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Hvězdná obloha podněcovala fantazii lidí už od dávnověku. Již ve 
starověku umisťovali lidé na nebeskou sféru svá božstva a bájné 
bytosti a byla to právě hvězda (dnes se soudí, že šlo patrně o kome-
tu), která označila místo narození Ježíše Krista v Betlémě.

Nebe a vše, co je na něm, je krásné a zvláště za teplých tábo-
rových nocí může působit i romanticky, je však třeba si 
uvědomit, že za touto romantickou rouškou jsou schované 
přesné fyzikální zákony. Které děje ve vesmíru probíhají? 
Na jakých fyzikálních principech se pohybují nebeská 
tělesa? Jak a kdy vůbec vesmír vznikl a jak si 
lze představit jeho rozměry? Na tyto 
i další podobné otázky by měl 
být schopen odpovědět držitel 
odborky Hvězdář. Následující 
text by měl být vodítkem, 
jak si některé ze schopností 
Hvězdáře osvojit.

Snad všichni jsme to zažili. Je krásná letní noc a nad hlavou 
se nám klene obloha posetá miliony hvězd. Jsou zde všech-
ny, o kterých nám jako malým dětem vyprávěli naši rodiče 
či prarodiče. Malé i velké, jasné i zamžené, osamocené 
i součásti tajemných hvězdokup. Jsou zde souhvězdí 
s obyčejnými názvy – jako Malý a Velký vůz, Honicí psi, 
ale pak jsou zde i názvy pohádkové – jako například Hydra 
či udatný bojovník Orion – které podněcují naši fantazii.
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Bez čeho se hvězdář neobejde
Základní pomůckou pro studium hvězdné oblohy je její otočná 
mapa. Jedná se o mapu, na které lze přesně vymezit tu část 
nebeské oblohy, která je v dané chvíli z našeho území viditelná. 
Při bližším zkoumání ale zjistíme, že otočná mapa hvězdné 
oblohy toho říká mnohem více… Dále z ní můžeme odečíst 
např. čas východu a západu hvězdy. U sofistikovanějších map 
(ne u té naší v příloze) i výšku hvězdy nad obzorem, deklinaci 
či jarní bod. 

Celá obloha byla rozdělena do 88 souhvězdí, každé z nich je 
pojmenováno a označeno svojí zkratkou. Souhvězdí můžeme 
označit za nebeský okres, který je přesně určen oblouky 
kružnic. Pro naše jednodušší zapamatování ovšem postačí znát 
nejznámější (většinou jde o nejjasnější) hvězdy a pomyslné 
spojnice mezi nimi. 

Budeme-li pozorovat noční oblohu průběžně během roku, 
poznáme, že některá souhvězdí vidíme stále. Sice na jiných 
místech, ale jsou tam po celý rok. Těmto souhvězdím říkáme 
obtočná (cizím slovem cirkumpolární). V našich zeměpisných 
šířkách to jsou např. Malá a Velká medvědice, Cassiopeia, 
Cefeus, Drak či Perseus. Ostatní souhvězdí různě zapadají pod 
obzor a ve večerních hodinách je můžeme vidět pouze během 
určité části roku. Proto jsou označovány podle ročního období. 
Jarní obloha nemá příliš mnoho jasných hvězd, nejznámější 
a nejsnáze nalezitelné hvězdy jsou Regulus v souhvězdí Lva, 
Spica v Panně či Arcturus v Pastýři. Letní obloha se vyznačuje 
výrazným letním trojúhelníkem hvězd Vegy, Denebu a Altairu 
(v souhvězdích Lyry, Labutě a Orla). Na podzimní obloze 
můžeme spatřit souhvězdí Pegase. Při dlouhých zimních 
večerech se nad našimi hlavami vyjímá střední pás Oriona.

Z naší zeměpisné šířky vidíme ovšem pouze souhvězdí severní 
oblohy. Jedno z těch, které u nás nespatříme, je Jižní kříž. Ten patří 
na jižní oblohu a v minulosti jej používali například portugalští 
mořeplavci pro navigaci při 
cestách jižním směrem.

Vyrob si 

mapu hvězdné 

oblohy z přílohy časopisu.

Mapu nastav tak, aby zobra-

zovala část hvězdné oblohy, 

která bude viditelná 15. dubna 

ve 21 h. Zjisti čas východu 

a západu Aldebarana 

(v souhvězdí Býka) 

pro 15. dubna.
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Hvězdář estetik
„Vidíš tu naběračku?“ 
„Naběračku? Já vidím sedm volů kráčejících kolem 
světového pólu.“

Přestože to vypadá jako zcela nesouvisející debata, 
řeč je o Velkém voze, části Velké medvědice. Každá lid-
ská kultura vnímala hvězdnou oblohu jinak 
a vymýšlela si pověsti, proč se které 
hvězdy dostaly na oblohu, vedle koho 
jsou umístěny, ke komu se naopak 
nemohou ani přiblížit. Již Aris-
toteles ve svém díle uvádí 
Velký vůz jako součást Velké 
medvědice. Staří Římané 
viděli v sedmi hvězdách 
Velkého vozu sedm volů, 
na rozdíl od nich Kyrgyzové 
viděli sedm vlků a  seve-
roameričtí Indiáni spatřovali 
ve Velkém voze naběračku.

            Jak je to s těmi 
medvědy?

Souhvězdí Velké medvědice je třetí 
největší souhvězdí na obloze. 

Jeho nejznámějších sedm hvězd 
tvoří uskupení nazývané Velký 
vůz. Pomocí „zadních kol“ 
velkého vozu lze jednoduše 
najít  Polárku.  Polárka je 
nejbližší hvězdou k sever-
nímu magnetickému pólu. 

Při  l idském nedokonalém 
zraku můžeme brát Polárku za 

hvězdu neměnící svoji polohu 
a zároveň se kolem ní zdánlivě 

otáčejí všechny ostatní hvězdy. 

Polárka je zároveň poslední hvězdou 
z ocasu Malé medvědice, kterému se často 

říká Malý vůz.

Připravila: Ana

Pozoruj zvečera 
na louce noční oblohu. Vyber si pár hvězd, které se ti líbí či ti přijdou něčím zajímavé (např. mrkají na Tebe, je jich více u sebe, jasně září, mají jinou barvu než ostatní, jsou skoro neviditelné, jsou přesně nad tvojí hlavou…). Vytvoř z nich ve své fantazii souhvězdí, nějak jej pojmenuj a vymysli legendu o tom, proč se ocitlo zrovna tam, kam 

jsi ho umístil.
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Všechny 
nové skautské 

odborky najdeš na webu: https://odborky.skaut.cz
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