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Co je dobré vědět 

O hvězdách a tak ... 

Hvězda je nebeské těleso, které září vlastním světlem. Materiál, z něhož 
sestávají hvězdy, je velmi žhavý plyn - plazma. Jsou většinou z vodíku a z menší 
části z hélia. Ostatní prvky dohromady tvoří méně než 1/100 hmoty hvězd. 

Svítivost je množství světla vysílaného hvězdou za 1 sekundu. 

Jasnost je množství světla, které z hvězdy dopadá do našeho oka. Závisí na 
vzdálenosti hvězdy a na tom, kolik veškerého záření hvězda vysílá do okolí 
(zářivost). Zdánlivá hvězdná velikost (magnituda) vyjadřuje pokles nebo nárůst 
jasnosti hvězdy. Vzrůst nebo pokles jasnosti o 1 magnitudu znamená, že se jasnost 
hvězdy změnila 2,5krát. Čím je číslo větší, tím je hvězda méně jasná a naopak. 
Jasnosti větší než 0 se značí zápornými čísly. Příklady: Vega 0,1; Polárka 2,2; Sírius -
1,6. Zdravé lidské oko rozezná ještě dobře 6.hvězdnou velikost. 

Barva hvězd závisí na jejich povrchové teplotě: 

modrobílá (30 000 °C i víc) Bellatrix, Vega 
bílá Sírius, Rigel, Regulus, Spica 
žlutá Prokyon, Altair, Deneb, Capella 
oranžová Aldebaran, Arkturus, Pollux 
červená (asi 2 000 °C) Betelgeuze, Antares 

O hvězdokupách 

Hvězdokupy jsou seskupení většího počtu hvězd (několik set až tisíc) vázaných 
k sobě gravitační silou. Na obloze můžeme okem spatřit tyto hvězdokupy: 

• Otevřené - Plejády a Hyády v souhvězdí Býka, Jesličky v souhvězdí Raka. 
• Kulové - M13 v Herkulu (6.magnituda). Je jich známo asi 220. 
• Pohybové - některé hvězdy Velkého vozu. 
• Hvězdné asociace - některé z hvězd v Orionu. 

O planetách 

Pouhým okem lze spatřit jen tyto planety: Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn 
a Uran. Merkur a Venuše, pokud jsou viditelné, se nacházejí v těsné blízkosti Slunce, 
a proto jsou pozorovatelné jen při jeho západu nebo východu, a jen tehdy, dostanou-li 
se pro pozorovatele do výhodné polohy. Ostatní planety, vzhledem k tomu, že se 
pohybují na vnějších drahách, jsou po většinu období dobře viditelné. Jejich aktuální 
polohy lze nalézt ve hvězdářské ročence nebo časopisu Říše hvězd. 
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O mlhovinách 

Mlhoviny jsou plynná oblaka velkých rozměrů. Rozlišujeme mlhoviny:  

• Plynné - mlhovina Severní Amerika v souhvězdí Labutě, M42 v Orionu (průměr 5 
parseků, zdánlivý průměr 5 měsíčních úplňků, vzdálenost 1.700 světelných let - 
první písemnou zprávu podal Cytanos v roce 1618). 

• Temné - mlhovina Koňská hlava v Orionu. 

• Planetární - mlhovina Dumbell v souhvězdí Lišky, Saturn a Hellix - obě v 
souhvězdí Vodnáře. 

O vzdálenostech ve vesmíru 

Aby astronomové nemuseli počítat s velkými čísly, zavedli si pro měření 
vesmírných vzdáleností zvláštní délkové jednotky. "Nejkratší" je astronomická 

jednotka (AU), která je odvozena ze střední vzdálenosti Země od Slunce, tj. 
149.597.870 km.  

Další jednotkou,velmi známou, je světelný rok. Je to vzdálenost, kterou urazí 
světelný paprsek za jeden rok, což je 9.460.500.000.000 km.  

Ještě větší je parsek (pc), který se rovná 3,26 světelného roku. 

