě 
(jako na obrázku).

6. Pomocí pravítka složte model podle hrubých čar, přičemž černý papír má být z vnitřní 
strany modelu. Ohněte „ouška“ směrem dovnitř, aby podepřely stěny. 

7. Oblepte všechny hrany lepicí páskou, abyste model zapečetili.
8. Vložte CD nebo DVD do otvoru určeného pro něj tak, aby strana na nahrávání byla 

obrácená k čočce (viz obrázky).
9. Sestavili jste spektroskop.
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Zkoumání různých světelných zdrojů
a) Je bílé světlo skutečně bílé? 

1. Nasměrujte čočku spektroskopu na různé zdroje světla v okolí. Podívejte se přes ot-
vor, abyste uviděli různé barvy světla z různých zdrojů. Pomocí fotoaparátu telefonu 
si můžete udělat fotku. Zaznamenejte, jaké zdroje jste použili a jaké barvy jste viděli 
z každého zdroje světla.

2. Opatrně umístěte malou kapku vody nebo lupu na bílou obrazovku (pro tablet nebo 
smartphone) tak, jak je to znázorněno na obrázku. Podívejte se pozorně na kapku/lupu 
a na obrazovce uvidíte základní barvy. Zaznamenejte, jaké barvy jste viděli během to-
hoto experimentu.

b) Jak můžeme rozdělit kompozitní barvy na základní barvy? 

Malé čtverečky, které vidíte na obrazovce, se nazývají pixely. Barvy, které obvykle vidíte na 
obrazovce, jsou zbarveny ve směsi červených, modrých a zelených pixelů. Podívejme se, 
jak se získávají barvy na obrazovce tabletu/smartphonu, abychom zjistili, které ze základ-
ních barev (červená, modrá a zelená) se používají k vytvoření ostatních barev.

1. Na obrazovce telefonu/tabletu postupně vystřídejte následující barvy: žlutá, cyanová 
nebo azurová, magentová nebo purpurová. Nasměrujte spektroskop na každou barvu 
a v tabulce níže označte značkou X, které dvě základní barvy jste viděli. 

Základní barva

Kompozitní barva
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Zkoumání různých světelných zdrojů
a) Je bílé světlo skutečně bílé? 
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a na obrazovce uvidíte základní barvy. Zaznamenejte, jaké barvy jste viděli během to-
hoto experimentu.

b) Jak můžeme rozdělit kompozitní barvy na základní barvy? 

Malé čtverečky, které vidíte na obrazovce, se nazývají pixely. Barvy, které obvykle vidíte na 
obrazovce, jsou zbarveny ve směsi červených, modrých a zelených pixelů. Podívejme se, 
jak se získávají barvy na obrazovce tabletu/smartphonu, abychom zjistili, které ze základ-
ních barev (červená, modrá a zelená) se používají k vytvoření ostatních barev.

1. Na obrazovce telefonu/tabletu postupně vystřídejte následující barvy: žlutá, cyanová 
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2. Na obrazovce telefonu/tabletu postupně vystřídejte barvy z tabulky níže: žlutá, cyanová 
nebo azurová, magentová nebo purpurová. Nasměrujte spektroskop ke každé barvě 
(Příloha 1 – oranžová, tyrkysová, fialová, malinová, jarní zelená) a v tabulce níže uveďte 
hlavní barvy, které jste viděli a ohodnoťte jejich koncentraci v kompozitních barvách 
jako „nízkou“, „střední“ a „vysokou“.Pokud chybí základní barva, pod ni napište „není“. 

Červená Zelená Modrá

Oranžová

Tyrkysová

Fialová

Malinová

Jarná zelená 

Diskutujte o svých výsledcích se zbytkem třídy.

Dodatek: V přiloženém archivu původního cvičebního balíčku existuje i několik ak-
tivit pro mladší žáky na sestavení barevných koleček, a tak zkoumali a porozuměli 
tomu, jak se získávají kompozitní barvy ze základních barev.

Úkol 2: Frekvence a vlnová délka – spojení

Cvičení je převzato ze stránky tréninkových materiálů NASA. Vhodné pro starší žáky 
(nad 12 let). Originál (v angličtině) naleznete zde: https://imagine.gsfc.nasa.gov/edu-
cators/lessons/roygbiv/.

Cíl úkolu

Žáci najdou a experimentálně potvrdí vztah mezi frekvencí a délkou vln v elektromagne-
tickém spektru (EM spektrum). Zjistí také, jak se tyto dvě dimenze týkají barev v elektro-
magnetickém spektru.

