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Souhvězdí – základní informace

Nelze stanovit první okamţik, kdy se

člověk podíval na oblohu. Ani okamţik,

kdy lidská představivost vytvořila první

souhvězdí. Nicméně obojí spadá do rané

historie člověka a neexistují o ní písemné

záznamy.

Souhvězdí je tedy pomyslný obrazec z

hvězd na obloze.



Souhvězdí – základní informace

Pokud pomineme pravěké nástěnné malby, 

pak první písemné záznamy o souhvězdích 

pochází ze starověku. Vzhledem k relativní 

izolaci jednotlivých starověkých říší si 

kaţdá země (říše) vytvořila svoji mytologii 

a své souhvězdí, jeţ ji odpovídaly.
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Souhvězdí – základní informace

Tento trend přetrval aţ do relativně 

nedávné doby. Kaţdý astronom pracoval 

podle trochu jiné mapy oblohy a bylo tudíţ 

velmi obtíţné se orientovat v pozorovacích 

denících kolegů astronomů z jiných zemí.

Původně byly souhvězdí chápány jen jako 

obrazce. Dnešní pojetí chápe souhvězdí 

jako určitou oblast oblohy.
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Souhvězdí – základní informace

Proto byly v roce 1930 stanoveny hranice

souhvězdí a odsouhlasen jejich počet.

Celkem rozlišujeme 88 souhvězdí – 44

souhvězdí na jiţní a 44 na severní obloze.

Obloha je rozdělena do těchto souhvězdí

beze zbytku.

V současnosti uznávaná souhvězdí vychází 

z řecké mytologie a na tu se budeme v 

dalším textu odkazovat. 5



Souhvězdí – základní informace

Hvězdy spolu nemají nic společného, 

nacházejí se v různých vzdálenostech.
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Hvězdy – základní informace

 Jedná se o velmi horká tělesa zářící vlastním
světlem. Planety září pouze odraţeným světlem.

 Jsou hmotnější neţ planety a v jejich nitru
probíhají termonukleární reakce – zdroj světla.

Rozdílná vzdálenost a velikost hvězd způsobuje,
ţe na obloze se nám jeví různě jasné.

Měřítkem jasnosti hvězdy je zdánlivá hvězdná
velikost (magnituda, mag).

Nejslabší hvězdy viditelné pouhým okem jsou 6
magnitudy, nejjasnější hvězdy mají záporné
magnitudy.



8

Nejjasnější hvězdy na obloze

Slunce - 26,72 *

Sirius - 1,46 CMa

Canopus - 0,72 Car

Rigil Kent - 0,27 Cen

Arcturus - 0,04 Boo

Vega 0,03 Lyr

Capella 0,08 Aur

Rigel 0,12 Ori

Procyon 0,38 CMi

Achernar 0,46 Eri
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Světelný rok (light year - ly)

Vzdálenost hvězd je uváděna ve světelných

rocích. Nejedná se tedy o časovou

jednotku, ale o délkovou.

Jedná se o vzdálenost, kterou urazí světlo

za 1 rok.

Rychlost světla činí 300 000 km/s

Světelný rok je roven vzdálenosti

9 467 280 000 000 km.
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Nejbliţší hvězdy

Slunce 0,000017 ly

Proxima Centauri 4,22 ly

Rigil Kent A 4,39 ly

Rigil Kent B 4,39 ly

Barnardova hvězda 5,94 ly

Wolf 359 7,78 ly

Lalande 21185 8,31 ly

Sirius A 8,60 ly

Sirius B 8,60 ly

Luyten 726-8 A 8,73 ly
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Označování souhvězdí

Mezinárodní latinský název – stanoveno 1930

Třípísmenná zkratka – stanoveno 1930

Název v národním jazyce

Příklad:

Ursa Maior – UMa – Velká Medvědice,

Lacerta – Lac – Ještěrka

a další
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Rozdělení souhvězdí

Podle viditelnosti rozdělujeme souhvězdí na:

• souhvězdí severní oblohy

• souhvězdí jiţní oblohy

a obě skupiny dále na souhvězdí:

cirkumpolární

 jarní

 letní

podzimní

zimní
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Jakou část zemské sféry vidíme?



14

Cirkumpolární souhvězdí

 Jedná se o souhvězdí, která se nacházejí poblíţ
zemského pólu (severního nebo jiţního) - jsou
viditelná po celý rok.

Obecně platí, ţe cirkumpolární jsou hvězdy
vzdálené od nebeského pólu o úhel menší nebo
rovný hodnotě 90° minus zeměpisná šířka místa
pozorovatele.

Mezi nejznámější cirkumpolární souhvězdí
severní oblohy patří:

Velká a Malá Medvědice, Kasiopea, Kefeus,
Drak, Rys, Ţirafa a části dalších souhvězdí
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Ursa Maior – Velká Medvědice - UMa

 Jedno z nejstarších a nejznámějších souhvězdí.

Rozlohou třetí největší souhvězdí na obloze.

Skupina 7 nejjasnějších hvězd je v Evropě

označována jako Velký vůz.

Nejznámější vícenásobnou hvězdou je Mizar a

Alcor – prostým okem vidíme však jen dvě

hvězdy.





Ursa Maior - pověst

Národy Mezopotámie, Fénicie, Persie a 

Řecka a Severoameričtí Indiáni viděli v 

tomto souhvězdí podobu medvěda. Antická 

báje praví, ţe Arkadská princezna Kallistó 

vzbudila svou krásou ţárlivost Héry, 

manţelky vládce bohů Dia. Proto ji 

rozhněvaná bohyně proměnila v medvědici 

a vyhnala do lesů.
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Ursa Maior - pověst

Jednou Kallistó potkala svého syna Arkase 

na lovu. Přiblíţila se k němu a chtěla ho 

obejmout. Arkas ve strachu z medvěda 

namířil kopí a v posledním okamţiku 

zasáhl Zeus a proměnil Arkase v Malého 

medvěda. Poté je oba z náklonnosti 

umístnil na oblohu.
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Ursa Minor – Malá Medvědice - UMi

Nesprávný název „Malý vůz“

Souhvězdí obsahuje jednu z nejznámějších hvězd
– Polárku, která slouţí k určení severního
nebeského pólu

