
Hviezdna obloha – encyklopedické heslo 

Obraz vesmíru ako ho vidíme za bezmesačnej noci.   
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Hviezdna obloha – čo si má zapamätať žiak 

 

Za bezmesačnej noci, ďaleko od rušivých svetiel okolia, vidíme nad sebou, na 

nebeskej sfére, množstvo žiariacich objektov. 

Najpočetnejšími objektmi sú hviezdy rozosiate po oblohe. Ich trblietavosť má pôvod 

v nepokojných vrstvách zemskej atmosféry ktorými prechádza, majú rôzne jasnosti, pri tých 

najjasnejších rozoznáme farby. Nie sú rozložené rovnomerne, vytvárajú zoskupenia – 

súhvezdia. 

Niektoré zoskupenia hviezd však nie sú náhodné. Sú to otvorené hviezdokopy. 

Najjasnejšími, tiež na pohľad bodovými zdrojmi na oblohe sú však planéty. Netrblietajú sa 

tak výrazne ako hviezdy a za dlhšie obdobie môžeme zistiť, že svoju polohu voči okolitým 

hviezdam pomaly menia. Výrazným znakom oblohy je belavý pás tiahnúci sa cez celú 

oblohu, Mliečna dráha, hviezdna sústava, ktorej súčasťou je aj naše Slnko a Zem. K 

difúznym objektom, ktoré môžeme pozorovať, patria guľové hviezdokopy alebo galaxia v 

Androméde. Z času na čas sa objavia kométy, a  meteory. 

 Počas noci zaznamenáme denný pohyb oblohy, ktorý je dôsledkom rotácie Zeme okolo 

osi  smerujúcej na severnej pologuli k hviezde Polárka. V dôsledku pohybu Zeme okolo Slnka 

vidíme v každom ročnom období inú časť oblohy. Hovoríme o jarných súhvezdiach (napr. 

Panna, Lev), letných (Herkules, Lýra), jesenných (Androméda, Pegas) a zimných (Orión, 

Blíženci). Nočná obloha je vždy tá, ktorá je na opačnej strane od Slnka. 

 

 
 

Obr. 1 – letné súhvezdia pri pohľade pozorovateľa zo severnej zemepisnej šírky 50° na juh, 

biele pásy predstavujú difúzny pás – Mliečnu dráhu 

 

  

 

 

 

 

 

 



Hviezdna obloha – čo má k dispozícii učiteľ 

 

Za bezmesačnej noci, ďaleko od rušivých svetiel okolia, vidíme nad sebou, na 

nebeskej sfére, množstvo žiariacich objektov. 

Najpočetnejšími objektmi sú hviezdy rozsiate po oblohe. Ich trblietavosť má pôvod 

v nepokojných vrstvách zemskej atmosféry, ktorými svetlo hviezd prechádza, majú rôzne 

jasnosti, pri tých najjasnejších rozoznáme farby. Nie sú rozložené rovnomerne, vytvárajú 

zoskupenia. Na mapách hviezdnej oblohy zvyknú byť mnohé z nich pospájané čiarami,  

vytvárajúc abstraktné obrazce – súhvezdia. Pôvod týchto obrazcov je v dávnej mytológii, 

hviezdy v nich väčšinou nespája spoločný pôvod, ich názvy však boli prevzaté do modernej 

nebeskej kartografie, ktorá rozdelila celú oblohu do oblastí (súhvezdí) s presne vymedzenými 

hranicami.  

 
 

Obr. 2 – niektoré severné cirkumpolárne súhvezdia ako ich vidí pozorovateľ na 

zemepisnej šírke 50° s vyznačením denného pohybu. 

 

 Niektoré zoskupenia hviezd však nie sú náhodné. Sú to otvorené hviezdokopy, 

hviezdy v nich majú spoločný pôvod, pôsobia na seba navzájom gravitačnou silou.  

 

 
 

Obr. 3 – otvorená hviezdokopa M45, Plejády 

 



Najjasnejšími, tiež na pohľad bodovými zdrojmi na oblohe sú však planéty. 

Netrblietajú sa tak výrazne ako hviezdy a za dlhšie obdobie môžeme zistiť, že svoju polohu 

voči okolitým hviezdam pomaly menia. Výrazným znakom je belavý pás tiahnuci sa cez celú 

oblohu, Mliečna dráha. Je to pohľad „zvnútra‟  na ohromnú hviezdnu sústavu obsahujúcu 

stovky miliárd hviezd, Galaxiu, ktorej súčasťou je aj naša slnečná sústava. K difúznym 

objektom, ktoré môžeme pozorovať, patria guľové hviezdokopy alebo najbližšia galaxia v 

Androméde. Z času na čas sa objavia kométy, ktoré sú členmi našej slnečnej sústavy a pri 

priblížení sa k Slnku vytvárajú oblak plynu a prachu – kómu a chvost. Meteoroidy, malé 

pevné čiastočky pohybujúce sa v medziplanetárnom priestore sa takmer nepretržite dostávajú 

do zemskej atmosféry, kde zhoria pri jave, ktorý poznáme pod názvom meteor.    

 

 
 

Obr. 4 – guľová hviezdokopa M13 

 

 

 
 

Obr. 5 – špirálová galaxia M31 v Androméde –  

takto by sa pozorovateľovi javila Mliečna dráha pri pohľade “z vonku” 

 

 

 

 

 



 Pre ľahšiu orientáciu na oblohe boli zavedené súradnicové sústavy, v ktorých 

podobne, ako na mape, sú každé miesto a objekt na oblohe určené súradnicami. Pri 

pozorovaní oblohy sa najviac používajú ekvatoriálne (rovníkové) súradnice, určené rovinou 

zemského rovníka a jarným bodom, miestom v ktorom sa pri pohľade zo Zeme nachádza 

Slnko v okamihu jarnej rovnodennosti.   

