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Předmluva 

Hvězdná obloha, vzdálená drobná světélka. Pohled, při němž se tají dech, 
člověk si při pohledu na noční oblohu připadá tak malý a nepatrný ve srovnání 
s něčím tak obrovským a vzdáleným. Za krásných bezmračných nocí je obloha 
plná bezpočtu hvězd, lidé při pohledu na ni museli od počátku žasnout a ptát se, 
co to vlastně je a co za tím vším vlastně stojí. Jaká je podstata těch vzdálených 
světel. Odhalování podstaty toho všeho si vyžádalo staletí a ani nyní nevíme stále 
vše. 

Motivací k tématu této práce byl právě takový pohled na noční oblohu, 
kdy člověk přemítá nad tím, na co vlastně hledí – nejen nad jmény souhvězdí a 
jednotlivých hvězd. Ale také nad tím, kde se daná jména vzala a především, kdy a 
za jakých okolností lidé začali hvězdy mapovat, pojmenovávat, jakým způsobem 
měřily polohy hvězd a vytvářely z nich nám známá souhvězdí, zda a jak se sou-

hvězdí měnila v průběhu let.  

V letních nocích jsem na tyto témata s přáteli často vedl diskuse, a ačkoliv 

jsme na střední škole, v rámci semináře astrofyzika souhvězdí probírali, avšak ne 
tak do hloubky, aby to dokázalo odpovědět na všechny tyto otázky. Setkal jsem se 
v průběhu let s poměrně větším počtem lidí, kteří se o to zajímali, ale nikdo neměl 
čas nebo až tak silný zájem, aby si toto téma hlouběji prostudoval odborné litera-

tuře. Obvykle rozhovory končily – jednou si o tom něco přečtu, až bude čas, když 
to bude někde nepříliš dlouhé.  

Druhou mou motivací bylo, že pokud bych měl opravdu někde učit fyziku, 
rád bych se souhvězdím také věnoval více, ať už v rámci semináře, nebo případně 
i v hodně, kde bych tomu věnoval nějaký prostor, či pokud by měl někdo další 
podobné otázky jako já. V takovém případě bych potřeboval materiály týkajících 
se této problematiky. V odborné literatuře jsou samozřejmě jednotlivé otázky 
zodpovězeny precizně, nicméně obvykle v mnohem širším rámci a souvislostech 
netýkajících se jen dané problematiky. Proto úkolem této práce je stručněji obsáh-

nout odpovědi na uvedené otázky a zároveň můžu posloužit jako základ k výuce 
této problematiky na střední škole.  
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1 První úvahy nad podstatou nebeských světel 
 

„Nebesa vypravují o Boží slávě; obloha vypovídá o díle jeho rukou.1“ 

 

1.1 Úvod 

Lidstvu trvalo dlouhou dobu, než se naučilo popsat a zjistit, co vlastně vidí na 
noční obloze. Nebeská světla byla pro lidi tak složitá a vzdálená, že pro ně zpo-

čátku nebyli schopni dát žádná vysvětlení, proto předpokládali, že za nimi stojí 
nějaké vyšší bytosti. Většina civilizací se tedy uchyluje k uctívání Slunce, Měsíce 
a hvězd jakožto vesmírných božstev. Není divu, že se s astronomií rozvíjela často 
i pseudověda – astrologie. Ne vždy to bylo nutně ke škodě, a to díky tomu, že lidé 
byli často ochotni dobře platit za astrologické předpovědi astronomům, ti díky 
těmto příjmům měli z čeho žít, mohli se zároveň věnovat i astronomii a měli pro-

středky k pořizování pozorovacích přístrojů.2 Vzpomeňme alespoň například u 
nás – na dobu Rudolfa druhého, kdy se právě z takových příjmů mohla astronomie 

rozvíjet, jak říkal Johann Kepler: „Kde by se octla rozumná matka astronomie, 
kdyby bláznivá dcera astrologie nic nevydělala?“3

  

Ale vraťme se znovu na začátek. Když lidé pozorovali noční oblohu 

v dřívějších dobách, hledali různé souvislosti mezi tím, co viděli nahoře na obloze 
a tím, co se dělo zde na zemi. Ať už se to týkalo ročních období nebo pěstování 
zemědělských plodin a jejich sklizně, lidé se snažili najít souvislosti mezi nejrůz-

nějšími věcmi, které viděli, a které byly důležité pro jejich obživu. 