Souhvězdí je mnohem méně nápadné neţ
majestátní Velký vůz

Polárka (Severka, Cynosura) – nachází se jen 1°
od severního nebeského pólu. Jedná se o
pulzující proměnnou hvězdu – cefeidu. Jedná se
téţ o dvojhvězdu. Vzdálena je 432 ly, jasnost 2,1
mag.
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Jak určíme sever?
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Cassiopeia – Kasiopea - Cas

 Jedno z nejvýraznějších a nejznámějších
souhvězdí

Nápadné skupinou 5 jasných hvězd ve tvaru
písmena „W“

V roce 1572 zde vzplála supernova známá jako
Tychonova hvězda, která byla viditelná prostým
okem po dobu 16 měsíců

Pozůstatek supernovy je slabá, rozpínající se
mlhovina, zdroj radiového záření





Cassiopeia - pověst

Dle pověsti je Kasiopeja matkou 

Andromedy. Chlubila se, ţe Andromeda je 

krásnější neţ mořské nymfy Nereidy. A tak 

ji ztrestal bůh moří Neptun tím, ţe seslal na 

pobřeţí velrybu. Ta ničila vše ţivé. Věštba 

pravila, ţe netvor se uklidní pokud mu 

bude obětována právě její dcera 

Andromeda…
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Cepheus – Kefeus - Cep

Jedná se o souhvězdí plné modelových

případů velmi zajímavých hvězd.

Alfa Cefea – vlivem precese bude za

zhruba 7500 let plnit roli Polárky.

Beta Cefea (beta cepheidy) – pulsující

hvězdy s krátkou periodou (3-6 hodin),

jejichţ jasnost se však mění jen minimálně.



Cepheus – Kefeus - Cep

Mí Cefea (Mí Cepheidy) – „Granátová 

hvězda“ – pojmenována Williamem 

Herschelem, protoţe patří k nejčervenějším 

hvězdám oblohy. Jedná se o nepravidelnou 

proměnou hvězdu – červený veleobr nebo 

obr, jehoţ světelné změny nastávají díky 

pulzacím. Světelné změny ale nejsou příliš 

výrazné.
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Cepheus – Kefeus - Cep

Delta Cephea je představitelkou 

pulzujících proměnných hvězd – delta

cefeid, u nichţ je perioda rytmického 

zjasňování a slábnutí úměrná jejich 

svítivosti.
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Cepheus – pověst

Cefeus byl podle pověsti etiopský král, 

manţel krásné Kasiopeji a otec nádherné 

Andromedy. Byl to on, kdo se obrátil na 

věštírnu a zjistil, ţe musí obětovat svoji 

dceru Andromedu. Cefeus nechal přikovat 

nevinnou dceru na skálu nad mořským 

útesem…
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Draco – Drak - Dra

Podle vyobrazení na starých mapách je to spíše

had neţ drak (v řečtině slovo draco znamená had)

Na obloze má drak hlavu nad Herkulem,

nedaleko jasné Vegy. Hadovité tělo se vine mezi

oběma Medvědy

Alfa Draconis - Thuban – polárka starých

Egypťanů. V r. 2830 př.n.l. byla pouze 10´ od

severního nebeského pólů; v důsledku precese je

dnes přes 25° od pólu



Draco – Drak - Dra

Hvězdu Thuban nalezneme v polovině 

vzdálenosti mezi Alcorem a Mizarem a 

zadními koly „Malého vozu“.
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Draco – pověst

Podle antické báje hlídal Drak zlatá jablka 

v zahradě Hesperidek a jen Herkules nad 

ním dokázal zvítězit.
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Precese

Dlouhoperiodický kuţelovitý pohyb
zemské osy, který vzniká gravitačním
působením Slunce a Měsíce

Projevuje se změnou polohy světového
rovníku k hvězdám a tudíţ i pohybem
jarního bodu. Respektive se mění místo
kam ukazuje zemská osa na nebeské sféře.

Zemská osa opíše precesní kruţnici za
25 725 roků – Platónův rok



Pohled na precesní kruţnici
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Precesní kruţnice na obloze
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Lynx – Rys - Lyn

Souhvězdí zavedl v roce 1690 J. Hevelius,

aby zaplnil místo mezi Velkou Medvědicí,

Vozkou a Blíţenci - a dle jeho slov na jeho

spatření musíte mít oči jako rys.

Nevýrazné souhvězdí v místech „kde nic

není“

Proslavené jednou kuriozitou:
hvězda 41 Lyn se nachází ve Velké Medvědici a hvězda

10 Uma v Rysovi !
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Camelopardalis – Ţirafa - Cam

Rozsáhlá oblast bez jasnějších hvězd leţící

mezi Polárkou a souhvězdím Vozky

Souhvězdí pojmenoval (zavedl) v roce

1624 Jakob Bartsch, zeť Johana Keplera a

nevztahuje se k němu ţádná starověká

báje.
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Podzimní souhvězdí

Podzimní obloze vévodí tzv. Pegasův

čtverec, tvořený hvězdami alfa, beta a

gama Pegasa a hvězdou Sirrah se

sousedního souhvězdí Andromedy

Mezi další souhvězdí podzimní oblohy

patří Beran, Trojúhelník, Ryby, Vodnář,

Kozoroh a Velryba
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Pegasus – Pegas - Peg

Na obloze je Pegas (okřídlený kůň)

orientován „vzhůru nohama“. Hvězdy alfa,

beta a gama Pegasa společně s alfou

Andromedy tvoří známý Pegasův čtverec

V souhvězdí se nachází skupina galaxií

známá pod názvem Stephanův kvintet





Pegasus - pověst

Pegas byl létající kůň s křídly, který se 

zrodil z krve Medúzy zabitou Perseem. 

Krev tekla do mořské pěny a z vůle boha 

vod Poseidona vznikl sněhobílý okřídlený 

oř. Pegas pak odletěl na horu Helikon k 

sídlu Múz. 
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Pegasus - pověst

S hrdinou Bellerofónem vykonal mnoho 

hrdinských činů, ale později jeho pán 

zpychl a Zeus poslal na Pegase ovády, kteří 

jej splašili a on Bellerofa shodil. Pegas se 

pak dostal na hvězdnou oblohu.

45



46

Andromeda – Andromeda - And

Na figurálních mapách bývá Andromeda

vyobrazena ke skále jako oběť mořské obludě

(Cetus)

Navazuje na Pegasův čtverec – hvězda alfa je

součástí Pegasova čtverce, ale patří do souhvězdí

Andrtomedy

M 31 – Velká galaxie v Andromedě (nesprávně

mlhovina) je nejbliţší velká spirální galaxie –

vzdálena je 2,9 milionu světelných let. Prostým

okem je vidět jako protáhlý obláček.





