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Astronomie 2 – Význačná souhvězdí 

Andromeda 

"Andromeda byla etiopská princezna. Její matka, 
královna Kasiopea se tak vychloubala svou krásou, že 
bůh moře Poseidón poslal mořskou obludu, aby zničila 
celou etiopskou zemi. Jedinou záchranou bylo obětovat 
obludě princeznu Andromedu. S těžkým srdcem dal král 
Kefeus přikovat nevinnou dívku ke skále. Právě tou 
dobou se tudy vracel hrdina Perseus s useknutou hlavou 
Medusy, na kterou kdo se podíval, zkameněl. Perseus 
obludu přemohl a vzal si Andromedu za ženu." 

Souhvězdí vybíhá ze severovýchodního rohu 
Pegasova čtyřúhelníku směrem k Perseovi. Sirrah (hlava 
Andromedy), Mirach (pás) a Alamak (noha) jsou tři 
nejjasnější hvězdy. 

Blíženci 

"Castor a Pollux byli synové Dia a spartské královny Ledy. Helena, pro kterou 
později vypukla Trójská válka, byla jejich sestrou. Castor vynikal v lukostřelbě, v 
jízdě na koni a krocení divokých koní, Pollux byl znamenitým zápasníkem. Oba se 
účastnili plavby argonautů do Kolchidy pro zlaté rouno. Za této plavby po Černém 
moři vypukla jednou strašlivá vichřice. 
Plavci už se vzdávali vší naděje, jen 
pěvec Orfeus začal hrát na svou 
kouzelnou harfu a prosil bohy o pomoc. 
Bouře naráz ustala a současně se na 
čelech obou bratří rozzářily jasné 
hvězdy. Od té doby je námořníci 
pokládali za své ochránce. Oba bratři k 
sobě lnuli takovou láskou, že po smrti 
jednoho z nich ani druhý nechtěl žít. 
Proto je Zeus proměnil v souhvězdí 
zvané Blíženci a nechal je tak navěky 
zářit na obloze vedle sebe." 

Castor je šestihvězda složená ze tří těsných dvojic. U Castora je radiant 
meteorického roje geminid, které lze pozorovat mezi 8. a 15. prosincem (maximum 
meteorů je 13.12.). 
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Býk 

"Mocný Zeus chtěl 
unést Európu, krásnou 
dceru fénického krále. 
Aby ji oklamal, proměnil 
se ve sněhobílého býka a 
vmísil se do královských 
stád. Európa si mladého 
krotkého býčka brzy 
oblíbila. Jednou se na 
něho posadila, aby se 
trochu projela. Býk však 
opustil stádo, skočil do 
moře a plaval s Európou na hřbetě k ostrovu Kréta. Proto se na oblohu dostala jen 
hlava a plece Býka - ostatní bylo ponořeno do vln." 

Býka najdeme snadno nad Oriónem. Jeho nejjasnější hvězdou je Aldebaran - 
Oko býka. V Býku jsou dvě samostatné skupiny hvězd (hvězdokupy): 

• Hyády byly dcery Atlasovy. Když jejich bratra roztrhal na lovu lev, tolik plakaly, 
že je Zeus z lítosti vzal k sobě na oblohu. Je to celkem asi 200 hvězd. 

• Plejády byly mořské nymfy, také dcery titána Atlase, které Zeus na jejich vlastní 
žádost proměnil v holubice (řecky pleiades). Kdo vidí 6 Plejád, má dobrý zrak. 
Výborný zrak jich rozpozná více - až 10. Celkem jich je však přes 1000 a jsou od 
nás vzdáleny 400 světelných let. 

Delfín 

"Básník a pěvec Arión byl kdysi na cestě ze Sicílie 
do Korintu vydírán námořníky. Věděli, že vydělal svou 
hrou spoustu peněz, a proto je na něm vymáhali. Zároveň 
ho chtěli zabít, protože se báli prozrazení. Arión si 
vymínil, že ho ještě nechají naposledy zahrát na lyru. 
Lupiči mu vyhověli a pak ho hodili do moře. Arión však 
neutonul, jeho hra přilákala hejno delfínů, jeden z nich ho 
vzal na hřbet a doplul s ním do přístavu. Za to, že 
zachránil život velkému umělci, byl delfín zvěčněn na 
obloze." 