1.2 Měsíc 

Na základě archeologických nálezů se vědci domnívají, že lidé spojovali dru-

hé nejvýraznější těleso noční oblohy - Měsíc s býkem, protože viděli jistou po-

dobnost mezi býčími rohy a srpky dorůstajícího měsíce. A podobnou symboliku 

můžeme nacházet i v dalších případech. Zanikající a opět dorůstající měsíc bývá 
například spojován také se setbou a sklizní. (Rudolf Drössler: Když hvězdy ještě 
byly bohy, 1980, nakladatel Panorama - strana. 15 -17) 

Dalším ze symbolů, které zřejmě představovaly Měsíc, byly dvojsečné seke-

ry. Dvojsečná sekera se vyskytuje nejen v minojské kultuře, ale také i na blízkém 
a dálném východě, Africe a předkolumbovské Americe. Z toho tedy můžeme sou-

                                                 
1
 Bible, Žalmy 19:22, 2016, český studijní překlad KMS 

2
 Rudolf Drössler: Když hvězdy ještě byly bohy; strana 183-185  

3
 https://citaty.net/citaty/273044-johannes-kepler-kde-by-se-octla-rozumna-matka-astronomie-

kdyby-bl/ 
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dit, že lidé napříč kontinenty za tím vším spatřovali nejspíše stejnou symboliku. 

Sekera vůbec bývá spojována se starými pohanskými bohy nejen v Řecku, ale 
například i ve Skandinávii. Jednoduchá sekera patně náležela Slunci a dvojitá se-

kera Měsíci. Pro jednotlivé střídání měsíčních fází, mizení a znovu se objevování 
měsíce byla měsíční božstva často spojena s příběhy, kdy umírají a znovu se rodí, 
často v poměrně složité a rozpracované symbolice. (Rudolf Drössler: Když hvězdy 
ještě byly bohy, 1980,nakladatel Panorama s.24 - 27) 

Mimo božstev, která mají víceméně lidskou podobu, stála za řádem a podo-

bou vesmíru také zvířata. Můžeme zde vidět, jak lidé své úvahy vytvářejí a staví 
podle věcí, které mají na dosah. Jejich poznání okolního světa je na počátku mi-

nimální, ale přesto se pomocí jim dostupných věcí pokouší nějakým způsobem 
vysvětlit řád okolního světa. 

Měsíc, jako věčný symbol střídání tmy a světla, růstu a zániku, kterému se ta-

ké mimo jiné připisovaly záplavy a déšť, je spjat i s dalšími zvířaty kromě býka i 
se psem a hadem. 

Zmiňme alespoň jednu pověst, která se prolíná v různých podobách kulturami 

napříč světem. Jak ji uvádí Rudolf Drössler: 

„O kojotovi, prérijním psu, si severoameričtí indiáni říkali, že je náčelníkem a 

praotcem všech lidí. Kdysi prý zaplavily obrovské spousty vod celou Zemi. Pouze 

kojot však tehdy věděl, jak postavit kánoe, a to ho také spolu s několika jeho přá-
teli zachránilo. 

Nastoupili tedy do tohoto narychlo zhotoveného člunu a po celé dny byli zmí-
táni z místa na místo, až nakonec uvízli na vrcholku jakési hory. Stejně rychle, jak 

se vody přivalily, opět opadly, takže zachránění mohli člun konečně opustit. 
Dodnes však lze tento člun, proměněný v kámen, na oné hoře vidět. Sedí v něm tři 
osoby, praotcové různých klanů. Jako ilustrace tohoto zřejmě velice rozšířeného 
mýtu nám může posloužit jedno drobné sibiřské umělecké dílko. Znázorňuje člun, 
který patrně symbolizuje měsíční srpek, a v něm sedí oni tři prapředkové. Člun 
sám je ozdoben čtyřmi hady, kteří jsou uspořádáni po dvou...“4

  

S potopou se po celém světě pojí asi 270 příběhů z nejrůznějších kultur a častí 
světa. Nejvíce jich je v Asii a Severní Americe, ale jsou i z Austrálie, Nového 