Andromeda - pověst

Andromeda nese jméno etiopské 

princezny, dcery královny Kasiopeji. Ta se 

vychloubala, ţe Andromeda svou krásou 

překoná mořské nymfy Nereidy. To 

rozhněvalo boha moře Poseidóna tak, ţe 

potrestal celou Etiopii. Poslal k jejím 

břehům mořskou obludu (souhvězdí 

Velryba), která ničila vše ţivé. 
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Andromeda - pověst

Král Cefeus se obrátil na věštírnu, aby mu 

poradila. Věštba však byla zdrcující, musí 

obětovat svou dceru Andromedu. Cefeus 

nechal přikovat nevinnou dceru na skálu 

nad mořským útesem. Právě tudy a tou 

dobou se vracel Perseus s useknutou 

hlavou Medusy. 
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Andromeda - pověst

Perseus obludu proměnil v kámen pomocí 

hlavy Medusy (kdo na ní pohledl 

zkameněl) a dostal Andromedu za ţenu i s 

královským věnem. Jelikoţ byl Perseus syn 

Diův (vládce bohů), nechal i Poseidón 

další pomsty.
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Aries – Beran - Ari

Zvířetníkové souhvězdí leţící původně v

prvním znamení zvěrokruhu, tradičně

spojované s příchodem jara

Nejjasnější hvězdou v souhvězdí je hvězda

alfa Arietis – Hamal vzdálená 66

světelných let





Aries - pověst

Souhvězdí zvířetníku pojmenované Beran 

nebo někdy jako Skopec, zobrazuje 

legendu o výpravě Iasona za zlatým 

rounem. Beran se zlatým rounem byl dar 

boha Herma, aby chránil Frixa a Hellé, děti 

bohyně oblaků Nephelé.
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Jarní bod

 Jeden z průsečíků ekliptiky s nebeským rovníkem
(druhým je podzimní bod)

 Ekliptika – pomyslná dráha Slunce mezi hvězdami.
Slunce se po ekliptice pohybuje od západu na
východ

Nebeský rovník – promítnutí pozemského rovníku na
nebeskou sféru

 Jarní bod se před více jak 2000 lety nacházel v
souhvězdí Berana, nyní se nalézá v souhvězdí Ryb.

Od jarního bodu byla tehdy ekliptika rozdělena na 12
stejně dlouhých úseků po 30° nazvaných znamení
zvěrokruhu.



Znamení zvěrokruhu

První úsek se dodnes nazývá jako znamení 

Berana, přestoţe v důsledku precese leţí 

jarní bod v sousedním souhvězdí Ryb.

Ryby, Beran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, 

Panna, Váhy, Štír, Střelec, Kozoroh, 

Vodnář
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Posun jarního bodu

Nebeský rovník se mezi hvězdami zvolna

pohybuje (způsobeno precesí zemské osy)

coţ způsobuje posun jarního bodu po

ekliptice proti pohybu Slunce po ekliptice,

tj. od východu na západ.

Jarní bod se posune zpět do souhvězdí

Berana za 23 725 roků (celá precesní

kruţnice 25 725 roků).
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Posun jarního bodu
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Triangulum – Trojúhelník - Tri

Malé, ale výrazné souhvězdí

Nejznámější objekt v souhvězdí je spirální

galaxie M 33 (NGC 598)

Po naší Galaxii a galaxii M 31 je třetím

největším členem Místní soustavy galaxií

Vzdálenost M 33 je odhadována mezi 2,2

aţ 2,9 miliónů světelných let





Triangulum - pověst

Toto souhvězdí patří, ač se názvem nezdá, 

k původním čtyřiceti osmi, která se 

dochovala z dob antického Řecka. Ti ho 

nazývali Deltodon, podle tvaru písmene 

delta. Egypťané v něm viděli obraz delty 

Nilu a Ţidé nazývali stejné souhvězdí 

Šališ, podle hudebního nástroje ve tvaru 

trojúhelníku.
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Pisces – Ryby - Psc

Zvířetníkové souhvězdí, známé jiţ tisíce let.

V současné době se v tomto souhvězdí nachází
jarní bod.

Van Maanenova hvězda – bílý trpaslík velký
jako planeta Země, ale s hmotností Slunce!
(hustota 1000 kg/cm3).

Jedna z nejmenších známých hvězd, vzdálena je
14,4 ly a její jasnost je 12,4 mag.

 Pozorovatelná pouze dalekohledem o průměru
20 cm





Pisces - pověst

Kdysi dávno se procházela Afrodita 

(Venuše) se svým synem Erótem po břehu 

řeky Eufratu. Náhle se před nimi objevil 

obr Tyfón. Měl sto hlav dračí, psí i lidské 

podoby a ničil vše, nač přišel. Vyděšená 

bohyně skočila se svým synem do řeky a 

proměnila se v rybu. Na památku této 

události je ryba zvěčněna na noční obloze.
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Aquarius – Vodnář - Aqr

Zvířetníkové souhvězdí známé jiţ u
Babyloňanů a starých Egypťanů.

Mezi nejznámější objekty v souhvězdí
patří kulové hvězdokupy M 2 a M 72 a
planetární mlhovina NGC 7009 – Saturn a
NGC 7293 – Helix.

Planetární mlhoviny dostaly svůj název pro
svoji podobnost s kotoučkem planet.





Aquarius - NGC 7293 - Helix
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Aquarius - NGC 7009 - Saturn
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Aquarius - pověst

Na prastarých babylonských kamenech 

bývá Vodnář vytesán jako klečící muţ, 

který vylévá vodu z vědra na rameni. V 

Egyptě byl symbolem záplav Nilu. 

Všechny staré civilizace spojovali toto 

souhvězdí s vodou.
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Aquarius - pověst

V antice představovalo souhvězdí boha 

Dia, který lije proud vody na zem, aby 

potrestal hříšné lidstvo. Přeţil jen 

Deukalión, syn Prométhea a jeho manţelka 

Pyrrha na vrcholku hory Parnasu. Jako 

jediní byli dobří a zaloţili nový lidský rod.
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Capricornus – Kozoroh - Cap

Opět zvířetníkové souhvězdí známe jiţ od

starověku

V minulosti se jednalo o nejjiţnější

souhvězdí ekliptiky, Slunce se zde

nacházelo v době zimního slunovratu.