Delfín je malé, ale nápadné souhvězdí u Altaira, těsně 
u východního okraje Mléčné dráhy. 
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Drak 

"Drak hlídal 
přístup do zahrady 
Hesperidek, odkud 
měl hrdina Hérakles 
přinést zlatá jablka. 
Hérakles musel draka 
přemoci, ale za svou 
věrnou službu u brány 
do zahrady byl drak 
přenesen na oblohu." 

Hvězda Thuban 
bývala na úsvitu dějin 
Polárkou. Thuban 
býval viditelný ve dne 
i v noci průzorem z 
nitra Chufevovy pyramidy. Od té doby se severní pól posunul k dnešní Polárce. 

Kasiopea 

"Kasiopea byla etiopská královna, jejím manželem byl Kefeus, měli jedinou 
dceru Andromedu, která se později provdala za Persea. Kasiopea byla velmi hezká. 
Vychloubala se, že je ještě krásnější než vodní nymfy Néreidy. To dopálilo boha 
moře Poseidóna, jehož manželka byla také Néreida. Na její radu poslal mořskou 
obludu, aby Kefeovo království zpustošila. Když chtěli svou říši zachránit, museli 
nešťastní rodiče podle rady věštírny 
dát princeznu Andromedu přikovat 
ke skalnímu útesu jako kořist obludy. 
Ale Perseus princeznu zachránil a 
okouzlen její krásou, oženil se s ní. 
Kasiopea se po smrti dostala na 
oblohu. Ale její nepřítelkyně Néreidy 
dosáhly alespoň toho, že byla 
umístěna blízko pólu. Proto každou 
noc musí polovinu času trávit hlavou 
dolů, aby se naučila skromnosti a 
zbavila vychloubavosti." 

Souhvězdí leží v Mléčné dráze na opačné straně Polárky proti Velkému vozu. 
Září nám nad hlavou v podzimních měsících. 
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Labuť 

"V labuť se proměňoval 
Zeus, když se chtěl podívat 
mezi lidi. V této podobě 
navštívil i spartskou královnu 
Lédu, která ho zaujala svou 
krásou. Aby se k ní mohl 
přiblížit, dal se pronásledovat 
obrovským orlem, před kterým 
ho královna zachránila. Léda se 
pak stala matkou krásné 
Heleny, pro kterou vypukla 
trojská válka." 

Souhvězdí připomíná 
labuť letící Mléčnou dráhou 
k jihu. Někdy se také nazývá Severní kříž. Deneb (arabsky dhanab = ocas) - Vega - 
Altair tvoří nápadný trojúhelník letní oblohy.  

Lev 

"Hérakles dostal ve 
službách mykénského krále 
několik obtížných úkolů. 
Jedním z nich bylo zabít 
nemejského lva, který žil v 
blízkých horách. Lev byl 
neobyčejně velký a sužoval 
celý kraj. Hérakles jej našel v 
jedné jeskyni (dodnes ji 
ukazují turistům!) a omráčil 
ho mohutným kyjem. Pak ho 
zardousil a odnesl králi do 
Mykén." 

Lev je zvířetníkové souhvězdí, nachází se na jih od Velkého vozu. Na jaře je 
vidět ve večerních hodinách. Mezi 11. a 20. listopadem vyletují od hvězdy ζ Leo 
(dzéta) meteory roje zvaného leonidy. Regulus je jedním ze čtyř "strážců oblohy" čili 
"královských hvězd": 

jarní rovnodennost   ... Aldebaran (Býk)  
letní slunovrat   ... Regulus (Lev)  
podzimní rovnodennost  ... Antares (Štír)  
zimní slunovrat   ... Fomalhaut (Jižní ryba) 
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Lyra 

"Lyra byla hudební nástroj, dar bohů, na který hrál 
pěvec Orfeus. Svým uměním obměkčil dokonce i vládce 
podsvětí. Nedokázal však zažehnat zpěvem hněv opilých 
bakchantek, které ho rozsápaly jen proto, že se po smrti 
své manželky stranil každé společnosti. Jeho kouzelnou 
lyru pohodily bakchantky do řeky, ale Múzy (ochránkyně 
umění) si vyprosily, aby byla přenesena na věčné časy na 
oblohu." 