Zélandu, Jižní Ameriky, Afriky, blízkého východu. Souvislost se záchranou, po-

topou, třemi praotci nám dává i biblická kniha Genesis kapitola 7:12-13:
5
 

„ A na zemi se snesl déšť trvající 40 dnů a nocí. Právě toho dne vešli Noe a 
jeho tři  synové Šém, Chám a Jefet, se svými ženami do archy...“ 

                                                 
4
 Když hvězdy ještě byly bohy 1980, nakladatel Panorama s. 65  

4
 Gen 8:4; Studijní překlad KMS 2016 

5
 Genesis kapitola 7:12-13 
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„...a v sedmém měsíci sedmnáctého dne toho měsíce spočinula [archa] na po-

hoří Ararat.“  

Zajímavé je, jak se kromě potopy shoduje i s počtem praotců plujících na lo-

di. Téměř na všech kontinentech je dána souvislost mezi měsícem - hadem - tmou 

- potopou světa – světlem a znovustvořením. Opět si nemůžeme nevšimnout pří-
mé podobnosti s popisem v Genesis. Jak mezi hadem a potopou tak i tmou a zno-

vustvořením.6  

I u dalších národů je had spojen s deštěm a potopou. Zejména středoamerické 
kmeny, které znázorňují na svých malbách hada chrlícího prameny vod.7

. Některé 
pověsti či výklady jsou pouze lokální, avšak právě u potopy a dalších spojitostí 
kolem ní, můžeme vidět, že se o ní zmiňují prakticky všechny kultury a civilizace. 

 

1.3 Slunce 

Mimo Měsíc bylo pro staré národy významné také Slunce. Stejně jako Měsíc 
ubýval a znovu rostl i příběhy kolující okolo Slunce musely nutně obsahovat zrod 

a zánik Slunce, které každé ráno vstává nad obzorem, vše budí z tmavé noci a 
večer opět uléhá za horizont.  

Zejména v Egyptě hrálo Slunce velmi důležitou roli. Zajímavé je, že toto 
každodenní znovuzrození a opětovný zánik nebeských světel byl často spojován i 
s představami o záhrobí. Hvězdy byly považovány za duše mrtvých, jimž dala 
bohyně nebes Nút život. V Egyptě má bůh slunce podobu sokola či lidskou se 
sokolí hlavou, nebo podobu slunečního skarabea.8  

Sluneční skarabeus na dochovaných vyobrazeních před sebou valí sluneční 
kotouč a usedá do slunečního člunu. Protože byl spojen se Sluncem, ovlivnil i 

představy o říši mrtvých. Drössler dále píše:  

„Doufalo se totiž, že skarabeus, tj. „živoucí“ poskytne mrtvému teplo, světlo 

a nový život. Proto staří Egypťané tyto brouky zhotovené z ušlechtilých kovů ne-

bo drahých kamenů, vkládali do mumiových rouch. S oblibou také napodobovali 

srdce mrtvého ve tvaru skarabea. A je jen přirozené, že i živí chtěli tohoto účinné-
ho symbolu využít nějakým způsobem pro sebe.“ (strana 100-101) 

Slunce bylo pro Egypťany velmi důležité, proto v každé jejich „teologické re-

formě bohů“, kterou v průběhu staletí prováděli, byl hlavní bůh stále spojen se 
Sluncem. 

                                                 
 

7
 Rudolf Drössler: Když hvězdy ještě byly bohy, strana 66 

8
 Rudolf Drössler: Když hvězdy ještě byly bohy 
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Západy Slunce byly vnímány velmi negativně a symbolizovaly boj sluneční-
ho boha s jeho nepřáteli. I samo zatmění Slunce se považovalo za čas, kdy sluneč-
ní bůh svádí boj s temnými démony.  Proto jej starověké národy považovaly nega-

tivní znamení. Mnohé starověké národy, ať už Egypťané, Číňané, či další, zkouše-

ly zlé démony - nepřátele Slunce zahánět velkým křikem a hlukem. 