Působením precese se tento bod posunul do

sousedního souhvězdí Střelce.





Capricornus - pověst

Bohem pastýřů, lesů, polí a stád byl v 

starověkém Řecku Pan (Faun v Římě). 

Protoţe svým vzhledem naháněl strach, 

chodil raději sám a hrál na píšťalu. Měl rád 

hudbu i tanec a za jasných nocí hrál 

nymfám k tanci. Pan byl symbolem klidné 

pohody a přece se ho lidé báli (panický 

strach). Pan bývá znázorňován jako 

kozoroh s rybím ocasem.
72



Slunovrat a rovnodennost

Jarní rovnodennost – den i noc stejně 

dlouhé – 21.3

Letní slunovrat – den nejdelší a noc 

nejkratší – 21.6

Podzimní rovnodennost – den i noc stejně 

dlouhé – 23.9

Zimní slunovrat – den nejkratší a noc 

nejdelší – 21.12
73
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Cetus – Velryba - Cet

Podle mytologie se jedná o obludu, která měla
pohltit princeznu Andromedu.

Nejzajímavějším objektem je hvězda omikron
Ceti – Mira.

 Jedná se o neznámější a nejjasnější
dlouhoperiodickou proměnnou hvězdu.

Svoji jasnost mění mezi mag. 3,0 – 9,0 průměrně
za 332 dnů

 Jedná se o červeného obra o průměru 300x
větším neţ Slunce, vzdálena je 420 ly
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Zimní souhvězdí

Zimní obloha je bohatá na jasné hvězdy a
orientace na ní je snadná i pro začátečníka.

Dominujícím souhvězdím je Orion, podle
kterého můţeme vyhledat další souhvězdí.

K orientaci na obloze nám dobře poslouţí tzv.
„zimní osmiúhelník“.

Zimní osmiúhelník tvoří hvězdy Capela (Vozka),
Aldebaran (Býk), Betelgeuse, Rigel (Orion),
Sírius (Velký pes), Procyon (Malý pes), Castor,
Pollux (Blíženci).
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Orientace na zimní obloze
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Orion – Orion - Ori

Nejvelkolepější souhvězdí oblohy.

Podle mytologie se jedná o bájného lovce, který
bývá vyobrazen v souboji s Býkem.

Nejznámějším objektem je difuzní mlhovina M
42 (NGC 1976), známá jako „Velká mlhovina v
Orionu“.

M 42 je viditelná pouhým okem.

 Jedná se o obrovský komplex mezihvězdného
plynu, prachu a molekul o průměru asi 30 ly a
vzdálený 1600 ly





Orion - pověst

Orion byl statný lovec, syn Poseidóna, 

vládce všech vod. Jeho matka byla 

náruţivá lovkyně z druţiny bohyně lovu 

Artemis. Od svého otce dostal do vínku 

schopnost pohybovat se i v nejhlubším 

moři. Díky mocným ochráncům tropil 

všelijaké neplechy. 
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Orion - pověst

Tak třeba pronásledoval sličné nymfy 

Plejády tak dlouho, aţ si u Dia vyprosily 

aby je proměnil ve zvířata. Zeus je změnil 

v holuby a později přenesl na oblohu. Jindy 

zase Orion svým chvástáním urazil bohyni 

Héru a ta jej dala bodnout obrovským 

štírem. 

81



Orion - pověst

Orion zemřel a na přímluvu Artemidy byl i 

se svým psem Síriem přenesen na oblohu 

právě proti Štíru. Ti dva se dodnes 

nenávidí. Orion mizí na západě, kdyţ nad 

východní obzor vystupuje Štír.
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Taurus – Býk - Tau

 Prastaré zvířetníkové souhvězdí, známé jiţ v nejstarších
kulturách.

 Nejznámější objekty jsou Hyady, Plejády a Krabí mlhovina.

 Hyady (Melotte 25) – tzv. pohybová hvězdokupa; všechny její
hvězdy letí prostorem po rovnoběţných drahách. Obsahuje
několik set členů.

 M 45 – Plejády jsou rovněţ pohybovou hvězdokupou. Pouhým
okem je vidět 6 – 7 hvězd, dalekohledem přes 100 hvězd.

 M 1 (NGC 1952) – Krabí mlhovina je pozůstatek po výbuchu
supernovy v roce 1054. Pozůstatkem původní hvězdy je tzv.
pulzar, zhroucená neutronová hvězda o průměru asi 10 km a
hmotnosti 1,4 Slunce, rotující 30x za sekundu okolo své osy.
Krabí mlhovina se dále rozpíná.





Taurus - pověst

Toto souhvězdí patří mezi prastaré nebeské 

obrazce. V nejstarších záznamech bývalo 

souhvězdí Býka zobrazováno jako první 

souhvězdí zvířetníku. Jím tedy začínal rok. 

Znali ho uţ staří Chaldejci, Egypťané a 

později třeba Keltové. Před čtyřmi aţ pěti 

tisíci let začínalo jaro vstupem Slunce do 

tohoto souhvězdí (dnes se posunulo přes 

Berana do Ryb). 
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Taurus - pověst

Podle řeckých bájí se Zeus, kdyţ chtěl 

unést Európu, proměnil ve sněhobílého 

býka a vmísil se do královských stád. 

Európa si krotkého býka brzy oblíbila. 

Jednou se na něho posadila. Býk však 

rychle opustil stádo, skočil do moře a 

doplaval aţ na ostrov Krétu. 
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Taurus - pověst

Proto se také dostaly na oblohu jen hlava a 

plece býka, ostatní části byly ponořeny ve 

vlnách Středozemního moře. Název 

Európa dal jméno našemu kontinentu a 

jednomu měsíci Jupitera (Jupiter = Zeus).
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Auriga – Vozka - Aur

 Na figurálních mapách bývá vyobrazen s kozou na
zádech a se dvěma kůzlaty v náručí

 Nejjasnější hvězdou je hvězda Capella, která patří mezi
nejjasnější hvězdy oblohy.

 Capella je dvojhvězda, skládá se ze dvou ţlutých obrů o
průměru 9 a 7 sluncí, obíhajících okolo společného těţiště
jednou za 104 dnů.

