
Keď merajú policajti rýchlosť vozidiel alebo astronómovia 
rýchlosť galaxií, technické zariadenia, ktoré používajú, vyu-
žívajú fyzikálnu zákonitosť založenú na tzv. Dopplerovom 
jave. Jej autor Christian Andreas Doppler (1803 – 1853) ju 
predniesol šiestim poslucháčom 25. mája 1842 na prednáške 
v Kráľovskej českej spoločnosti náuk nazvanej O farebnom 
svetle dvojhviezd a niektorých iných hviezd na nebi, ktorá po-
tom neskôr vyšla v Pojednaniach tejto vedeckej inštitúcie.

Christian Andreas Doppler (1803 – 1853)

Titulný list tlačenej verzie Dopplerovej prednášky O farebnom svetle 
dvojhviezd a niektorých iných hviezd na nebi

Vo svojej prednáške Doppler vychádzal zo skoršieho obja-
vu aberácie hviezd Angličana Jamesa Bradleya, ktorým sa 
menia v dôsledku ročného pohybu Zeme ich uhlové polohy 
na oblohe. Usúdil, že pohyb zdroja vlnenia alebo pozorovate-
ľa musí vyvolať zmenu frekvencie prijímanej vlny bez ohľa-
du na to, či je zvuková alebo svetelná. Vo svojej práci Dop-
pler píše: „Vieme, zo všeobecnej skúsenosti, že loď s malým 
ponorom pohybujúca sa proti morským vlnám sa musí stret-
núť s väčším počtom vĺn (napr. za minútu) a s väčším nára-
zom na loď, ako loď, ktorá sa nepohybuje alebo sa pohybuje 
v smere šírenia vĺn. Prečo by to, čo platí pre vodné vlny, ne-
malo s nevyhnutnými modifikáciami platiť aj pre vlny vzdu-
chu alebo éteru?“

Situáciu so šírením vĺn okolo pohybujúceho sa zdroja nám 
priblíži nasledujúci obrázok: 

Vlny vysielané zdrojom 1 sa šíria symetricky a ich čelo vy-
tvára guľovú vlnoplochu 11. Ak sa pohybuje zdroj v smere 
šípky cez polohy 2, 3, 4, vytvára okolo seba systém vlnoplôch 
22, 33, 44. Ak bude pozorovateľ v bode A, budú k nemu vlny 
prichádzať častejšie ako k pozorovateľovi v bode B. Obaja 
pozorovatelia budú vnímať frekvenciu vĺn odlišnú od frek-
vencie, ktorú zdroj skutočne vysiela. Ak pôjde o zvuk, pozo-
rovateľ v mieste A bude počuť vyšší tón, pozorovateľ B nižší 
tón, ako vysielal zdroj. V tomto prípade môžeme dej opísať 
jednoduchým vzťahom 

f u
u v

f=
+

⋅ 0 ,

v ktorom u je rýchlosť zvuku vo vzduchu (približne 340 m/s), 
f0 vysielaná frekvencia, f vnímaná frekvencia, v rýchlosť 
vzďaľovania zdroja. Pre iné možnosti pohybu zdroja alebo 
pozorovateľa Doppler odvodil obdobne jednoduché vzťahy. 

Vo svojej prednáške Doppler hovorí o svetle, nie o zvuku. 
Tu musíme povedať, že sa veľmi zmýlil. Ak sa k nám jedna 
zložka dvojhviezdy približuje a druhá vzďaľuje, k posunom 
v spektrách síce dochádza, avšak farba hviezd sa nezmení. 
Prečo? Spektrum sa posunie celé. Na miesto súčasnej červe-
nej časti sa dostane časť spektra z pôvodne infračervenej ob-
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lasti, na konci viditeľného spektra bude časť spektra „vytla-
čená“ do ultrafialovej oblasti, takže spektrum ako celok bude 
vyzerať rovnako. Čo však bude iné? Nastane tiež posun tma-
vých absorpčných čiar, a táto zmena už pozorovateľná bude. 
Na to však Doppler nemyslel.

Pôvodná Dopplerova práca obsahuje tento jediný obrázok, 
aj to s neúplným označením veličín

Dospel teda k významnému objavu na základe nesprávne-
ho výkladu javu, ktorý vlastne neexistuje – snažil sa totiž vy-
svetliť rozdielne sfarbenie zložiek svetla dvojhviezd pohybu-
júcich sa opačnými rýchlosťami, čo nenastáva. Napriek tomu 
ním uvedené vzťahy platia pre všetky druhy vlnenia, len pre 
veľké rýchlosti potrebujú relativistickú korekciu. 