Výklady slunečního zatmění byly různé. Ať už to byl bůh zápasící s temnými 
silami v Egyptě, nebo drak požírající Slunce v Číně. Lidé se pokoušeli si zatmění 
různě vysvětlit. Když Řekové, pod vedením Nikia, ustupovali od Syrakus, které 
dobývali, pozdrželi naloďování právě kvůli zatmění Slunce, právě to se jim stalo 
osudným, protože je zastihl výpad z města. Mnoho Řeků, včetně Nikia, za to za-

platilo životem. Opačně k zatmění přistoupil např. Periklés, který při tažení proti 
Spartě a peloponéskému spolku, ukázal vystrašeným vojákům, že se jen Měsíc 
dostal před Slunce a zakryl ho.9  

Obecně můžeme říci, že jak Měsíc, tak především Slunce hrálo pro starověké 
národy jednu z nejdůležitějších rolí, ne jen jako fyzický zdroj tepla a světla, ale 
jako předmět zkoumání a uctívání, ať už vysvětlení jeho podstaty bylo jakékoliv. 

Není proto překvapením, že se pro Slunce či božstva s ním spojená stavěly chrá-
my. Lidé zpravidla investují nejvíce financí do předmětu jejich největšího zájmu. 
Proto například v Egyptě mimo pyramid a posmrtných paláců týkajících se po-

smrtného života, nad kterým se lidé vždy hodně zamýšleli, můžeme vidět zbytky 

obrovských monumentálních chrámů zasvěcených právě bohu slunce. Poměr fi-
nancí investovaných do daných oblastí ukazuje, jak moc se daná kultura, či spo-

lečnost zaobírá danou věcí, a jak je pro ně důležitá. Zajímavé je zamyslet se nad 

tím, do čeho se investuje nejvíce dnes - je to rozvoj techniky, věda nebo zábava?  

 

1.4 Pohled na meteory komety a planety 

Pád meteorů či průlet komety považovali lidé za předzvěst něčeho zlého. Pří-
kladem může být záznam Karla von dem Steinen, který při své návštěvě prales-

ních Indiánů v dnešní Brazílii, viděl roku 1888 pád meteoru. Indiáni to považovali 

za příchod nepřátelského čaroděje, který jim přišel ublížit.10
 

V Evropě se největší pozornosti dostávalo kometám, kterým se říkalo také 
vlasatice. Když se kometa blíží ke Slunci, díky jeho záření se vytváří kolem jejího 
jádra plynový obal a z něho protáhlý ohon. Vzhledem k tomu, že lidé nevěděli o 
kometách prakticky nic, měly pro tyto nebeské úkazy různá vysvětlení. 

Rudolf Drössler uvádí citát z jedné knihy z roku 1619: „Materia, z kteréž ko-

meta vzniká nebo z kteréž pochází, je hustá, suchá, houževnatá, hlenovitá mastná 
pára, kteráž vytáhne hvězdy do vyšších regiónů, a jelikož kometa ve vzduchu 
                                                 
9
 Rudolf Drössler: Když hvězdy ještě byly bohy, strana 109-115 

10
 Rudolf Drössler: Když hvězdy ještě byly bohy, strana 162 
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mnoho dní a někdy taky mnoho měsíců hoří, proto se musí směstnat do kupy a 
zformovat do koule hustými, šlemovitými a houževnatými parami, jež se každým 
dnem množí, co kometa hoří. Když pak zahasne, mnohokráte otráví ovzduší, a 
protož je pochopitelno, že se přitom sirnaté a jedovaté páry promísí, ježto pak 
občas vyrazí obrovskou silou ze šachet dolů, přičemž povalí a zabijí všechny lidi, 
co jsou zrovna uvnitř.“11

  

Komety byly často považovány za Boží metlu, která byla poslána, aby varo-

vala hříšné lidstvo. Jedna z nejznámějších komet, která se dostává do blízkosti 
Slunce každých 75,32 roku, nese jméno Angličana Halleyho, neboť si jako první 
všiml historických zmínek o této kometě a domyslel si, že se zprávy musí týkat 
jedné a té samé komety. Podařilo se mu vypočítat její dráhu a předpovědět, kdy se 
opět objeví. A skutečně se tak roku 1758 stalo. Halleyova kometa se pravidelně 
objevuje v historických pramenech bez přerušení až do roku 87 př. Kr.  