 Tato dvojhvězda byla rozlišena v roce 1993 na Mt.
Wilsonu (USA).

 Triedrem nebo malým dalekohledem můţeme pozorovat
několik otevřených hvězdokup – M 36, M 37, M 38 a
NGC 2281.





Auriga - pověst

Vozka představuje athénského krále 

Erichthonia, syna boha Héfaista. 

Vychovávala ho bohyně Athéna. Byl po 

otci chromý a proto vynalezl vůz který byl 

táhnut koňmi. Jeho vynález byl uţitečný 

celému lidstvu a proto ho Zeus přemístil na 

oblohu jako Vozku, kde ho můţeme vidět 

dodnes.
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Canis Maior – Velký pes - CMa

 Díky Síriovi, který je nejjasnější hvězdou oblohy, patří
mezi nejstarší souhvězdí.

 Souhvězdí můţeme vyhledat za pomoci „Orionova pásu“
– spojnice hvězd míří na Síria.

 Sírius – 1,8x větší a 24x svítivější neţ Slunce, září ve
vzdálenosti 8,6 ly.

 Sírius B – objeven v roce 1862 A. Clarkem; teprve v roce
1915 bylo rozpoznáno, ţe se jedná o tzv. „bílého
trpaslíka“.

 Magnituda Síria B je 8,5. Pro jeho spatření je nutný větší
dalekohled. V max. vzdálenosti od Síria bude v roce
2025. Oběţná doba Síria B je 50 roků.





Canis Maior - pověst

Toto souhvězdí představuje psa Lailapsose 

leţícího u nohou lovce Orióna. Lailapsos 

byl dar bohyně lovu Artemidy a byl 

proslulý tím, ţe mu nic neuteklo. Král 

Amfitryón, nevlastní otec Hérakla, měl ve 

svém revíru lišku tak chytrou, ţe jí nemohl 

nikdo ulovit aţ se to podařilo Lailapsovi. 

Zeus pak přenesl psa na oblohu.
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Canis Minor – Malý pes - CMi

 Menší ze dvou psů, doprovázejících lovce Oriona.

 Miniaturnímu souhvězdí vévodí jasný Procyon.

 Procyon – osmá nejjasnější hvězda oblohy a jedna z

nejbliţších hvězd.

 Procyon je rovněţ dvojhvězdou, doprovází jej bílý

trpaslík mnohem slabší neţ u Síria.

 Bílý trpaslík – gravitačně zhroucené hvězdy v

závěrečném stádiu vývoje. Jsou velké jako planety, ale

mají hmotnost srovnatelnou se Sluncem.





Canis Minor - pověst

Menší ze dvou psů, kteří doprovázejí lovce 

Oriona, který měl jméno Maira v řecké báji 

o Dionýsovi a Ikarovi. Ti rozšířili 

vinařství, ale Ikaros byl zabit opilými 

pastýři domnívajícími se, ţe opilost je 

následek otravy způsobené Ikarovým 

vínem.
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Gemini – Blíţenci – Gem 

 Podle mytologie nerozluční bratři Castor a Pollux, kteří

střídavě putují mezi Olympem a podsvětím.

 Nejjasnější hvězdou není alfa (Castor), ale beta (Pollux).

 Hvězda Castor je šestinásobnou soustavou – viditelné

sloţky A, B a C jsou samy spektroskopické dvojhvězdy

(zdvojení čar v jejich spektrech).

 M 35 – jedna z nejkrásnějších otevřených hvězdokup,

pozorovatelná i triedrem. Vzdálenost hvězdokupy je

přibliţně 2 800 ly.





Gemini - pověst

Blíţenci Kastor a Pollux byli Diovi 

synové. Matkou jim byla spartská královna 

Leda. Helena, kvůli které později vypukla 

trojská válka byla jejich sestra. Kastor 

vynikal jiţ v mládí v lukostřelbě, v jízdě na 

koni a v jejich krocení. Pollux jiţ jako 

jinoch exceloval v zápase. 

99



Gemini - pověst

Oba bratři se zúčastnili plavby Argonautů 

za zlatým rounem do Kolchidy. Počas 

plavby Černým mořem vypukla jednou 

strašlivá bouře a plavci jiţ ztráceli naději, 

jen pěvec Orfeus neztrácel víru. Začal hrát 

na svou kouzelnou harfu a bouře naráz 

ustala. Současně se na čelech Kastora a 

Poluxe rozzářily jasné hvězdy. 
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Gemini - pověst

Námořnici je od té doby pokládají za své 

ochránce. Oba bratři k sobě přilnuli tak, ţe 

jeden bez druhého nechtěl ani ţít. Zeus je 

proto proměnil v souhvězdí Blíţenců. 

Kastor a Polux tak navěky září na noční 

obloze vedle sebe.
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Jarní souhvězdí

 Mezi severní a jiţní oblohou jsou v této části oblohy
velké rozdíly.

 Zatímco v okolí rovníku a dále k severu je jasných hvězd
poskrovnu, na jihu se nabízí pohled na jednu z
nejbohatších částí oblohy.

 Chudoba je jen zdánlivá, na severní polokouli se nabízí
tzv. galaktická okna - výhled na cizí galaxie a kupy
galaxií.

 Pro orientaci nám dobře poslouţí Jarní trojúhelník.

 Jarní trojúhelník tvoří hvězdy Regulus (Lev), Arcturus
(Pastevec) a Spika (Panna).

 Mezi další souhvězdí jarní oblohy patří Hydra, Havran, a
Pohár.
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Leo – Lev – Leo 

Zvířetníkové souhvězdí známé uţ v Mezopotámii
před 5000 lety.

Tvar souhvězdí skutečně jako jeden z mála
odpovídá názvu.

Nejjasnější hvězda Regulus leţí jen 0,5° od
ekliptiky, v její blízkosti prochází Měsíc a jasné
planety (časté zákryty hvězd Měsícem).

Pro menší dalekohled jsou vhodné objekty M 65
a M 66. Jedná se o galaxie vzdálené 30 aţ 40
miliónů ly a jejich jasnost je kolem 10,0 mag.





Leo - pověst

Slavná delfská věštkyně Pýthie poradila 

Herkulovi aby vstoupil do sluţeb 

mykénského krále a udobřil si na něj 

rozhněvanou bohyni Héru (ţenu Dia). 