Hlavná  
farba

Kompozitná  
farba
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Pomůcky
■ jedna pokladní páska a papírová lepicí páska (postačuje pro celou třídu)

Každý žák by měl mít

■ sadu červené, zelené a fialové tužky + černou tužku
■ kus kartonu ve formátu A4
■ nůžky
■ čtyři tlustší učebnice nebo knihy
■ hodinky s ručičkami
■ vytištěné přílohy ke cvičením (pracovní list, tabulka, dotazník)

Metodické pokyny pro učitele

1. Dejte žákům 5 minut popřemýšlet o  souvislostech v  různých oblastech EM spektra 
a mezi samotnými oblastmi (můžete jim ukázat obrázek s označením různých oblastí).
Dokážou si žáci vzpomenout na zařízení, které fungují v různých oblastech? Diskutujte 
5 minut o výsledcích. 

2. Žákům vysvětlete, že světlo můžeme vnímat jako vlny, které mají různé délky a frek-
vence. Délka se nazývá vzdálenost mezi dvěma identickými body podél vlny (např. 2 
vrcholy tak, jak je znázorněno na obrázku). 

vlnová délka

vysoká frekvence nízká frekvencie
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Pomůcky
■ jedna pokladní páska a papírová lepicí páska (postačuje pro celou třídu)

Každý žák by měl mít

■ sadu červené, zelené a fialové tužky + černou tužku
■ kus kartonu ve formátu A4
■ nůžky
■ čtyři tlustší učebnice nebo knihy
■ hodinky s ručičkami
■ vytištěné přílohy ke cvičením (pracovní list, tabulka, dotazník)

Metodické pokyny pro učitele

1. Dejte žákům 5 minut popřemýšlet o  souvislostech v  různých oblastech EM spektra 
a mezi samotnými oblastmi (můžete jim ukázat obrázek s označením různých oblastí).
Dokážou si žáci vzpomenout na zařízení, které fungují v různých oblastech? Diskutujte 
5 minut o výsledcích. 

2. Žákům vysvětlete, že světlo můžeme vnímat jako vlny, které mají různé délky a frek-
vence. Délka se nazývá vzdálenost mezi dvěma identickými body podél vlny (např. 2 
vrcholy tak, jak je znázorněno na obrázku). 

vlnová délka

vysoká frekvence nízká frekvencie
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3. Žákům vysvětlete, že frekvence je celkový počet vlnových délek, které procházejí urči-
tým bodem za 1 sekundu (ilustrace pojmu je dána na obrázku, kde „high frequency“ 
znamená vysokou frekvenci a „low frequency“ znamená nízkou frekvenci).

Světlo se pohybuje vždy stejnou rychlostí, ale různé barvy mají různé vlnové dél-
ky a  frekvence. Různé délky v  podstatě způsobují rozdělení světla na různé barvy 
(světelné spektrum). Můžete se zeptat žáků, která barva má nejkratší vlnovou délku 
(můžete jim ukázat obrázek, který se podobá obrázku výše). Odpověď: červená.

4. Rozdejte přílohy a vysvětlete žákům, že účelem cvičení je ukázat konstantní vztah mezi 
frekvencí a vlnovou délkou. 

5. Rozdělte třídu do skupin s 3 žáky. Každá skupina si musí zvolit, kdo bude odpovědný 
za údaje, kdo bude zodpovědný za materiály a kdo bude sledovat čas. Manažer času 
dohlíží na rychlé a přesné provedení cvičení a v případě potřeby pomáhá.

6. Manažer materiálů poskytuje všechny potřebné materiály (od učitele sebere pokladní 
pásku a papírovou lepicí pásku, shromáždí ostatní materiály).

7. Manažer dat přečte pokyny a pak do rukou vezme pokladní pásku dlouhou 140 cm. 
Nejprve odměří 20 cm, nakreslí černou svislou čáru a napíše „Start“. Dále změří dalších 
100 cm od počáteční svislé čáry, nakreslí druhou černou svislou čáru a napíše „Konec“. 
Do konce pokladní pásky by mělo zůstat 20 cm. 

červená

st
ar

tzelená
fialová

Poznámka: takto treba začať, označovať farby, kým nedosiahnete 100 cm.

8. Manažer materiálů barevnými tužkami nakreslí tři vodorovné čáry (od počáteční po 
konečnou svislou čáru), které jsou od sebe rovnoměrně vzdáleny, přičemž horní čára 
je červená, střední zelená a nejnižší z nich je fialová, což představuje tři různé oblasti 
světelného spektra. 