Pozrime sa teraz bližšie na osudy muža, ktorého životná 
dráha sa odvíja postupne medzi mestami Salzburg, Praha, 
Banská Štiavnica a Viedeň.

Život

Rodným mestom Christiana Dopplera je rakúsky Salzburg. 
Keďže nebol prvorodeným synom, unikol povinnosti pre-
vziať otcovu kamenársku dielňu a mohol sa vzdelávať v niž-
šej strednej škole v Salzburgu a neskôr v Linci, zatiaľ s bliž-
šie neurčeným profesijným cieľom. Keď sa jeho otec obrátil 
na profesora miestneho lýcea Simona Stampfera so žiados-
ťou o radu, čo ďalej s chlapcom, dostal odporúčanie prihlásiť 
ho na viedenskú polytechniku. Tam Doppler získal v rokoch 
1822 – 1825 inžinierske vzdelanie so základmi vyššej mate-
matiky, fyziky a astronómie, pretože súčasne navštevoval 
niektoré prednášky a cvičenia na univerzite, aj keď nebol jej 
študentom.

Po štúdiách sa uchádzal o miesta na univerzite v Ľvove, ná-
mornej akadémii v Terste, na lýceu v rodnom Salzburgu i na 
pražskej stavovskej reálke. Keď si nevedel nájsť uplatnenie, 
čo ho istý čas viedlo dokonca k úvahám o vysťahovaní do 
Ameriky, prišla predsa len oneskorená ponuka z Prahy. 
V roku 1835 teda nastúpil na pražskú polytechnickú reálku 

a o dva roky neskôr na stavovskú polytechnickú školu ako 
profesor matematiky. V Prahe strávil celkom 12 rokov.

Keďže dvorská komisia povolila vyučovanie vyššej mate-
matiky len na univerzite, na polytechnike bola Dopplerovi 
pridelená len výučba elementárnej matematiky a praktickej 
geometrie. Prednášal naraz pre niekoľko stoviek študentov, 
všetkých ich musel ústne i písomne skúšať, čo vyvolávalo 
obrovský tlak na jeho fyzické sily a zdravie. Čoskoro sa táto 
záťaž prejavila vyčerpaním a tuberkulózou hrtana. Boli obdo-
bia, keď nemohol vôbec hovoriť. Ak si plnil svoje pedagogic-
ké povinnosti i za týchto podmienok, zostáva záhadou, kde 
bral čas na vedeckú prácu. Ostávali už len noci. Počas svojho 
pražského pôsobenia publikoval 35 vedeckých prác, niektoré 
i s technickými výstupmi (prístroj na meranie zorného uhla, 
zariadenie na vytyčovanie železničných oblúkov, prístroj na 
určenie vzdialenosti len na základe zamerania predmetu 
a iné). 

Vedeckou činnosťou zaujal viac než pedagogickou, čo ne-
ušlo významnej osobnosti pražskej vedeckej komunity – ma-
tematikovi a filozofovi Bernardovi Bolzanovi (1781 – 1848). 
V ňom Doppler získal veľkého priaznivca a intelektuálneho 
podporovateľa. Od roku 1840 bol členom Kráľovskej českej 
spoločnosti náuk, čo mu umožňovalo na jej pôde prezentovať 
výsledky svojej vedeckej činnosti. Práve na jednej jej schôdzi 
predniesol prednášku O farebnom svetle dvojhviezd…, ktorá 
u iba šiestich účastníkoch schôdze (medzi nimi bol i Bolza-
no) nevyvolala takmer žiadnu odozvu, možno len rozpaky, 
a ktorá neskôr vyvolala ostrý vedecký spor, aby nakoniec 
ovplyvnila na ďalších sto rokov vývoj fyziky a najmä astro-
nómie.

Dopplerov zdravotný stav sa nezlepšoval, tuberkulóza hrta-
na prepukla do takej miery, že stratil hlas a nemohol vyučo-
vať. Aj finančne sa pre Dopplera stala situácia v Prahe veľmi 
náročnou, a preto rád s celou rodinou využil ponuku, ktorá 
prišla z Banskej a lesníckej akadémie z Banskej Štiavnice.

Banská	Štiavnica

Do tohto banského mesta prišiel Doppler na konci roku 1847, 
keď bol cisárskym dekrétom menovaný za profesora mate-
matiky a mechaniky a súčasne mu prináležal titul banského 
radcu. Potom zložil služobnú prísahu s dodatkom, že nevstú-
pi do žiadnej tajnej spoločnosti zameranej proti záujmom pa-
novníka. Na rozdiel od pôsobenia v Prahe mal pedagogickú 
činnosť voľnejšiu a mohol sa tak s väčším pokojom venovať 
i činnosti vedeckej. 