Herkules uposlechl a začal plnit u krále 

obtíţné úkoly. Prvním úkolem bylo zabít 

lva, který ţil v blízkých horách (Nemeje). 

Lev byl obrovský a suţoval celý kraj. 
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Leo - pověst

Herkules jej našel ve sluji, omráčil kyjem a 

zardousil. Král se velmi poděsil jednak ze 

lva tak i z Herkulovy síly. Lev byl pak jako 

přípomínka přenesen na oblohu.
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Virgo – Panna – Vir 

Největší zvířetníkové souhvězdí a druhé největší
souhvězdí vůbec.

Nejjasnější hvězda Spica září jako 1600 Sluncí a
je ve vzdálenosti 262 ly.

Kupa galaxií v Panně – čítá asi 3000 členů a
přesahuje aţ do sousedního souhvězdí Vlasu
Bereniky. Její vzdálenost je 45 aţ 80 miliónů ly.

V dosahu amatérských dalekohledů je několik
desítek nejjasnějších galaxií.





Virgo - pověst

V době zlatého věku na Zemi (před 

otevřením Pandořiny skříňky) nikdo neznal 

zákony a sám od sebe ctil právo a věrnost. 

Tehdy sestoupila mezi lidi bohyně 

spravedlnosti a pořádku Astraia, dcera 

Diova. Učila lidi znát řád. Potom však lidé 

poznali nemoce, sobeckost, válku a bohové 

opustili Zemi. 
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Virgo - pověst

Poslední zůstala Astraia v naději, ţe se jí 

ještě podaří odvrátit Diův hněv a zkázu 

lidstva. Nakonec i ona Zemi opustila a 

odebrala se mezi ostatní bohy. Je nyní mezi 

hvězdami v obrazci souhvězdí Panny.
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Bootes – Pastevec, Pastýř – Boo 

V souhvězdí vyniká oranţový Arcturus, čtvrtá
nejjasnější hvězda na obloze.

Na hvězdu Arcturus ukazuje oj Velkého vozu.

Arcturus je oranţový obr o průměru 27x větším
neţ Slunce.

Prostorem letí rychlostí 118 km/s a na obloze se
posune o 2,28“ za rok

Před 2 milióny let se Arcturus promítal do
souhvězdí Cefea a byl 800 ly daleko; dnes je
vzdálen 36,7 ly a má jasnost – 0,05 mag.





Bootes - pověst

Podle pověsti byl chudý pastýř oloupen 

bratry o své stádečko volů. Toulal se pak 

jako ţebrák světem. Všude na svých 

cestách viděl kolik práce stojí trocha 

potravy k uţivení rodin. Přemýšlel, jak by 

jim pomohl, aţ se mu podařilo vyrobit pluh 

taţený zvířaty. Přenesl tak tíhu na silné 

voly zapřaţené do pluhu.
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Bootes - pověst

Za to, ţe lidem pomohl, zvěčnil Zeus 

poháněče volů na obloze jako souhvězdí 

Honáka. Naši předci viděli v tomto 

souhvězdí Přemysla Oráče.
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Hydra – Hydra – Hya 

Rozlohou největší a také nejdelší souhvězdí –

hlavu má u Raka a ocas dosahuje aţ k Váhám.

Nejjasnější hvězdou je hvězda Alphard

 Jedná se o hvězdu 2 mag a o průměru 30 Sluncí

Nejznámější objekt M 83 – jedna z nejjasnějších

a nejkrásnějších galaxií jiţní oblohy.





Hydra - pověst

Hydra je svědkem a obětí Herkulovy 

statečnosti. Kdyţ zbavil okolí Mykén 

nemejského lva, dostal od mykénského 

vladaře další těţký úkol. Měl pomoci ve 

městě Lerně na severovýchodě Peloponésu 

od obrovské nestvůry. Obluda jiţ dlouho 

trápila obyvatele okolí a ţila v nedalekých 

baţinách. 
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Hydra - pověst

Měla tělo hada a devět hlav, přičemţ 

prostřední byla nesmrtelná. Herkules zabil 

netvora spolu se statečným Loláem. Hydře 

pomáhal obrovský krab. Místo kaţdé 

hlavy, kterou Herkules svým kyjem srazil, 

narostly hlavy dvě. Proto Loláos upaloval 

krky hořícími kůly. Prostřední nesmrtelnou 

hlavu Herákles zavalil obrovským 

balvanem.
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Corvus – Havran – Crv 

Nápadný čtyřúhelník souhvězdí najdeme

poblíţ hvězdy Spika,

Nejjasnější hvězdou je hvězda Alchita,

Zajímavé, ale pro malé dalekohledy

nedostupné jsou galaxie NGC 4038-39.

Havran je zmíněn v řeckém mýtu o hydře.

Ta bránila havranu boha Apollona nabrat

vodu.
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Crater – Pohár – Crt 

Malé souhvězdí nacházející se poblíţ

souhvězdí Havrana - do Poháru měl

Havran nabrat vodu pro boha Apollona.

Nejjasnější hvězdou je hvězda Alkes, její

jasnost je 4,1 mag.

Hvězda gama je dvojhvězdou o sloţkách

4,1 a 8,9 mag., které se nacházejí ve

vzdálenosti 5,3“. Jejich vzdálenost je 84 ly
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Letní souhvězdí

 Spolehlivým vodítkem při vyhledávání souhvězdí je
stříbřitý pás Mléčné dráhy

 Nejvýznačnějším orientačním obrazcem na obloze je letní
trojúhelník

 Letní trojúhelník je pozorovatelný i na podzim v první
polovině noci, tehdy také lépe vyniká krása Mléčné
dráhy, neboť obloha je tmavší neţ v létě

 Letní trojúhelník tvoří hvězdy Vega (Lyra), Deneb
(Labuť) a Altair (Orel)

 Dalšími souhvězdími letní oblohy jsou Šíp, Delfín,

Herkules, Severní koruna, Hadonoš, Had, Štír,
Střelec
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Lyra – Lyra – Lyr

Malé, ale nenápadné souhvězdí má na obloze tvar
malého vozíku – nezaměňovat s Malým vozem !!