 

 
Obr. 6 - schematické znázornenie rovníkovej súradnicovej sústavy 

 

Počas noci zaznamenáme denný pohyb oblohy, ktorý je dôsledkom rotácie Zeme okolo  

osi  smerujúcej na severnej pologuli k hviezde Polárka. Zem sa z nášho phľadu otáča smerom 

od západu na východ, preto hviezdy vychádzajú na východe, kulminujú (dosiahnu maximálnu 

výšku nad obzorom) a zapadajú na západe. Niektoré z nich sa však pri svojom dennom 

pohybe pod obzor nikdy nedostanú. Sú to cirkumpolárne objekty. Obloha, ktorú môžeme 

pozorovať, závisí od zemepisnej šírky pozorovateľa. Pozorovateľ na severnom póle vidí len 

severnú polovicu oblohy. Všetky hviezdy ktoré má možnosť vidieť, sú pre neho 

cirkumpolárne. Pozorovateľ v severných zemepisných šírkach vidí aj časť južnej oblohy. 

Pozorovateľ na rovníku má možnosť počas roka uvidieť celú oblohu, neexistujú však pre 

neho žiadne cirkumpolárne objekty. 

V dôsledku pohybu Zeme okolo Slnka vidíme v každom ročnom období inú časť 

oblohy. Hovoríme o jarných súhvezdiach (napr. Panna, Lev), letných (Herkules, Lýra), 

jesenných (Androméda, Pegas) a zimných (Orión, Blíženci). Nočná obloha je vždy tá, ktorá je 

na opačnej strane od Slnka. Slnečné svetlo rozptýlené v dennej atmosfére, denné svetlo, 

prežiari svetlo hviezd, ktoré preto na dennej oblohe nevidíme. S touto ročnou zmenou oblohy 

súvisí heliaktický východ hviezdy. Je to deň, v ktorom sa hviezda v priebehu roka poprvý raz 

objaví na oblohe pred východom Slnka. Denná a ročná zmena oblohy mali zásadný význam 

pre meranie času a vznik kalendára. Napr. heliaktický východ najjasnejšej hviezdy nočnej 

oblohy, Síria, bol pre starovekých Egypťanov znamením príchodu záplav Nílu, ktorého vody 

prinášali do oblasti novú úrodnú pôdu.  



 

 
 

Obr. 7 - súhvezdia Orióna a Veľkého psa s najjasnejšou hviezdou nočnej oblohy Síriom. 

Orión patrí k súhvezdiam zimnej oblohy (zimné súhvezdie). 

 

 Nielen planéty, ale aj hviezdy majú svoj vlastný pohyb. Pre veľké vzdialenosti k 

hviezdam  je však pozorovateľný len za dlhé obdobie. Ročné zmeny polohy hviezd môžeme  

merať len vďaka presnej astronomickej technike. V priebehu tisícročí však dnes známe 

súhvezdia zmenia svoj tvar.  

 Ekvatoriálny súradnicový systém viazaný na rovinu zemského rovníka a jarný bod, 

celý spolu s oblohou vykonáva denný pohyb od východného k západnému horizontu. Os 

rotácie Zeme je kolmá na rovinu rovníka a v súčasnosti smeruje k Polárke. Gravitačné účinky 

Mesiaca a Slnka na otáčajúcu sa Zem spôsobujú precesiu zemskej osi, ktorá opisuje kužeľ 

okolo osi kolmej na rovinu dráhy Zeme okolo Slnka, rovinu ekliptiky. Uhol medzi zemskou 

osou a kolmicou na rovinu ekliptiky, ktorá smeruje k pólu ekliptiky, je 23,5°. Precesia 

zemskej osi spôsobuje, že jarný bod, ktorý je počiatkom merania jednej zo súradníc na 

oblohe, sa za jeden rok posunie “spät” východným smerom o 50” (oblúkových sekúnd) a 

“severný pól”, bod ku ktorému mieri zemská os, sa posúva medzi hviezdami po kružnici 

okolo pólu ekliptiky. Perióda tohto pohybu, platónsky rok, je 25 700 rokov.  

 

Použité obrázky sú zo stránok Wikipedie a ďalších webových stránok uvedených dolu. 

  

Ďalšie informácie a obrázky je možné nájsť napr. na nasledujúcich webových adresách: 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Nebesk%C3%A1_sf%C3%A9ra 

http://astroportal.sk/pohlady/suhvezdia.html 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Otvoren%C3%A1_hviezdokopa 

http://astroportal.sk-so_syst/planety.html 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Jarn%C3%BD_bod 

http://astroportal.sk/pohlady/obraz_oblohy.html 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Astronomick%C3%A9_cykly 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Nebesk%C3%A1_sf%C3%A9ra
http://astroportal.sk/pohlady/suhvezdia.html
http://sk.wikipedia.org/wiki/Otvoren%C3%A1_hviezdokopa
http://astroportal.sk-so_syst/planety.html
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jarn%C3%BD_bod
http://astroportal.sk/pohlady/obraz_oblohy.html
http://sk.wikipedia.org/wiki/Astronomick%C3%A9_cykly