9. Manažer dat každých 14 cm nakreslí menší červené svislé čáry na červenou vodorov-
nou čáru. Dále každých 10 cm nakreslí menší zelené svislé čáry na zelenou vodorov-
nou čáru, a každých 8 cm nakreslí menší fialové svislé čáry na fialovou vodorovnou 
čáru. Tyto čáry budou představovat různé vlnové délky různých barev světla.
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10. Manažer materiálů papírovou lepicí páskou přilepí konec pásky (tam, kde je nápis 
„Konec“) k tužce a to tak, aby se mohla pokladní páska navinout na tužce.

11. Manažer dat vezme karton ve formátu A4. Potom ořízne obdélník uprostřed dlouhé 
strany 10 cm dlouhý a 5 cm široký (jak je to znázorněno na levém obrázku).

12. Manažer materiálů pomocí manažera času položí karton s výřezy vertikálně na lavici 
a zajistí jej pomocí hrubších učebnic/knih. Pásku pak opatrně prosmýkne mezi kar-
tonem a spodními knihami tak, aby značka „Start“ na pokladní pásce byla ve středu 
otvoru učiněného v kartonu (pravý obrázek nahoře není přesný, ale poskytuje před-
stavu o tom, kudy prochází pokladní páska). 

13. Manažer dat sebere tabulku (je to jedna z vytištěných příloh) a sedne si před karton 
s otvorem.

14. Manažer času spustí experiment vyslovením slova „Start“. Mezitím manažer mate-
riálů pomalu a rovnoměrně začne táhnout pokladní pásku od začátku a manažer času 
začne odpočítávat čas v sekundách (pomocí hodinek). 

15. Manažer dat zaškrtne příslušné políčko v tabulce pokaždé, když v otvoru uvidí vl-
novou délku. Když se objeví značka „Konec“, řekne manažerovi času, aby zastavil 
odpočet času. 

16. Každá trojice udělá jednu zkoušku a potom třikrát udělá experiment. 
17. Manažer dat zjistí a do tabulky zapíše celkový počet vlnových délek tak, jak je bylo 

vidět pro každou barvu, jakož i průměrný čas (v sekundách) od začátku až po konec 
experimentu.

5 cm

10 cm

št
ar

t
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10. Manažer materiálů papírovou lepicí páskou přilepí konec pásky (tam, kde je nápis 
„Konec“) k tužce a to tak, aby se mohla pokladní páska navinout na tužce.

11. Manažer dat vezme karton ve formátu A4. Potom ořízne obdélník uprostřed dlouhé 
strany 10 cm dlouhý a 5 cm široký (jak je to znázorněno na levém obrázku).

12. Manažer materiálů pomocí manažera času položí karton s výřezy vertikálně na lavici 
a zajistí jej pomocí hrubších učebnic/knih. Pásku pak opatrně prosmýkne mezi kar-
tonem a spodními knihami tak, aby značka „Start“ na pokladní pásce byla ve středu 
otvoru učiněného v kartonu (pravý obrázek nahoře není přesný, ale poskytuje před-
stavu o tom, kudy prochází pokladní páska). 

13. Manažer dat sebere tabulku (je to jedna z vytištěných příloh) a sedne si před karton 
s otvorem.

14. Manažer času spustí experiment vyslovením slova „Start“. Mezitím manažer mate-
riálů pomalu a rovnoměrně začne táhnout pokladní pásku od začátku a manažer času 
začne odpočítávat čas v sekundách (pomocí hodinek). 

15. Manažer dat zaškrtne příslušné políčko v tabulce pokaždé, když v otvoru uvidí vl-
novou délku. Když se objeví značka „Konec“, řekne manažerovi času, aby zastavil 
odpočet času. 

16. Každá trojice udělá jednu zkoušku a potom třikrát udělá experiment. 
17. Manažer dat zjistí a do tabulky zapíše celkový počet vlnových délek tak, jak je bylo 

vidět pro každou barvu, jakož i průměrný čas (v sekundách) od začátku až po konec 
experimentu.

5 cm

10 cm
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18. Všichni společně určí frekvenci pro každou z barevných světelných vln (počet vlno-
vých délek, které prošly určitým bodem, tedy přes otvor v kartonu, po dobu 1 sekun-
dy). Manažer dat to zapíše do tabulky. 

19. Po ukončení cvičení rozdejte žákům vytištěný dotazník, který musí každý žák samos-
tatně vyplnit. Dotazník může být považován za hodnotící test a po jeho vyplnění žáci 
mohou o (ne)správných odpovědích diskutovat.
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