
vzdialenosti hviezd - encyklopedické heslo 

 

Vzdialenosti aj najbližších hviezd sú obrovské, a preto sa merajú veľmi zložito rôznymi 

sofistikovanými metódami. Najčastejšou je doteraz metóda trigonometrickej paralaxy, ktorá 

sa postupne zdokonaľuje vďaka precíznym astrometrickým pozorovaniam z umelých družíc 

Zeme. Pre objekty vzdialenejšie ako cca 150 pc sa používajú metódy založené na 

pozorovaniach tzv. štandardných sviečok (cefeidy, planetárne hmloviny, supernovy typu Ia). 
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vzdialenosti hviezd - čo si má zapamätať žiak 

 

Hviezdy sa nachádzajú v obrovských vzdialenostiach od Zeme. Merať ich vzdialenosti 

jednotkami vzdialeností, ktoré používame v Slnečnej sústave (výnimočne  kilometre, prípadne 

častejšie astromické jednotky) by bolo veľmi nepraktické. Slnku najbližšia hviezda Proxima 

Centauri je vzdialená asi 276 395 krát ďalej, ako Zem od Slnka, teda 276 395 AU 

(astronomických jednotiek) a najvzdialenejšie hviezdy v našej Galaxii sú od nás vzdialené 

približne 6 x 10
9
 AU! Astronómovia preto používajú jednotku vzdialenosti parsek (pc), ktorej 

definícia je v hesle Vzdialenosti v Slnečnej sústave a vesmíre. Najčastejšie používanou 

metódou merania vzdialeností hviezd v Galaxii je metóda trigonometrickej paralaxy. Táto 

dáva dosť presné výsledky do vzdialenosti asi 50 pc. Umelá družica Hipparcos už rozšírila 

interval presných hodnôt vzdialeností hviezd na 150 pc a zmerala vzdialenosti asi 120 000 

hviezd. V súčasnosti pripravovaná družica Gaia bude po roku 2012 schopná zmerať 

vzdialenosti asi 100 miliónov hviezd vzdialených asi 10 kpc, teda ďalej, ako leží stred našej 

Galaxie. 

 

 
 
Obr. 1: Trigonometrická paralaxa p sa zistí po vyfotografovaní hviezdneho poľa s polročným 

odstupom. Vzdialené hviezdy nemenia svoju zdanlivú polohu na oblohe, zato blízka hviezda  

plynule mení svoju polohu počas obehu Zeme okolo Slnka. 

 

 



vzdialenosti hviezd - čo má na prípravu k dispozícii učiteľ  

 

Hviezdy sú veľmi vzdialené objekty. Jedna z najbližších k Slnku a zhodou okolností Slnku 

veľmi podobná, α Centauri, je vzdialená skoro 276 395 krát ďalej, ako je vzdialenosť Zeme 

od Slnka (astronomická jednotka, AU). Najvzdialenejšie hviezdy v Galaxii sú však vzdialené 

približne 6 x 10
9
 AU! Príbeh merania ich vzdialeností je veľmi dlhý, pestrý a zaujímavý. 

Začal sa (ako inak) v starovekom Grécku (resp. Egypte). 

Eratostenes Alexandrijský, v poradí tretí riaditeľ známej Alexandrijskej knižnice, žijúci na 

prelome III. a II. storočia pred n.l., zmeral obvod Zeme. Použil na to paralaktickú metódu. 

Všimol si totiž, že Slnko je v deň jarnej rovnodennosti v zenite, ak ho pozoruje v meste 

Aswan, ktoré sa nachádza na obratníku Raka. Ak ho ale počas rovnodennosti pozoroval 

v Alexandrii, nachádzajúcej sa na sever od Aswanu, Slnko bolo od zenitu vzdialené asi 1/50 

obvodu kruhu (cca 7º 12´) smerom na juh. Poznajúc (síce nie veľmi presne) vzdialenosť 

oboch miest, vypočítal obvod Zeme na 39 690 km, čím sa odlišoval len o 1% od skutočnosti. 

