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K poznávání obtoènových souhvìzdí využijeme každou bezmraènou noc, k poznávání 
letních souhvìzdí každou noc táborové hlídky, pokud nám zvìdi sousedního tábora 

právì nekradou vlajku, totem nebo marmeládu.
Pøi pozorování zimních souhvìzdí nám sice bývá zima, ale tato souhvìzdí jsou tak 

výrazná, že si je snadno zapamatujeme.

Cesta zemì 

1. stupeò skautské stezky 

Poznávání pøírody: Na noèní obloze najdu tøi souhvìzdí, která znám, a tøi, která urèím 
s pomocí mapy hvìzdné oblohy.

Nejvýraznìjším zimním 
souhvìzdím je lovec Orion. 
Karlovarští po nìm nazvali 

svùj pøístav, jednotlivé 
oddíly nesou jména hvìzd 
Orionu, souhvìzdí mají na 

své vlajce.

Nedaleko Orionu 
nalezneme 

Velkého psa 
s vùbec nejjasnìjší 

hvìzdou naší 
oblohy jménem 

Sirius. Nevím, jak 
vám, ale mnì to 

souhvìzdí 
pøipomíná spíše 
kolobìžku, která 
má Sirius místo 

svìtla.

Býk 
má tak zøetelnou kresbu hlavy a rohù, 
že ani nepotøebuje pomocný obrázek.

U nohou Oriona leží jeho koøist  
Zajíc. Není sice tak výrazný, 
ale jeho slechy rozeznáme.

Co bychom to byli za vodáky a vodaèky, kdyby v nás nebyl kousek námoøníka! 
A námoøníci nehledìli na noèní oblohu jen jako na záznam dávných pøíbìhù, 

hledali na ní orientaèní body pro svá putování moøskými plánìmi.
Rozhodovali se podle toho, zda vidìli nebo nevidìli Sirius, kde je nejvyšší bod cesty 

Slunce, jaká souhvìzdí vidí a jak jsou vysoko nad hladinou obzoru. Z toho se vyvinula 
astronavigace. Zemìpisnou délku (poledník) urèuje rozdíl mezi místním èasem 

a svìtovým èasem, èili èasem královské hvìzdárny londýnské Greenwiche. 
Potøebujeme k tomu pøesné hodiny.

Pravítko namíøíme na zvolenou hvìzdu 
(nejlépe Polárku) 
a zmìøíme úhel mezi pravítkem a olovnicí. 
Ten je stejný jako úhel 
mezi pozorovaným objektem a vodorovným smìrem.  
Úhel k Polárce je naše zemìpisná šíøka.

Jedna hvìzda 
však tabulky nepotøebuje, protože trèí 
vždy v pomyslné ose otáèení oblohy. 

Polárku najde každé vlèe a žabièka, my 
si sestrojíme jednoduchý 

ale funkèní astroláb, 
kterým pomìrnì pøesnì urèíme svou 

zemìpisnou šíøku.

Blí�enci (Gemini) 
 jsou nebeští bratøi – dvojèata, 

kteøí dali jméno prestižní lesní škole Junáka.
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K urèení zemìpisné �íøky (rovnobìžky) musíme zmìøit úhel 
mezi obzorem a daným nebeským tìlesem. 
Potøebujeme k tomu úhlomìr a tabulky poloh hvìzd k urèitému datu.
Kdysi se k tomu používala Jakubova hùl, astroláb, 
kvadrant, oktant nebo sextant.