Lyra je malé, ale výrazné souhvězdí mezi Labutí a Herkulem, viditelné u nás 
večer od května do ledna. Namodralá Vega patří k nejjasnějším hvězdám na naší 
obloze; je cirkumpolární. V létě ji máme večer téměř nad hlavou. 

Malý pes 

Existuje několik pověstí o Malém psu. "Malý pes byl 
jedním z loveckých psů samotné bohyně lovu Artemis, nebo 
ze smečky Orionovy. Podle jiné verze to byl jeden ze psů 
prince Aktaióna, proměněného za veliký přečin bohyní 
Artemis v jelena." 

Prokyon, Betelgeuze a Sírius tvoří rovnostranný 
trojúhelník. Prokyon je jednou z nejjasnějších hvězd; je to 
vlastně dvojhvězda vzdálená jen 11 světelných let. 

Malý vůz (Malý medvěd) 

Jedna báje je spojena s Velkým vozem. 
Existují však i jiné. "V dávných dobách vládl na 
Olympu Chronos (Čas), který přinášel záhubu 
všemu živému, dokonce požíral i své vlastní 
děti. Jeho žena Rheia v obavě, že i nově 
narozený syn Zeus skončí stejně, odložila 
novorozeně do jeskyně na ostrově Kréta, kde je 
svěřila do péče dvou medvědů. Zeus je pak z 
vděčnosti učinil nesmrtelnými tím, že je oba 
umístil na obloze." 

Nejdůležitější hvězdou je Polárka pro svou blízkost k světovému severnímu 
pólu (je vzdálena o něco méně než 1 stupeň - necelé dva průměry Měsíce). Polárka je 
ve skutečnosti pětihvězdou. Najdeme ji, když asi pětkrát prodloužíme zadní kola 
Velkého vozu. 
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Orel 

"Když bohové na posvátném Olympu 
popíjeli nektar, roznášela jim ho Hébé, 
dcera Dia a Héry. Jednou však při tom 
zakopla a upadla, a rozhněvaný pán bohů ji 
za trest této funkce zbavil. Místo ní pak 
roznášel nektar trojský chlapec 
Ganymédés, kterého na Olymp přenesl 
sám Zeus v přestrojení za orla."  

Toto souhvězdí v Mléčné dráze pod 
Labutí je viditelné na večerní obloze od 
června do konce roku. Nejjasnější hvězdou 
je Altair, vzdálený jen 15 světelných let, který se k nám přibližuje rychlostí 26 km/s. 
S Vegou a Denebem tvoří tzv. letní trojúhelník. 

Orión 

"Orión byl statný a sličný lovec. 
Jeho otcem byl bůh moře Poseidón, 
matkou lovkyně z dužiny bohyně 
Artemis. Orión měl v Artemidě 
mocnou ochránkyni, od Poseidóna 
dostal schopnost pohybovat se i v 
nejhlubším moři. To ho však vedlo k 
různým neplechám. Jednou 
pronásledoval sličné nymfy Plejády tak 
dlouho, až je Zeus na jejich vlastní 
prosbu proměnil v holubice a přenesl 
na oblohu. Jindy svým chvástáním 
urazil bohyni Héru a ta jej dala za trest 
bodnout obrovským štírem. Orión 
zemřel, ale na přímluvu Artemidy byl i 
se svým věrným psem přenesen na 
oblohu právě proti Štíru. Dodnes se 
však nenávidí: Orión mizí na západě v 
době, kdy se na východě objevuje 
Štír." 

Orión je jedno z nejkrásnějších souhvězdí. Většina jeho hvězd je bílá až 
namodralá, neboť mají vysokou teplotu, jen nejjasnější hvězda Betelgeuze je 
oranžově červená. 
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Panna 

"V době zlatého věku sestoupila 
mezi lidi bohyně spravedlnosti a 
pořádku Astraia, dcera Diova. Učila 
lidi znát řád, spravedlnost a právo. 
Tehdy prý bylo na Zemi dobře. Pak se 
však lidé stávali sobeckými, mysleli 
jen každý sám na sebe, vymýšleli 
zbraně, kterými zabíjeli své bližní a 
olupovali nevinné. Bohové Zemi 
opustili, poslední zůstala Astraia v 
naději, že se jí ještě podaří odvrátit 
Diův hněv. Nakonec však i ona odešla 
mezi ostatní bohy a stala se 
souhvězdím Panny." 