Tu sa zoznámil s technikou ťažby i so spôsobom zameriava-
nia chodieb a šácht. Zo štúdia starých banských máp pochá-
dzajúcich z 15. storočia a kreslených podľa kompasu dospel 
pri porovnávaní so skutočnými štôlňami k záveru, že zemská 
magnetická deklinácia prešla za stáročia veľkými zmenami. 
Z týchto záznamov sa pokúšal nájsť variácie magnetickej dek-
linácie, prípadne jej periódy. Čiastkové poznatky publikoval 
v správach viedenskej akadémie vied, avšak vzhľadom na 
zložitosť problému nedospel k žiadnym záverom.

Ani počas jeho banskoštiavnického pôsobenia na neho 
v Prahe nezabudli. Pražská univerzita sa pri príležitosti výro-
čia 500 rokov od svojho založenia rozhodla Dopplerovi ude-
liť čestný doktorát.

Dagerotypia Dopplerovej rodiny. Pri tejto technike fotografovania  
sa nesmeli osoby niekoľko desiatok minút pohnúť. Preto najmä deti 

pôsobia smutne a strnulo.
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Ak bude orchester hrať na koncertnom pódiu a poslucháč 
bude vo vzdialenom parku, bude aj počas vetra počuť hudbu 
ladiacu. A to bol práve Petzvalov prípad: Ak sa vzdialenosť 
medzi zdrojom vlnenia a pozorovateľom nemení, iba prostre-
die prúdi, potom ozaj zmena výšky tónov nenastane. To do-
kazovali i Petzvalove diferenciálne rovnice. Petzval teda úto-
čil na Dopplera výkladom iného javu bez toho, aby uznal, že 
vzďaľujúca sa píšťala vydáva ozaj tón nižší. 

Do sporu sa vložil ďalší významný fyzik – Ernst Mach 
(1838 – 1916), a to v prospech Dopplera. Navrhol pokus, 
trochu dramatický, pri ktorom pozorovatelia mali počúvať 
svišťanie striel, ktoré by im lietali vodorovne nad hlavami. 
Atraktívny pokus bol síce presvedčivý, avšak vymyslel aj iný 
– laboratórny. Na vodorovne rotujúcom kotúči bola umiest-
nená v smere polomeru dutá tyč, ktorá mala na konci píšťal-
ku, pričom do nej bol z tyče vháňaný vzduch. Pozorovateľ se-
diaci v rovine kotúča počul kolísanie tónu píšťalky podľa 
toho, či sa k nemu blížila alebo sa od neho vzďaľovala. 

Pre úplnosť ešte uveďme pokus Holanďana Christopha Bu-
lisa-Ballota, ktorý pri trati z Utrechtu do Amsterdamu v roku 
1845 skutočne počúval na plošinovom vagóne hrajúci or-
chester. Pri približovaní vagóna rýchlosťou 60 km/h zneli 
všetky tóny skladby asi o poltón vyššie, keď vagón pozorova-
teľa minul, tóny hudby sa o rovnakú hodnotu znížili.

Čitateľ si možno položí otázku, aká veľká zmena výšky 
tónu to vlastne je. Vezmime si preto jeden z možných prípa-
dov a počítajme: Pozorovateľ je v pokoji, zdroj zvuku sa od 
neho vzďaľuje rýchlosťou v a súčasne produkuje tón komor-
né A s frekvenciou 440 Hz. Podľa Dopplerovho vzťahu pre 
túto situáciu bude pozorovateľ vnímať nižšiu frekvenciu 
tónu. Ak si položíme otázku, akou rýchlosťou sa musí zdroj 
vzďaľovať, aby pozorovateľ počul napr. tón s frekvenciou 
396 Hz, teda tón G, z vyššie uvedeného vzťahu dostávame 
pre zníženie o celý tón rýchlosť vzďaľovania zdroja asi 
140 km/h.

Vráťme sa však k sporu 
dvoch profesorov. Naplno 
prepukol v máji 1852 
a Doppler, aj keď si bol 
vedomý správnosti svo-
jich vzťahov, ho osobne 
niesol veľmi ťažko. Preja-
vilo sa to prudkým zhor-
šením jeho zdravotného 
stavu. Takmer päťdesiat-
ročný Doppler odchádza 
do Benátok s nádejou na 
vyliečenie svojich dýcha-
cích problémov, avšak 
17. marca 1853 tam umie-
ra. Pochovaný je na 
ostrovnom cintoríne na 
San Michele.

