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Ověřte si to sami!

1) Vyrobte si z papíru ruličku a 

jakmile uvidíte Měsíc 

vycházet, podívejte se na 

něj skrz ruličku a upevněte ji 

(lepící páskou) tak, aby její 

okraje kopírovaly okraj 

Měsíce 

2) Jamile bude Měsíc výš na 

obloze, podívejte se skrz 

ruličku znovu!
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Za vše může atmosféra!

1) Jak vypadá obloha na Měsíci? 

2) Modrý vzduch, prach, molekuly?

(Rayleigh, Mandelštam)

3) Proč není obloha fialová?

4) Jakou barvu mívají západy a 

východy  Slunce a Měsíce? 

Proč je obloha modrá?



Po západu Slunce stoupá od východu zemský stín, nad kterým lze 

pozorovat tzv. Venušin pás – vrchní část atmosféry stále 

osvětlenou již zapadlým Sluncem.

Nejkrásnější obloha je až po západu…
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Refrakce – ohyb světelných 

paprsků v atmosféře Země  -

hustota atmosféry je vyšší u 

povrchu Země 

Některé z důsledků: delší den 

a „zmáčknuté“ Slunce při 

výhodu nebo západu

Refrakce aneb tak trochu pomačkané Slunce



Scintilace hvězd – zásadní 

problém při přesných 

astronomických pozorování!

Třpytící se hvězdy





Spektrum – co vše lze zjistit?

1) Informace o prostředí, 

kde spektrum vzniklo



Spektrum – co vše lze zjistit?

1) Informace o prostředí, 

kde spektrum vzniklo

2) Teplota hvězdy



Spektrum – co vše lze zjistit?

1) Informace o prostředí, 

kde spektrum vzniklo

2) Teplota hvězdy

3) Složení



Spektrum – co vše lze zjistit?

1) Informace o prostředí, 

kde spektrum vzniklo

2) Teplota hvězdy

3) Složení

4) Pohyb



Spektrum – hledání exoplanet
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Problém s vahou -

Ciolkovského rovnice

Jak se dostat do vesmíru?
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Magnetické pole a černé díry



Akreční disk v okolí černých děr