O meteoroidech, meteorech a meteoritech 

Zní to jako příšerný jazykolam o pštrosovi, pštrosici a pštrosáčatech. Ve 
skutečnosti je to ale jedna a táž věc - kámen nebo kus železa. Když obíhá kolem 
Slunce, je to meteoroid; jeho velikost může být až stovky metrů. Jestliže se srazí se 
Zemí, v atmosféře se rozžhaví a září ve výškách asi 100 km nad povrchem – 
pozorujeme meteor. Někdy můžeme pozorovat větší množství meteorů, které jakoby 
vylétávaly z jednoho bodu, tzv. radiantu. Říkáme jim meteorický roj, a nazýváme 
je podle souhvězdí, v němž se radiant nachází (např. perseidy, orionidy ap.). Mezi 
nejznámější roje patří: 

Lyridy (Lyra) 12.-24.4. (Halleyova kometa) 
Aquaridy (Vodnář) 29.4.-21.5. a 25.6.-19.8. 
Orionidy (Orion) 11.-30.10. 
Tauridy (Býk) 24.10.-10.12. 
Geminidy (Blíženci) 5.-19.12. 

Jestliže se Země setká s velkým meteoroidem (o hmotnosti mnoha tun), 
pozorujeme oslnivě jasný meteor zvaný bolid, který se nestačí při průletu atmosférou 
vypařit a dopadne na povrch Země jako meteorit. 
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O galaxiích 

Jsou to základní soustavy ve skladbě vesmíru. Podobných hvězdných soustav 
jako je naše Galaxie, jsou ve Vesmíru miliardy. Na severní obloze můžeme pouhým 
okem spatřit M31 v Andromedě (první zpráva o ní pochází od perského hvězdáře Al 
Sufiho z 10.století). Je vzdálena asi 2.300.000 světelných let. 

O Mléčné dráze 

Mléčná dráha je naše Galaxie viděná 
zevnitř, od jedné ze 150 miliard hvězd - 
našeho Slunce. Průměr Galaxie je 100 tisíc 
světelných let; Slunce je vzdáleno od 
galaktického středu 30 tisíc světelných let, 
oběhne ho rychlostí 230 km/s jednou za 200 
miliónů roků (= galaktický rok). Pro nás leží 
střed Galaxie za jasnými hvězdnými oblaky 
v souhvězdí Střelce, ale světlo odtud se k 
nám bohužel nikdy nedostane - je pohlceno 
obrovskými mraky mezihvězdné hmoty. 

Na severní obloze směřuje stříbřitý pás 
Mléčné dráhy od Štíra k severu, prochází 
Střelcem, Orlem, Šípem, Labutí a odštěpuje rameno do Kefea. Dále prochází 
Perseem, Vozkou, mezi Blíženci a Oriónem, Jednorožcem a Velkým psem. 

O souhvězdích zvěrokruhu 

Zvířetník neboli zvěrokruh je pás oblohy podél ekliptiky (zdánlivé dráhy Slunce 
na obloze), v němž se nachází kromě Slunce i planety a Měsíc. Tento pás je rozdělen 
na 12 stejných částí - obdélníků širokých 16° a dlouhých 30°, které ekliptika půlí. 
Tyto části dostaly svá jména od dávných astronomů podle souhvězdí, která se v nich 
tehdy (před více než 2000 roky) nacházela. Slunce na své zdánlivé pouti po obloze 
prochází postupně těmito obdélníky. Je-li Slunce ve znamení např. Lva, nemůžeme 
toto souhvězdí v noci vidět, neboť je na obloze ve dne. 

Kozoroh g 21.12. - 20.1.  Rak a 21.6.   - 20.7. 

Vodnář h 21.1.   - 20.2.  Lev b 21.7.   - 20.8. 

Ryby i 21.2.   - 20.3.  Panna c 21.8.   - 20.9. 

Beran ^ 21.3.   - 20.4.  Váhy d 21.9.   - 20.10. 

Býk _ 21.4.   - 20.5.  Štír e 21.10. - 20.11. 

Blíženci ` 21.5.   - 20.6.  Střelec f 21.11. - 20.12. 
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O určování času podle hvězd 

 Kolem Polárky vytvoříme pomyslný dvanáctihodinový ciferník. Hodinovou 
ručičkou je spojnice Polárky a zadních kol Velkého vozu. 