Nejjasnější hvězdou je hvězda Vega – nejjasnější
hvězda na severní obloze, mag. 0,0; vzdálenost
25,3 ly

Beta Lyrae – Sheliak – význačná zákrytová
dvojhvězda – představitelka zvláštního typu
soustav, kdy obě hvězdy jsou těsně u sebe a
vzájemným působením jsou značně protáhlé

M 57 – neznámější planetární mlhovina, její
jasnost je 9,0 mag a vzdálena je 1500 – 2000 ly





Lyra - pověst

Orfeus hrál na Lyru, jeţ mu darovali 

bohové. Hrál tak nádherně, ţe utišil i 

dravou zvěř a pohnul skálami. Svým 

uměním obměkčil dokonce i Háda. 

Nedokázal ale zaţehnat hněv opilých 

bakchantek, které ho rozsápaly, protoţe se 

po smrti manţelky stranil společnosti. Jeho 

Lyru pohodily do řeky, ale Můzy si 

vyprosily přenesení Lyry na oblohu. 
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Cygnus – Labuť – Cyg 

 Staré souhvězdí, o němţ existuje řada legend

 Na obloze velmi nápadný obrazec nesprávně téţ

nazývaný severní kříţ

 Jasná hvězda Deneb tvoří jeden z vrcholů letního

trojúhelníku

 Jedná se o jeden z největších a nejsvítivějších bílých

veleobrů; je v průměru 60x větší neţ Slunce a svítivost

60000 Sluncí. Zdánlivá jasnost 1,2 mag

 Nejznámější objekt je NGC 7000 – Severní Amerika – za

dobrých pozorovacích podmínek ji lze pozorovat triedrem





Cygnus - NGC 7000 – Severní Amerika
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Cygnus - pověst

Starověké báje vypráví, ţe v labuť se 

proměňoval vládce Olympu, bůh Zeus, 

kdyţ se chtěl podívat mezi lidi. V této 

podobě navštívil i spartskou královnu 

Lédu, která ho zaujala svou krásou. Aby k 

ní mohl, dal se pronásledovat obrovským 

orlem, před kterým ho Léda zachránila. 

Léda se tak stala matkou krásné Heleny, 

příčinou trojské války.
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Aquila – Orel – Aql 

Souhvězdí známé jiţ v Mezopotámii a
starém Řecku

Souhvězdí leţí v Mléčné dráze

Nejjasnější hvězdou je hvězda Altair –
jedna z nejbliţších hvězd

Její jasnost je 0,8 mag., vzdálena je 16,8 ly
a je 1,5x větší neţ Slunce a 9x svítivější
neţ Slunce





Aquila - pověst

Kdyţ bohové na Olympu popíjeli nektar, 

roznášela plné poháry Hébé, dcera Dia a 

Héry. Jednou zakopla a upadla. Zeus ji 

zbavil této funkce (později se provdala za 

Herkula) a na její místo dosadil trojského 

chlapce Ganyméda, kterého Zeus v 

přestrojení za orla unesl na Olymp. Toto 

souhvězdí připomíná tuto událost.
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Sagitta – Šíp – Sge 

Maličké, ale snadno identifikovatelné souhvězdí

Rozlohou 80° je třetím nejmenším souhvězdím,
hned za Jižním křížem a Koníčkem

Nejjasnější hvězdou je hvězda beta, která má
jasnost 3,5 mag. A září ve vzdálenosti 275 ly

M 71 – řídká kulová hvězdokupa bez obvyklé
koncentrace hvězd k jádru kupy

Občas je proto popisována jako bohatá otevřená
hvězdokupa

Od středu Galaxie je vzdálena asi 24 000 ly a od
Slunce 14 500 ly





Sagita - pověst

Malé souhvězdí Šíp se dostalo na oblohu 

díky tomu, ţe tímto šípem se podařilo bohu 

Apollónovi vyhubit národ Kyklopů. 

Jednoocí obři, kteří po dlouhou dobu 

pustošili zemi a škodili lidem. Sídlili na 

Sicílii, ale protoţe nepracovali, neznali 

zákony pohostinství a neuznávali ţádné 

bohy museli bohové zasáhnout a odstranit 

Kyklopy.
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Delphinus – Delfín – Del 

Souhvězdí je malé, ale výrazné souhvězdí

Na délku dosahuje jen 6° a vejde se do zorného
pole triedru

Alfa Del – Sualocin, jasnost 3,8 mag.,
vícenásobná hvězda

Beta Del – Rotanev, jasnost 3,6 mag.,
dvojhvězda rozlišená v roce 1873

 Jména hvězd Sualocin a Rotanev dávají smysl,
jsou-li čtena pozpátku: Nicolaus Venator, coţ je
latinizované jméno Niccoly Cacciatoreho,
asistenta astronoma Giuseppa Piazziho





Deplhinus - pověst

Jedná se o delfína, který podle starořecké 

báje zachránil, pěvce a hráče na lyru, 

Ariona před utonutím.
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Herkules – Herkules – Her 

 Jedná se o páté největší souhvězdí

Leţí západně od jasné Vegy a tvarem připomíná
obrácené písmeno „k“ nebo spíše „květináč“

Alfa her – Ras Algethi je nejen proměnná
hvězda, ale i dvojhvězda a jedna z největších
známých hvězd (400-600x větší neţ Slunce a 10
000x svítivější)

M 13 – nejjasnější a nejobdivovanější kulová
hvězdokupa severní oblohy. Od Slunce je
vzdálena 23 000 ly a obsahuje kolem 1 miliónu
hvězd a její stáří je odhadováno na 10 miliard let



Hercules – M13
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Herkules - pověst

Herkules (Hérakles) byl syn vládce bohů 

Dia a krásné pozemšťanky. Diova 

manţelka Héra ho ze ţárlivosti 

pronásledovala. Poslala na novorozeně dva 

hady, aby Hérakla zardousily. Ale 

Herkules byl uţ jako dítě velmi silný a 

hady zabil. 
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Herkules - pověst

Kdyţ vyrostl musel na příkaz Héry jít k 

mykénskému králi, který mu ukládal 

nadlidské práce. Bylo jich celkem dvanáct 

z původních deseti, neboť dva úkoly mu 

král neuznal. Nejznámějšími úkoly byly 

úklid Augiášova chléva a utrhnutí zlatých 

jablek ze zahrady Hesperidek. Po skončení 

úkolů byl poslán na tři léta do otroctví aţ 

teprve pak byl svoboden. 
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Herkules - pověst

Héra se nakonec s ním smířila a dala mu 

dokonce za ţenu svou dceru Hébé. Zeus ho 

učinil nesmrtelným tím, ţe jej přenesl na 

oblohu blízko Hydry, kterou kdysi také 

zabil.
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Corona Borealis – Severní koruna -

CrB

 Jedno z nejstarších známých souhvězdí

Malou, ale výraznou korunu najdeme mezi
souhvězdím Pastevce a Herkula

Alfa CrB – Gemma je zákrytová dvojhvězda,
která mění jasnost v rozmezí 2,2 – 2,3 mag v
intervalu 17,4 dne

T CrB – rekurentní nova, v letech 1866 a 1946
vzplála aţ na 2,0 mag.