1.5 Spekulace o souvislostech s pohyby planet 

Lidé vždy hledali vysvětlení podstaty a souvislosti ve tvaru trajektorií, ale i ve 
velikosti a barvy planet. První vysvětlení byla opět v tom, že planety ztělesňují 
božstva:12

 

Merkur, jakožto malá planeta blízká Slunci, byl kvůli své „neposednosti“ – 

tedy rychlosti oběhu spojen s poslem bohů, pro Řeky Hermem. 

Zvláštní pozornosti se těšila Venuše, která díky své viditelnosti před rozbřes-

kem/po západu Slunce byla nazývána Jitřenka/ Večernice. Babylóňané v ní měli 
ztělesněnou bohyni lásky a mateřství Ištaru, Řekové Afroditu a Římané Venuši. 
Po Slunci a Měsíci je nejjasnější hvězdou noční oblohy. 

Vnímání Marsu bylo snad pro jeho červenou barvu zdánlivě neblahé. Byl dá-
ván do souvislosti s ohněm, krví a válkou. Babylóňané v něm spatřovali boha vál-

ky, moru a smrti Nergala, pro Řeky to byl bůh války Áres a pro Římany stejně tak 
bůh války Mars. 

Jupiter, pro Řeky Zeus, byl pro svoje jasné světlo a „odměřený“ majestátní 
pohyb ztotožněn právě s hlavním bohem. 

Saturn vnímaný jako symbol smrti byl „zapuzený v dáli, ale přece stále pří-
tomný“.  

Pozorováním Slunce, Měsíce a planet se zabývali už staří Babylóňané. Vyvi-

nuli metody, pomocí nichž propočítávali pohyb. Tyto metody přejalo díky histo-

rickým souvislostem mnoho dalších národů. Mezi prvními byli Médové, Peršané a 
Řekové. Ti tyto poznatky dále rozšiřovali a prohlubovali. Stejné metody později 

                                                 
11

 Rudolf Drössler: Když hvězdy ještě byly bohy, strana 163-164 

12
 Rudolf Drössler: Když hvězdy ještě byly bohy; strana 166-170 
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hojně používali také astrologové věříce, že pohyb a určité postavení planet má 
určitý význam. 

Z poznatků Babylóňanů čerpal i Pythagoras (570 - 495 př. Kr.), jenž se po-

koušel vyřešit všechny záhady právě pomocí čísel, jak bylo jemu i Řekům obecně 
vlastní. Pythagoras se snažil svět vidět pomocí početně dostupných jevů. Pythago-

rovi, či jeho žákům, se připisuje výrok: „Nebe jest harmonie a číslo. Číslo jest 
trestí celku. Věci podobné číslům jsou.“ 

Snad i právě proto, že Řekové toužili vidět vysvětlení za všemi věcmi, pře-

vzali od Babylóňanů učení o tzv. velkém roku - uspořádání planet přesně tak, jak 
bylo na počátku, když svět vznikl. Věřili, že až se planety postaví do tohoto uspo-

řádání, svět skončí a dějiny se budou opakovat. 

Konjunkce planet měly věstit konec světa, potopy a další významné události. 

Příkladem takové „předpověděné“ události mělo být například, když se Jupiter, 

Saturn a Venuše sešly v souhvězdí Ryb, což Johannes Stöffler (1452–1531) ozna-

čil za rok, kdy přijde potopa, a vypočetl, že se tak stane v roce 1524. Podobné 
předpovědi se dochovaly od více než 56 autorů ve 133 případech. Nicméně stejně 
jako v roce 1524, tak ani v dalších se potopa nekonala. Historie zná spoustu po-

dobných předpovědí, které se měly naplnit, a nic se nestalo.
13

  

Nicméně najdeme minimálně jednu předpověď, která se vyplnila. Více než 
1200 let př. Kr. napsal Mojžíš (1393–1273 př. Kr.) v Numeri 24:17: „Vyjde 
hvězda z Jákoba, povstane železo z Izraele...“. S tím v souvislosti psali proroctví i 
další muži. V sedmém století před Kristem psal prorok Židovský Izajáš, ačkoliv 
on sám mohl jen těžko plně tušit, co předznamenávají, následující slova: „Lid, 

který chodí v temnotě, uvidí veliké světlo. Na ty, kdo bydlí v zemi nejhlubší tmy, na 
ně zazáří světlo.“14

  

Významná událost, která se odehrála kolem roku 0, zaujala nejen Židy, jichž 
se v té době týkala zejména. Nebeský úkaz, který se měl stát v té době, upoutal i 

babylonské mágy, astrology, kteří úkaz identifikovali jako znamení, že se narodil 
veliký král, král Židů. Dnes přesně nevíme, co to mohlo být.  