A potom ľahko vypočítal priemer Zeme. Bola tak určená dosť dlhá základňa na meranie 

vzdialeností v blízkom okolí Zeme a Eratostenes vypočítal vzdialenosť Mesiaca a jeho 

priemer paralaktickou metódou pomocou rovníkovej horizontálnej paralaxy. Aj vzdialenosť 

Slnka sa dá vypočítať touto paralaktickou metódou. Poznajúc vzdialenosť Slnko – Zem, 

získame veľmi dlhú základňu pre paralaktickú metódu – takú, že pomocou nej dokážeme 

merať vzdialenosti nie veľmi vzdialených hviezd. 

Paralaktická metóda a definícia astronomickej jednotky AU je popísaná v hesle 

Vzdialenosti v Slnečnej sústave a vesmíre. Jej hodnotu potrebujeme poznať dosť presne, keď 

chceme merať vzdialenosti blízkych hviezd metódou trigonometrickej paralaxy, čo je takisto 

popísané v hesle Vzdialenosti v Slnečnej sústave a vesmíre. Keďže Astronomická jednotka 

nám vyhovuje ako jednotka vzdialenosti len v rámci Slnečnej sústavy, používame na meranie 

vzdialeností hviezd v Galaxii jednotku parsek (pc). Vzdialenosť 1 pc = 206 265 AU, čo je 

rovné 1,084 x 10
13 

km, z čoho je jasné, že nielenže jednotka 1 km, ale ani jednotka 1 AU sa na 

vyjadrovanie vzdialeností hviezd nehodia. V praxi sa totiž dosť často používajú jednotky kpc 

(väčšinou pre hviezdy v našej Galaxii) a Mpc (pre extragalaktické objekty). Prvé meranie 

hviezdnej paralaxy s uspokojujúcou presnosťou vykonal nemecký astronóm a matematik 

Friedrich Bessel (1784 – 1846). V roku 1838 zmeral paralaxu hviezdy 61 Cyg o jasnosti 5
m 

(π˝ = 0,3"). Ďalšie merania vykonali W. Struve a T. Henderson, ale do konca XIX. storočia 

boli známe paralaxy len pre 60 hviezd. Meranie paraláx hviezd bolo mimoriadne náročné na 

čas a vyžadovalo si precízne postupy pri spracovávaní a meraní fotografických platní. Aj 

preto bolo možné z fotografických meraní dosiahnuť spoľahlivé hodnoty len do vzdialeností 

cca 20 pc od Slnka, t.j. pre  π˝ ≥ 0,05˝ (situácia z konca 60. rokov XX. storočia, kedy boli 

zmerané paralaxy pre 760 hviezd). Neskôr sa metodika vylepšovala a tak koncom 70. rokov 

už boli známe paralaxy vyše 5800 hviezd a maximálna hodnoverná vzdialenosť bola 40 – 50 

pc. Výrazný obrat nastal až po spracovaní meraní družice Hipparcos (štart v r. 1989, 

pracovala do r. 1993), ktorá zmerala polohy necelých 120 000 hviezd do vzdialenosti 150 pc 

(s presnosťou 0,0008 – 0,002 oblúkovej sekundy). Toto je vysoká presnosť, ale stále ešte 

postačuje len na prácu v bližšom okolí v rámci našej Galaxie, ktorej priemer je približne 30 

kpc. Preto galaktickej, ale najmä extragalaktickej astronómii dosť dlho chýbala metóda na 

meranie (hoci aj menej presné) podstatne väčších vzdialeností, ako 50 pc. 

Zlom nastal začiatkom XX. storočia, keď na Harvardovom observatóriu v USA začala 

slečna Henrietta S. Leawittová merať jasnosti hviezd vo Veľkom (LMC) a Malom (SMC) 

Magellanovom oblaku na fotografických platniach. Okrem iných objavov našla 20 

pulzujúcich premenných hviezd typu δ Cep (Cefeíd).  Popri tom, že našla periódy ich 

svetelných variácií, určila aj ich priemerné jasnosti. Všimla si pritom, že jasnejšie z nich majú 

dlhšie periódy, ako tie menej jasné. Uvedomila si tiež, že (LMC) i (SMC) sú od nás veľmi 



vzdialené objekty a že preto ich  rozmery sú oproti ich vzdialenosti od Slnka zanedbateľné. 