ZW 7420 – Zwickyho katalog – obsahuje asi 400
galaxii, které jsou přes 1 miliardu ly daleko a
vzdalují se od nás rychlostí 21 000 km/s





Corona Borealis - pověst

Tuto korunu obdrţela podle pověsti 

princezna Ariadna od bohyně Afrodity, 

jako svatební dar při její svatbě s bohem 

Dionýsem.
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Ophiuchus – Hadonoš – Oph 

Na starších mapách téţ Senpentarius

Nepatří mezi zvířetníková souhvězdí, přestoţe
sem spadá třikrát delší ekliptiky neţ do
sousedního souhvězdí Štíra.

V r. 1604 zde vzplála zatím poslední supernova v
Galaxii, známa jako Keplerova hvězda.

Barnardova hvězda (šipka) – slabý červený
trpaslík o 9,5 mag. s největším známým vlastním
pohybem (posune se na pozadí vzdálenějších
hvězd o 1 průměr Měsíce za 175 let). Je to druhá
nejbliţší hvězda, vzdálená jen 5,9 l.y.





Ophiucus - pověst

Hadonoš je zobrazován jako silný muţ 

drţící velkého hada. Vlastním jménem 

Aesculapus. Byl to syn boha Slunce 

Apollóna a stal se věhlasným lékařem. V 

mládí byl svěřen do výchovy moudrému a 

vzdělanému kentaurovi (napůl člověk, 

napůl kůň) Chironovi, který uměl léčit 

všechny nemoci a zranění, dokonce i křísil 

mrtvé. 
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Ophiucus - pověst

Tím však rušil řád světa a bohové na 

naléhání boha podsvětí Hádese Aeskulapa 

odstranili. Zeus jej přemístil na oblohu 

spolu s hadem. Ten se stal Aeskulapovým 

pomocníkem, pomáhal mu hledat léčivé 

byliny. Aeskulap je zobrazován s holí, po 

níţ se vine had. Je dnes ve znaku lékařů a 

lékárníků spolu s hadem.
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Serpens – Had – Ser 

 Jediné souhvězdí rozdělené na dvě části.

Původně byl celý Had spojen s Hadonošem –
tvořily jedno z největších a nejstarších souhvězdí.

Oficiální hranice souhvězdí však oddělují Hlavu
hada (Serpens Caput) od Ocasu hada (Serpens
Cauda). Střední část hadova těla tak zůstala
součástí Hadonoše.

Nejjasnější hvězda Alfa Serpentis – Unuk
Elhaia

 Jedná se o oranţového obra o mag. 2,6
vzdáleného 73 l.y.





155

Scorpius – Štír – Sco 

Zvířetníkové souhvězdí, které v celé kráse

můţeme vidět z míst leţících jiţně od 40.

rovnoběţky

Alfa Sco – Antares – červený veleobr o jasnosti

0,9 mag. Její průměr je asi 950 miliónů km a

hmotnost jen 15-20 Sluncí; tento veleobr je

nesmírně řídký

M7 – otevřená hvězdokupa o jasnosti 3,3 mag.

Jedná se o nejjiţnější objekt Messierova katalogu





Scorpio - pověst

Je to obří štír, jehoţ bohyně Héra vypustila 

z podzemí, aby bodl a usmrtil lovce 

Orióna. Orión byl zdatný lovec a zdálo se, 

ţe vyhubí všechnu zvěř a navíc se Héře 

vysmíval. Štír byl po splnění úkolu 

přenesen na oblohu a vychází, kdyţ Orión 

zapadá.
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Sagittarius – Střelec – Sgr 

Zvířetníkové souhvězdí v nejjiţnějších částech

Mléčné dráhy, ve směru na střed Galaxie

 Je to souhvězdí nejbohatší na Messierovy objekty

viditelné triedrem

Mezi nejznámější objekty patří difuzní mlhoviny

M 8 – Laguna, M 20 – Trifid a M 17 – Omega;

dále se zde nacházejí otevřené hvězdokupy M 23,

M 25 a M 2; kulová hvězdokupa M 22 a

hvězdné mračno M 24



Sagitarius - pověst

Staří Řekové Střelce ztotoţňovali s Krotem 

(1.p Krotus), synem boha Pana. Krotus 

vynalezl šíp a odjel s ním na koni na lov do 

lesa. Jiná báje si Střelce vykládá jako 

kentaura, který byl chráněnec Múz a 

vynalezl lukostřelbu, za coţ byl přenesen 

na oblohu.
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Jiţní obloha

Ze střední Evropy můţeme počas celého 

roku vidět přibliţně dvě třetiny nebeské 

sféry. Z pólů pak polovinu a z rovníku 

celou oblohu. 

Jen málo souhvězdí jiţní oblohy má 

antické názvy souhvězdí. Ty které je mají 

byly před více neţ 2000 roky viditelná ze 

středomoří. 
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Jiţní obloha

Dnes, důsledkem precese, to není moţné, 

souhvězdí se "přesunula" více na jih. Další 

souhvězdí jiţní oblohy vznikla později. 

Autory jejich názvů i tvarů jsou mořeplavci 

(někdy vědci), kteří během dalekých cest 

na jiţní polokouli, kde mohli poprvé tato 

souhvězdí pozorovat, je vyuţívali k 

navigaci.
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Příklady souhvězdí jiţní oblohy

 Eridanus Rajka 

 Lodní kýl Fénix

 Lodní záď Jeřáb

 Plachty Síť

 Kentaur Hodiny

 Jiţní kříţ Tukan

 Vlk Páv

 Moucha Chameleon

 Kruţítko Létající ryba

 Jiţní trojúhelník Tabulová hora

 Pravítko Malý vodní had

 Oltář Indián

 Jiţní Koruna Mikroskop

 Malíř Oktant

 Mečoun Dalekohled
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