Souhvězdí je dosti nízko nad obzorem, obvykle je vidět jen nejjasnější hvězda - 
namodralá Spica. 

Pastýř (Honák, Bootes) 

"Kterýsi chudý pastýř byl bratry 
oloupen o své stádo volů. Toulal se 
pak jako žebrák světem. Všude viděl, 
jak musí rolníci těžce pracovat, aby 
získali potravu pro sebe a své rodiny. 
Přemýšlel, jak by jim pomohl, až 
vyrobil první pluh tažený zvířaty. Tím 
přenesl tíhu práce na silné voly 
zapřažené do pluhu a zbavil lidi 
odvěké dřiny. Za to, že lidem pomohl, 
zvěčnil Zeus prostého poháněče volů 
na obloze." 

Pastýře najdeme na jaře a v létě 
jako velké písmeno P (nebo taky 
číslici 2) vedle Severní koruny, když 
prodloužíme oj Velkého vozu. Jasný 
oranžový Arkturus patří k nejjasnějším hvězdám, je vzdálen 36 světelných let. Za 
800 let se na obloze posune o průměr Měsíce. Hvězda Izar je pokládána za 
nejkrásnější dvojhvězdu na obloze. Proto se jí také říká Pulcherrima (latinsky 
"nejkrásnější"). Jasnější žlutá složka má ve vzdálenosti tří obloukových vteřin 
slabšího modrého průvodce. Rozlišíme je i malým dalekohledem. 
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Pegas 

„Když Perseus usekl hlavu 
Meduse, řinula se z otevřené 
rány krev do moře. Na tom místě 
vznikl z příkazu boha Poseidóna 
sněhobílý kůň Pegas. Poseidón 
jej později dal hrdinovi 
Bellerofóntovi, který s ním 
vykonal nejeden hrdinský čin. 
Když však přemohl obludu 
Chiméru, zpychl nad svou statečností a chtěl se dostat na Pegasovi až na Olymp mezi 
bohy. Rozhněvaný Zeus poslal na Pegasa ovády, pobodaný Pegas se splašil 
a Bellerofónta shodil. Pegas se pak, na rozdíl od svého jezdce, dostal až na oblohu 
mezi souhvězdí.“ 

Pegas je rozsáhlé souhvězdí podzimní oblohy. Leží mimo Mléčnou dráhu 
v oblasti chudé na hvězdy. Lze jej najít podle charakteristického velkého čtverce čtyř 
nejjasnějších hvězd. Modrobílá hvězda Sirrah je zajímavá tím, že patří do dvou 
souhvězdí současně: Andromedy a Pegasa. 

Severní koruna 

"Severní koruna byla královská korunka Ariadny, 
dcery krétského krále Mínóa, který nechal vytvořit 
labyrint pro Mínotaura - obludu s lidským tělem a 
hlavou býka. Ariadna pomohla Théseovi, aby obludu 
zabil a oba pak uprchli. Théseus ji však zanechal na 
ostrově Naxos. Ariadnu si pak vzal za ženu bůh 
Dionýsos, který jí daroval překrásnou čelenku. Po její 
smrti pak Dionýsos vyhodil čelenku na oblohu, aby ji už žádná žena nemohla nosit." 

Severní koruna leží na spojnici Arktura s Vegou, blízko Pastýře. Gemma 
(drahokam) je dvojhvězda 65 světelných let daleko.  

Šíp 

"Tímto šípem vyhubil Apollón národ Kyklopů, 
jednookých obrů, kteří po staletí pustošili Zemi a škodili 
lidem. Sídlili na Sicílii, ale nepracovali, neznali zákony 
pohostinství a neuznávali žádné bohy, svou nevzdělaností a 
surovostí dávali lidem špatný příklad. Proto museli 

10°

Sirrah

Algenib Markab

Scheat

Enif
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zasáhnout bohové a odstranit Kyklopy z povrchu zemského." Podle jiné báje to je šíp 
namočený v žluči hydry, jímž Hérakles zvítězil nad rozličnými nestvůrami, např. jím 
zasáhl supa, který vyklovával Prométheovi játra za to, že přinesl lidem na zem oheň." 

Šíp leží v Mléčné dráze mezi Altairem (Orel) a Albireem (Labuť). Na večerní 
obloze je vidět od června do ledna. 