Postup: 

1) Odečteme co nejpřesněji čas, který ukazuje ručička 
    = 5,5 

2) K tomu připočteme datum pozorování: pořadové číslo měsíce a počet "trojdní" 
jako desetiny měsíce (3 dny = 0,1 měsíce), např.27.10.: 
    10 + 0,9 = 10,9 

3) Sečteme údaje 1) a 2) a součet násobíme dvěma (den má 24 hodin a pomyslný 
ciferník je jen dvanáctihodinový): 
    (5,5 + 10,9) × 2 = 32,8 

4) Výsledek z 3) odečteme od stálé kalibrační konstanty, která má hodnotu 54,3: 
    54,3 - 32,8 = 21,5 
a takto vypočítaný rozdíl udává čas v době pozorování, tj. 21 h 30 min. 

5) Vyjde-li  výsledek 4) větší než 24, odečteme od něho číslo 24. 
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O vzniku fází Měsíce 

Měsíc obíhá kolem Země zhruba po kružnici, přičemž má tzv. vázanou rotaci - tj. 
natáčí k Zemi stále tutéž stranu, jak je naznačeno trojúhelníčky. Sluneční světlo 
ozařuje světlou polokouli Měsíce; tmavá polokoule prožívá měsíční noc. Po obvodu 
kružnice je vyznačen vzhled Měsíce v jednotlivých fázích, jak jej vidíme ze Země. 
V novu je měsíc nepozorovatelný. Pozor, nezaměňovat se zcela jiným úkazem, 
zatměním Měsíce! K zatmění může dojít jen tehdy, je-li Měsíc v úplňku. V novu 
může případně nastat zatmění Slunce! 

Měsíční fáze počítáme od novu přes první čtvrt, úplněk až k poslední čtvrti a opět 
k novu. Celý cyklus trvá 29,5 dne. 
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O úplňku 

Země vrhá do kosmického prostoru stín (černý kužel) a polostín (tečkovaný kužel). 
Měsíční dráha (čárkovaná elipsa) je skloněná k rovině ekliptiky; proto v době úplňku 
obvykle Měsíc obvykle míjí zemský stín i polostín, jak je patrné na horním 
perspektivním pohledu i na dolním bokorysu. 

 

O zatmění Měsíce 

Občas se stane, že Měsíc v úplňku je současně i ve stínu Země - pozorujeme úplné 

zatmění Měsíce. Prochází-li Měsíc polostínem Země, jde o polostínové zatmění. 
Každému úplnému zatmění samozřejmě předchází a po něm bezprostředně následuje 
polostínové zatmění (měsíční světlo je však tak málo zeslabeno, že si toho očima 
nevšimneme).  Pokud je jen část měsíčního kotouče v zemském stínu, jde o částečné 

zatmění. Ročně mohou být na Zemi pozorována nanejvýš 3 zatmění Měsíce; někdy 
však není viditelné ani jedno. 
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O zatmění Slunce 

Měsíc je osvětlován Sluncem a proto za ním vzniká stín, který má dvě části. Skládá 
se ze sbíhavého kužele plného stínu a rozbíhavého kužele polostínu. Měsíc na své 
oběžné dráze kolem Země se dostane v novu někdy do takové polohy, že jeho vržený 
stín dopadá na povrch Země. V místech, která jsou v plném stínu, vzniká úplné 

zatmění Slunce. V místech, která jsou na povrchu Země v polostínu, vzniká pro 
pozorovatele částečné zatmění Slunce. 

Úplné zatmění Slunce je pro určité místo jev velmi vzácný, neboť jej můžeme 
pozorovat pouze v oblastech, kam dosáhne vrchol měsíčního stínu. U nás jsme úplné 
zatmění Slunce mohli naposledy pozorovat v roce 1706, další v srpnu 1999. 
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Dráha Měsíce kolem Země však není přesně kruhová. Nastane-li situace, že Měsíc je 
od Země o něco dále a plný stín nedosahuje až na zemský povrch, pozorujeme v 
oblasti rozbíhajícího se pásu P prstencové zatmění Slunce. Slunce přitom vytváří 
svítící prstenec kolem stínítka - Měsíce. I v tomto případě je v pásech 1 a 3 
pozorovatelné částečné zatmění Slunce. 

Pás T nebo P na zemském povrchu je vždy poměrně úzký - jen několik desítek až 
stovek kilometrů. Trvání úplného zatmění obvykle nepřesahuje 6-7 minut na 
nejpříznivěji položeném místě. Proto se v posledních letech astronomické přístroje 
často umisťují na palubu tryskových letadel, která letí směrem, v němž po Zemi 
postupuje stín T - pak se souvislé pozorování zatmění dá prodloužit až na desítky 
minut. 