Zatiaľ čo bol Dopplerov jav už v polovici 19. storočia uzna-
ný ako skutočný a celkom neužitočný, jeho pokusné overenie 
pre svetlo nastalo až v roku 1905. Podarilo sa to nemeckému 
fyzikovi Johannesovi Starkovi (1874 – 1957). Tým sa potvr-
dilo to, o čom Doppler hovoril vo svojej pamätnej prednáške 
pre šesticu členov Učenej spoločnosti. 

Keď 15. marca 1848 prepuklo v Budapešti povstanie, poli-
tický otras zasiahol i okolie Banskej Štiavnice. Doppler bol 
nútený zložiť novú prísahu lojality, tentoraz uhorskej konšti-
túcii. Z tohto obdobia si spomeňme jedno zaujímavé stretnu-
tie. Revolučné uhorské vojsko obliehajúce Banskú Štiavnicu 
viedol generál Arthur Görgey, ktorý pred rokmi ako študent 
navštevoval v Prahe Dopplerove prednášky. Obaja sa stretli 
a vraj spoločne robili aj fyzikálne pokusy, okrem iného s Fou-
caltovým kyvadlom. Keď v januári k mestu dorazilo rakúske 
vojsko vedené generálom Windischgrätzom, aby povstanie 
potlačilo, Doppler to využil a s rodinou sa presťahoval do 
Viedne. Tam bol menovaný profesorom geometrie na poly-
technike a súčasne sa stal členom Cisárskej akadémie vied.

Na	univerzite	vo	Viedni

Do Viedne prešiel Doppler 24. februára 1849 a ujal sa riade-
nia fyzikálneho ústavu pri univerzite zriadeného na začiatku 
roku 1850 cisárom Františkom Jozefom I. Usilovnou prácou 
sa mu podarilo získať pre ústav zodpovedajúcu budovu, spí-
sal akýsi zoznam činností v ňom vrátane povinností študen-
tov, od základu vybudoval technické a laboratórne vybavenie 
a knižnicu. Ihneď začal vyučovať experimentálnu fyziku. 
Zdalo sa, že po všetkých problémoch, ktoré ho sprevádzali 
takmer po celý život, bude konečne šťastný. On i jeho rodina 
boli zabezpečení. 

V tomto čase však jeho život podstatne ovplyvnil úplne ne-
čakaný vedecký spor. Na 
scénu vstupuje uznávaný 
profesor univerzity Jozef 
Maximilián Petzval (1807 
– 1891), rodák zo Spišskej 
Belej, ktorý napadol Dop-
plerovu prácu o zmene 
frekvencie vlnenia pri po-
hybe predovšetkým pre jej 
jednoduchosť. Vyzerá to až 
humorne, ale Pet zval spo-
čiatku tvrdil, že jav opiso-
vaný Dopplerom nie je 
možné kvantitatívne zhod-
notiť pomocou takého jed-
noduchého zlomku, aký je 
uvedený na začiatku člán-
ku. Tak veda podľa Petzvala nemôže vyzerať. Z ním rieše-
ných diferenciálnych rovníc vyplývalo, že frekvencia sa pri 
deji meniť nemôže. 

Fyzikálna podstata sporu spočívala ale v inej veci. Ako už 
bolo uvedené, Doppler opisoval a vysvetľoval dej, pri ktorom 
sa mení vzdialenosť zdroja a pozorovateľa, Petzval uvažoval 
o prúdiacom prostredí pri stálej vzdialenosti zdroja od pozo-
rovateľa. Rozdiel medzi oboma javmi ilustrujme na príklade 
(neskôr skutočne aj realizovanom): Na plošine železničného 
vagónu bude hrať orchester. Pozorovateľ stojí pri trati a počú-
va hudbu. Ak bude orchester hrať dobre, pri približovaní  
k pozorovateľovi ten bude vnímať tóny hudby ako vyššie, ak 
prejde orchester okolo neho a bude sa od neho vzďaľovať, po-
zorovateľ bude počuť skladbu v nižších tónoch. Tak to malo 
byť podľa Dopplera.