Štír 

"Sama bohyně Héra vypustila kdysi 
z podzemí obrovského štíra, aby zahubil lovce 
Orióna. Orión byl totiž velmi zdatný lovec 
a zdálo se, že svými šípy vyhubí všechnu zvěř. 
Héra pak z vděčnosti za vykonanou službu 
přenesla štíra na oblohu. Ale ani tam není 
příliš v bezpečí. Uhýbá před  Střelcem, který 
napíná svůj luk a míří Štíru přímo na srdce." 

Souhvězdí mezi Střelcem a Váhami 
připomíná štíra připraveného k bodnutí. Na své 
dráze po obloze zůstává Slunce poměrně 
krátce ve znamení Štíra, jako by se ho bálo. 
Stará báje to vysvětluje tím, že štír prý kdysi 
vyděsil spřežení táhnoucí po obloze sluneční vůz. Koně se splašili a létali po obloze 
nahoru a dolů. Obrovským žárem, vycházejícím z ohnivého vozu, vzplála Země a 
měnila se v poušť. Dodnes mají někteří obyvatelé Země černou pleť. Jsou potomky 
těch, jimž kdysi dávno sežehl kůži sluneční vůz. 

Toto zvířetníkové souhvězdí je vidět večer od května do září. Vychází, když 
zapadá Orión. Je vždy blízko obzoru, proto je vidíme jen částečně. Nejnápadnější 
hvězdou je červený Antares, podobný planetě Mars (anti = proti, Ares = Mars). 

Velký pes 

"Souhvězdí představuje Lailapsa ležícího u 
nohou lovce Orióna. Pes Lailapsos byl dar bohyně 
Artemis a byl proslulý tím, že mu nic neuteklo. Král 
Amfytrión měl ve svém revíru zase tak chytrou lišku, 
že ji nikdo nemohl ulovit. Vzali proto při jednom lovu 
s sebou Lailapsa. Celý lov se však dostal do 
neřešitelné situace; bylo nutno poradit se s Diem. Ten 
přenesl psa i lišku na oblohu a bylo po problému." 
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Sírius je nejjasnější hvězda na obloze vůbec. Je to vlastně dvojhvězda, vzdálená 
od nás 9 světelných let. 

Velký vůz (Velká medvědice) 

"Arkádská princezna Kallistó 
vzbudilo svou krásou žárlivost Héry. 
Proto ji rozhněvaná bohyně 
proměnila v medvěda a vyhnala do 
lesů. Kallistó brzy poznala strach z 
lovců a jejich psů. Jednou zahlédla 
mezi pronásledovateli svého syna 
Arkase. Přiblížila se k němu a chtěla 
ho obejmout. Arkas v obraně namířil 
na matku kopí. V posledním okamžiku zasáhl Zeus, a aby zabránil hroznému činu, 
proměnil i syna ve zvíře - Malého medvěda. Protože měl oba rád, umístil je na 
obloze." 

Střední hvězda v oji Velkého vozu se nazývá Mizar (arabsky pás), nedaleko od 
ní je slabší hvězda Alkor, která slouží ke zkoušce zraku. Ten, kdo obě hvězdy uvidí, 
má opravdu dobrý zrak. Ve skutečnosti je ale Mizar šestihvězdou. Těch šest hvězd 
drží pohromadě gravitační silou a krouží po společných drahách kolem společného 
těžiště. 

Vozka 

"Vozka je řecký král Erichtonios, syn chromého 
boha Hefaista. Vychovávala jej sama bohyně Athéna. 
Proslul tím, že jako první zapřáhl koně do vozu a stal se 
mistrem v ovládání spřežení. Vůz vynalezl jako 
nezbytnost, neboť po svém otci byl také chromý. Byl to 
záslužný čin, prospěšný všemu lidstvu, a proto jej Zeus 
přenesl na oblohu. 

Diovým rozhodnutím se dostala na oblohu i 
Capella (Kozička). Je to koza, která svým mlékem 
kojila malého Dia na Krétě, kde jej matka ukryla před všepožírajícím Chronosem. 

Vozka je znázorňován s Kozičkou na rameni a s kůzlátky v ruce. Ve druhé ruce 
drží otěže." 

Souhvězdí leží v Mléčné dráze. Nejjasnější hvězda Capella je dvojhvězda, u nás 
cirkumpolární. 

10°

CapellaMenkalinan
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