Johannes Kepler zjistil na popud císaře Rudolfa II., že nejpravděpodobnější 
byla konjunkce planet Jupiter a Saturn v souhvězdí Ryb v roce 7 př. Kr. Vzájemné 
přiblížení planet se odehrálo v tomto roce třikrát za sebou. Kepler usuzoval, že 
trojité konjunkci porozuměli tři mágové (později interpretovaní jako tři králové), 
kteří měli vzdělání v astrologii a proto se vydali na cestu, zatímco běžní lidé si 
tohoto úkazu sotva všimli.15

  

                                                 
13

 Rudolf Drössler: Když hvězdy ještě byly bohy; strana 174-177 

14
 Bible, Izajáš 9:1 

15
 Rudolf Drössler: Když hvězdy ještě byly bohy; strana 173 
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Kometu zobrazil prvně nad betlémskou scénou narození Krista Giotto di 
Bondone (1267? – 1337), a to ve svém cyklu fresek v kapli Cappella degli Scro-

vegni v Padově, pravděpodobně kvůli vlastnímu zážitku s pozorováním návratu 
Halleyovy komety v roce 1301. Přispělo to k příznivějšímu pohledu na komety, 
protože je lidé jinak považovali v zásadě za neblahá znamení, kdežto narození 
krále měla být radostná událost vyvolávající velká očekávání. Další možností, 
která se uvádí, je výbuch supernovy. Nebo možná ještě něco úplně jiného. To 
dnes nevíme. Nejpravděpodobnější se zdá snad zmíněná první možnost, neboť 
mágové se vydali na cestu následujíce nebeský úkaz, ale když přišli do Jeruzalé-
ma, nevěděli patrně co dál.  Je možné, že hvězda, či objekt, který sledovali, přestal 
být vidět. Proto šli do královského paláce, kde snad i logicky krále předpokládali. 
Nicméně nového krále tam nenašli. Když se však otázali na radu a vysvětlení iz-

raelští učenici hned pohotově přišli s odpovědí, když citovali proroka Micheáše 
5:1:  

„A ty, Betléme efratský, který jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi 
vzejde ten, kdo bude vládnout nad Izraelem, ten, jehož původ je odedávna, ode 
dnů věčných.“ 

Jakmile pak mágové vyšli z paláce, opět uviděli hvězdu a vydali se za ní.16
 

Kepler tedy uzavřel, že mágové šli do Izraele proto, že Jupiter byl považován za 
hvězdu královskou, Saturn byl považován za hvězdu židovskou a stejně tak sou-

hvězdí Ryb spojené s Palestinou. Poselství trojité konjunkce pak znamenalo, že se 
v Palestině narodil král Židů. 

Každopádně ať tak či tak, kolem přelomu letopočtu přišla událost, která se 
nesmazatelně zapsala do dějin. Nyní je Ježíš považován za historickou osobou 

doloženou i z nebiblických zdrojů. A to natolik významnou, že se později od její-
ho narození počítá nový letopočet na celém světě. Respektive zpětně se rok poku-

sili dopočítat. Dnes předpokládáme, že se to stalo poněkud dříve, než říká výpočet 
z 6. století. Nicméně to nemění nic na tom, že to byla událost jako žádná jiná a 
žádná nezměnila dějiny tolik, jako právě narození Ježíše. 

Můžeme bez obav říci, že Kristovo narození nebylo zcela jistě důsledkem 
konjunkce planet ani žádného dalšího kosmického úkazu. Vlastně dnes ani přesně 
nevíme, co bylo ono světlo, které přivedlo babylonské mágy do Betléma. Mini-

málně statistický výčet nepovedených předpovědí ukazuje, že na astrologii se spo-

léhat nelze. 