Z toho ale vyplýva, že aj vzájomné vzdialenosti jednotlivých hviezd (aj Cefeíd) v nich sú 

zanedbateľné oproti ich vzdialenosti od Slnka. Akoby boli od nás rovnako vzdialené. Potom 

ale pozorovaná skutočnosť, že jasnejšie z nich majú dlhšie periódy ako tie menej jasné, 

nemôže byť výsledkom náhody, musí existovať nejaká zákonitosť. 

  

 
Obr. 1:  Krivka svetelných zmien pulzujúcej premennej hviezdy typu δ Cep. 
 

Táto zákonitosť bola čoskoro nazvaná vzťah Perióda – svietivosť. Uvádzame graf v trochu 

modernejšom podaní, než  boli pôvodné. Neskôr, po objavných prácach H. Leawittovej sa 

ukázalo, že existuje viacero druhov pulzujúcich premenných hviezd, typu Cefeíd. Hlavný 

rozdiel je v absolútnych magnitúdach oboch hlavných skupín, klasické Cefeidy sú jasnejšie 

ako Cefeidy typu W Virginis.  

 

 
 

Obr. 2: Grafické vyjadrenie vzťahu Perióda – svietivosť  pre dva druhy Cefeíd: klasických 

(Typ I) a  W Virginis (Typ II). V logaritmicko – logaritmickom vyjadrení je  tento vzťah 

lineárny. 

 

Táto zákonitosť je zatiaľ najpresnejšie vyjadrená na základe meraní družice Hipparcos takto 

(pre Cefeidy typu I) takto: 

 

Mv = – 2,81 x log P – 1,43 , 

 

kde Mv  je absolútna magnitúda Cefeidy a P je perióda jej svetelných zmien vyjadrená v 

dňoch. Ak teda určíme z meraní jasnosti Cefeidy periódu jej svetelných zmien, 



z predchádzajúceho vzťahu určíme aj jej absolútnu magnitúdu M. Pomocou vzťahu 

definujúceho modul vzdialenosti  

 

m – M = 2,5 log (d/10)
2
 = 5 log(d/10) = 5 log d – 5 

 

potom vypočítame hodnotu jej vzdialenosti d. 

Obrovskou výhodou Cefeíd je, že sú to mimoriadne svietivé hviezdy (100 až 10 000 krát 

svietivejšie ako Slnko). Pozorujeme ich preto aj v nie veľmi vzdialených galaxiách. Pokiaľ 

vzdialenosti hviezd dokázali byť v dobe objavu vzťahu Perióda – svietivosť merané len do 

vzdialenosti 20 pc a o niečo neskôr 40 pc, stačilo zmerať trigonometrické paralaxy všetkých 

blízkych, paralaktickým meraniam dostupných Cefeíd a mohli sme všetky vzdialené, aj 

v iných galaxiách využívať ako štandardné sviečky. Objav H. Leawittovej zrazu zväčšil 

objem „merateľného“ vesmíru miliárdkrát! Edwin Hubble toto aj efektívne využil pre meranie 

vzdialeností galaxií, v ktorých boli pozorované Cefeidy. 

Merania vzdialeností hviezd družicou Hipparcos už prestávajú vyhovovať požiadavkám 

modernej astronómie. Európska kozmická agentúra ESA preto pripravuje na rok 2012 

vypustenie ďalšej astrometrickej družice Gaia, ktorá bude okrem presných polôh hviezd 

merať aj ich jasnosti a tangenciálnu zložku rýchlosti ich pohybu vo vesmíre. V jej dosahu 

bude asi 100 miliónov hviezd a s dostatočnou presnosťou zmeria ich vzdialenosti do 10 kpc, 

teda väčšej, ako je vzdialenosť stredu Galaxie. 

Poznáme ešte niekoľko metód určovania vzdialeností hviezd (spektroskopická paralaxa, 

paralaxa pohybových hviezdokôp, paralaxa spektroskopických a súčasne vizuálnych 

dvojhviezd, dynamická paralaxa u  dvojhviezd, metóda využívajúca funkciu svietivosti 

planetárnych hmlovín, metóda využívajúca supernovy typu Ia ako štandardné sviečky  

a pod.). 

 

 


