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Astronomie 1 – Orientace na obloze 

Hvězdy, souhvězdí a planety 

Za jasné noci se nám jeví na první pohled, že hvězd na obloze je tolik, že se 
v nich není možno vyznat. Pozorujeme-li však oblohu pozorněji, poznáme, že to není 
až tak hrozné. Tomu, kdo se v tomto vesmírném světě vyzná, kdo umí na obloze 
"číst", se odkrývají nebývalá tajemství, může prožít různá dobrodružství. Pozorování 
hvězd na hlídce v létě na táboře patří k nejhezčím a nejhlubším zážitkům. (Tím se 
ovšem nemyslí přepad tábora, kdy hlídka pozorovala oblohu tak náruživě, že si 
přepadníků všimla až když se jí v dobrém rozmaru ptali, kolik je hodin...)  

Bylo zjištěno, že nad obzorem můžeme současně pozorovat asi 3000 hvězd. Již 
staří pozorovatelé oblohy před mnoha tisíci lety rozdělili hvězdnou oblohu na 
jednotlivá pole, v kterých seskupili (podle své bujné fantazie) hvězdy do různých 
obrazců – souhvězdí. Těmto souhvězdím dali názvy různých zvířat, věcí a bájných 
bytostí. 

Dnes máme na obloze (severní i jižní) celkem 88 souhvězdí. Některá jsou velká 
a obsahují mnoho hvězd, jiná jsou malá a málo zřetelná. Pro naši potřebu postačí, 
budeme-li znát a umět vyhledat na obloze jen některá ze severní oblohy, která 
obsahují jasnější hvězdy.  

Vzájemná poloha souhvězdí a hvězd v nich se nemění, mění se ale poloha 
celého souhvězdí vzhledem k obzoru. Proto nenajdeme souhvězdí vždy na stejném 
místě, proto můžeme souhvězdí vidět "vzhůru nohama", proto jsou některá souhvězdí 
vidět jen v určité roční období. Hvězdy a souhvězdí, která jsou blízko světového 
severního pólu (v blízkosti  Polárky), vidíme po celý rok. Říkáme jim obtočnová 
neboli cirkumpolární. 

Jasným hvězdám se podobají planety, které vidíme pouhým okem. Jsou to 
Merkur, Venuše (říká se jí také Večernice nebo Jitřenka, podle toho, kdy je vidět), 
Mars, Jupiter, Saturn. Další planety v pořadí – Uran, Neptun a Pluto jsou pouhým 
okem neviditelné. Vzhledem k tomu, že jsou k nám mnohem blíže než hvězdy, již 
v obyčejném dalekohledu se nám jeví ne jako svítivé body, ale jako svítící kotouče. 
Poloha planet mezi hvězdami se mění; odtud také pochází jejich název "bludné 
hvězdy" (planao = bloudící). Planety na rozdíl od hvězd samy nezáří, jen odrážejí 
sluneční světlo. 
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Kdo hledá, najde... 
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Kdy jsou vidět? 

 
Cirkumpolární souhvězdí: Cirkumpolární hvězdy: 

Malý vůz Polárka = Severka (Malý vůz) 

Velký vůz Mizar, Alkor (Velký vůz) 

Drak Capella (Vozka) 

Kefeus Vega (Lyra) 

Kasiopea  

 

Další významná souhvězdí: 

 
 JARO LÉTO PODZIM ZIMA 

Andromeda     

Blíženci     

Bootes = Pastýř   ª  

Býk   ª  

Delfín     

Labuť  VI-  -I 

Lev     

Lyra V-   -I 

Malý pes     

Orel  VI-  -XII 

Orion     

Panna     

Severní koruna     

Šíp  VI-  -I 

Štír V-    

Velký pes ª    

Vozka     
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Souhvězdí kolem Severního pólu 

Souhvězdí, která vidíme nad obzorem stále, se nazývají severní obtočnová 
neboli cirkumpolární. Oj Velkého vozu míří k jasnému Arkturu (Bootes = Pastýř) 
a potom ke Spice (Panna). Kasiopea leží vzhledem k Polárce na opačné straně než 
Velký vůz. Mezi Malým vozem a Kasiopeou je Kefeus - nenápadné souhvězdí. Drak 
má nápadnou hlavu, od níž vybíhá dlouhá řada hvězd (ocas), vinoucí se kolem 
Malého vozu. 

Jarní souhvězdí 

Při orientaci na jarní obloze nám pomůže  trojúhelník jasných hvězd: Regulus 
(Lev), modravá Spica (Panna) a oranžový Arkturus (Pastýř). Pastýř, Lev a Panna jsou 
nejvýraznější souhvězdí a snadno se zapamatují. Pod Lvem a Pannou se táhne při 
obzoru klikatá Hydra s hlavou vztyčenou k severu. Na východ od Pastýře je Severní 
koruna. 

Letní souhvězdí 

Stříbřitý rozeklaný pás Mléčné dráhy se klene od jihu vysoko nad východem 
a zachází za severním bodem obzoru. V pásu Mléčné dráhy Najdeme výrazný letní 
trojúhelník: jeho vrcholy tvoří tři jasné hvězdy: Deneb (Labuť), Altair (Orel) a Vega 
(Lyra). Prodloužíme-li 1x vzdálenost Deneb - Vega, najdeme typický čtyřúhelník 
Herkula. Souhvězdí vypadá jako obrácené písmeno K.  

Na jihu Mléčné dráhy jsou dvě zvířetníková souhvězdí: Štír na západním kraji, 
a Střelec na východním (kde je Mléčná dráha  nejjasnější). Daleko za ním můžeme 
radioteleskopem zjistit střed naší Galaxie. Mezi Orlem a Labutí najdeme Delfína 
a Šíp. 

Podzimní souhvězdí 

Večer je obloha dost chudá. Nízko nad západním obzorem je ještě Labuť, Orel 
a Lyra. Na severozápadě se rozkládá Herkules, nad východním obzorem najdeme 
Býka a Plejády. Nízko nad severním obzorem je Velký vůz, a Kasiopeu máme téměř 
nad hlavou. Výraznou skupinou, podle níž se můžeme orientovat, je velký čtverec 
Pegasa, a z něj vybíhající Andromeda. 

Zimní souhvězdí 

Nejhezčí pohled na oblohu je v dlouhých zimních nocích. Nejnápadnějším 
a nejhezčím souhvězdím je Orion. Nejjasnější hvězdy zimní oblohy jsou uspořádány 
do šestiúhelníku, v jehož středu je Betelgeuze (Orion), na vrcholech postupně po 
směru hodinových ručiček: Capella (Vozka), Aldebaran (Býk), Rigel (Orion), Sírius 
(Velký pes), Prokyon (Malý pes), Kastor a Pollux (Blíženci). 

Mléčná dráha není tak jasná jako v létě. Její stříbřitý pás se táhne od Kasiopeje  
přes Persea, Vozku a Blížence. 