Dopplerov náhrobný kameň  
na cintoríne v Benátkach
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Dopplerov	princíp	dnes

Keď pozitivistický filozof Auguste Compte (1798 – 1857) 
uvádzal ako príklad absolútnej nepoznateľnosti vlastnosti 
hviezd, netušil, že ešte za jeho života sa o nich (a dokonca aj 
o galaxiách) dozvieme mnoho zaujímavého práve a iba z ich 
svetla. Dopplerov princíp prejavujúci sa posuvom tmavých 
čiar v spektre umožnil nájsť rýchlosti veľmi vzdialených ne-
beských objektov, rýchlosti prekvapivo veľmi veľké. Stal sa 

jedným z najmocnejších ná-
strojov v rukách astronómov 
20. storočia. V roku 1929 na 
základe fotografií spektier rea-
lizovaných Američanom Mil-
tonom Humasonom a svojich 
vlastných pozorovaní Edwin 
Powell Hubble (1889 – 1953) 
ukázal, že sa vesmír rozpína. 

Akustický Dopplerov jav sa 
uplatňuje v lekárstve, kde napr. 
pomocou sonografie možno 
sledovať pohyby vnútri ľud-
ského tela, pohyby plodu i po-
hyb krvi v mozgu. 

Na Dopplerovom princípe je založená aj moderná navigá-
cia – námorná, letecká i kozmická. 

Aby sme boli spravodliví, uveďme ešte, že Dopplerov prin-
cíp nezávisle objavil aj francúzsky fyzik Armadn Fizeau 
(1819 – 1896) v roku 1848, teda približne v rovnakom čase 
ako Doppler. Vidíme, že šírenie nových poznatkov v prvej 
polovici 19. storočia ešte nebolo veľmi rýchle.

František Jáchim

Pohyb zdroja sa dá zistiť posuvom spektrálnych čiar. Hore je spektrum 
zdroja, ktorý sa voči pozorovateľovi nepohybuje, dole sa pri  

približovaní zdroja čiary posúvajú ku kratším vlnovým dĺžkam  
do fialovej oblasti spektra. Spektrum v pozadí i po posunutí  

zostáva rovnaké.

Rakúska poštová známka vydaná  
k 200. výročiu Dopplerovho  

narodenia

zaujímavé žraloky
Pre ľudí sú žraloky najväčším strašiakom pri kúpaní v otvo-
renom mori. Môžu za to hlavne filmy, ktoré ich vykresľujú 
ako neľútostných zabijakov. Štatistiky však hovoria, že žralo-
ky priemerne zabijú len jednociferný počet ľudí ročne, keď si 
ich pomýlia so svojou štandardnou potravou. Takže je oveľa 
pravdepodobnejšie, že vás zabije blesk alebo zrazí auto, ako 
to, že vás uhryzne žralok pri kúpaní v mori. V tomto článku 
sa zameriame na niekoľko druhov žralokov, ktoré žijú vo 
väčších hĺbkach a sú zaujímavé svojím nezvyčajným tvarom.

Žralok	pílochvostý

Žralok	pílochvostý	(Galeus melastomus) je štíhla ryba s ob-
vyklou dĺžkou tela od 60 do 80 centimetrov. Výnimočne do-
rastá až do dĺžky 120 centimetrov. Jeho hlava je veľmi malá, 
plochá a so zaobleným rypákom. Oči sú zelenkavé a trblieta-
jú sa.

Jeho ozdobou je dlhá chvostová plutva, ktorá môže tvoriť 
až štvrtinu celkovej dĺžky ryby. Na hornej hrane chvostovej 
plutvy má rad plochých, pílkovitých tŕňov, podľa ktorých je 
aj pomenovaný.

Môžeme ho nájsť v oblasti od severovýchodného Atlantiku 
až po severozápadnú Afriku a Madeiru, objavuje sa aj v Stre-
dozemnom mori. Preferuje bahnité dno v hĺbkach 150 až 
600 metrov, ale vyskytuje sa aj v hĺbkach okolo 1 400 metrov. 
Koncom leta, keď ho možno loviť, sa v severských fjordoch 
vyskytuje v hĺbke okolo 50 metrov. 

Je vajcorodý, samice pohlavne dospievajú pri dĺžke asi 
70 centimetrov, samce pri dĺžke asi 60 centimetrov. Samička 
kladie vajíčka po celý rok, najviac v lete. V severnom Atlan-
tiku ich kvôli nižším teplotám kladie len na jar a v lete. Ich 

počet je malý – zvyčajne sú 2 až 4, výnimočne ich môže byť 
až 8. 

Žralok pílochvostý sa živí bezstavovcami, kôrovcami, 
mäkkýšmi a malými rybkami otvoreného mora. Vyskytuje sa 
v početnejších skupinách. Pri jeho love je nutné používať 
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