Kromě postavení planet z hlediska velkých událostí, měly mít význam i úhly 
paprsků dopadající na místo narození dětí, jakým způsobem se kříží a podobně. 
Připisovaly se jim příznivé nebo nepříznivé okolnosti. Každá planeta měla svůj 
účinek. Například Venuše měla dělat krásné lidi s dlouhými bujnými vlasy (pře-

                                                 
16

 Nový zákon, Matoušovo evangelium, kapitola 2 
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devším ženy). Mars měl naopak dodávat fyzickou sílu, lidé „jím ovlivnění“ měli 
být vojáci či chirurgové atd. 

Z postavení planet se vyvozovala nejen povaha a vzhled lidí, ale mnozí tím 
byli natolik uchváceni, že si nechali své vily zdobit obrazy, zobrazující personifi-
kované planety, či vlastnosti, které měly údajně přidávat. 

Je zcela jistě nemožné nepoložit si otázku, proč se astrologie tolik rozšířila. 
Snad protože lidé chtěli mít nějaký klíč k tomu, co je čeká, něco, co by jim posky-

tovalo odpovědi. Z Babylónie se astrologie rozšířila do celé Persie, pak do Řecka, 
později ji převzali Indové a Arabové. V Evropě se šířila od 15. století hlavně díky 
knihtisku. Otázkou také zůstává, proč se této formě pověr intenzivněji nepostavila 
katolická církev. Hvězdářům bylo dopřáváno sluchu na evropských dvorech. Na-

slouchali jim nejen králové, vojevůdci, ale i papež a další představitelé katolické 
církve. Hvězdáři se stali poradci v dění na středověkých šachovnicích moci. 

Příkladem může být Albrecht z Valdštejna, který si nechal od Johanna Keple-

ra anonymně sestavit horoskop – dokonce dvakrát, prvně v roce 1608. Kepler se 

sice k horoskopům stavěl dost skepticky, ale protože mu královská pokladna 
zrovna dlužila peníze a on trpěl nedostatkem, se sestavením horoskopu souhlasil, i 

přes svůj názor, že astrologie si nezaslouží, aby se jí věnovala vůbec nějaká po-

zornost. Nicméně ji jako zdroj financí využil, a stejně jako u mnohých dalších, i u 
něj se astrologie stala živitelkou astronomie. 

Předpověděl Albrechtovi z Valdštejna životní ohrožení života pro jeho 20., 
39., 40., 69., a 70. rok Valdštejnova života. Dále mu předpověděl, že mezi čtyřicá-
tým sedmým a padesátým druhým rokem svého života získá velké bohatství, auto-

ritu a váženost. Ale stalo se, že Valdštejn byl ve věku 51 let zavražděn v Chebu. 

Časem astrologie začala upadat a na konci 19. století se zdálo, že už zcela 
zaniká. Nicméně, ať se to stalo následky politických či sociálních obratů, se astro-

logie znovu přihlásila ke slovu v první polovině dvacátého století. Snad tu hrála 
roli, stejně jako u Řeků, touha po nějaké harmonii, logice uspořádání událostí, 
která má širší důsledky, snad se jednalo o touhu po jakési formě estetického či 
uměleckého uspořádání událostí. To nevíme. Avšak i dnes se najdou lidé, kteří 
stále hledají odpovědi pomocí astrologie.17
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 Rudolf Drössler: Když hvězdy ještě byly bohy; strana 183-185 
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2 Vývoj astronomie 

V práci týkající se historických mezníků pro definování souhvězdí bychom 

mohli zmínit jen pár věcí, které byly samy o sobě klíčové a nezbytné pro stanove-

ní či vyměřování souhvězdí: počátky užívání gnómonu, zavedení prvních 12 sou-

hvězdí zvěrokruhu, vynález astrolábu, soupis 48 Ptolemaiových souhvězdí, vyná-
lez sextantu, přesnější katalogy jako Uranometria, Flamsteedův nebo Lacailleův, 
konstrukce dalekohledu, sestavení katalogů nehvězdných objektů (Messierův ka-

talog, Herschelův katalog, Dreyerův katalog NGC atd.). 

Nicméně na vývoji astronomie a konkrétně na stanovování souhvězdí tak, 
jak je známe dnes, mělo velký podíl i množství dalších skvělých astronomů, na 
něž by bylo smutné zapomenout. Nemluvě o tom, že astronomie, jako jakákoliv 
jiná věda si musela nutně projít svým vlastním vývojem, který byl často ovlivněn i 
vývojem společenským. Mnohdy se muselo čekat, až uzraje čas pro nový posun či 
objev. Například nestačilo jen vynalézt dalekohled, abychom znali více hvězd a 
dalších objektů. Mnohé objevy musely čekat na rozvoj matematiky, až lidé při-
jdou s novou představou či hypotézou například, co se stavu vesmíru týče, aby 
mohli začít s pozorováními, která tuto hypotézu potvrdí či vyvrátí. Někdy nebylo 
možné některé hypotézy ověřit hned a čekalo se, až přijdou vhodné přístroje či 
matematika. Jindy potřebovalo lidstvo žít nějakou dobu s danou hypotézou, která 
se zdála, že víceméně odpovídá realitě, než přišel někdo, kdo danou představu 
zpochybnil, někdo, kdo se na daný problém podíval z jiného úhlu. 

Proto považuji za přínosné se na několik následujících stránkách na chvíli 
zastavit u toho, jak probíhal vývoj astronomie v širším měřítku, než jen vypsat 
mezníky, kdy se jaká souhvězdí zavedla. Přesto se tomu však v této práci budeme 
věnovat jen spíše okrajově. Na plné porozumění širších souvislostí ve vývoji ast-

ronomie tato práce není zaměřena. 

2.1 Počátek pozorování noční oblohy 

První lidské pozorování a zkoumání noční oblohy nebylo patrně zapříčiněno 
ani tak lidskou touhou poznat podstatu objektů na noční obloze, ale spíše praktic-

kými stránkami nutnými ke každodennímu životu a k přežití. 

Zatímco my v našich zeměpisných šířkách můžeme k orientaci použít řeky, 
hory a další přírodní útvary, jinde, zejména v rozlehlých stepích, na pouštích a 
také na mořích, kde je krajina jednotvárná a není kromě Slunce jiná možnost pro 
určení směru, je noční obloha dobrou pomůckou pro orientaci. A dodnes, bez po-

užití moderní technologie, je stále hvězdná obloha dobrým nástrojem, jak určit 
světové strany. 

Další úlohou, se kterou se lidé museli na počátku potýkat, bylo určování ča-

su. Před tento problém byla nakonec postavena každá civilizace. Bylo nutné se-

stavit kalendář. 
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Orientace v čase byla nutná pro zemědělství a pastevectví, pro určení, kdy 
přijde zima. Lidé potřebovali nějak měřit časové úseky delší než jeden den. Zpo-

čátku bylo nejsnazší použít pro měření delších časových úseků fáze Měsíce nebo 
trochu obtížnější cestu podle pohybů Slunce. Tak lidé přišli i na první a nejjedno-

dušší astronomickou pomůcku – gnómon.  

Nejnápadnějším jevem, jak už bylo řečeno výše, pro určování delších časo-

vých úseků jsou fáze Měsíce. Měsíční rok má 354 dní. Nese to s sebou značný 
problém v tom, že astronomický rok má délkou 365 a čtvrt dne. Proto, když lidé 
na začátku počítali roky podle Měsíce, museli nutně posouvat v kalendáři speci-

fické části roku, žně, slunovraty, rovnodennosti. Za dobu přibližně 34 astronomic-

kých roků se vystřídá 35 měsíčních let. Tedy tento posun se výrazně projeví již 
během délky lidského života. Pro oblasti, které byly závislé na pravidelných pří-
rodních jevech, bylo nezbytně nutné vědět, kdy tyto jevy přijdou. Například 
v Egyptě bylo nesmírně důležité znát čas záplav. Proto právě zde zpočátku probí-
hal vývoj velice rychle. Nicméně zastavil se kvůli nedostatečnému rozvoji mate-

matiky, která byla nezbytná pro zaznamenávání poloh těles a následné další vý-
počty. 

Dále se pozorování velmi intenzivně rozvíjelo v Číně a Indii. Již kolem roku 
110 př. Kr. určil čínský astronom Ču Kong sklon roviny ekliptiky od rovníku. A 
ještě dříve - nejpozději kolem roku 1500 př. Kr. byla v Číně známa délka tropic-

kého roku 365 a ¼ dne. To je přesnost juliánského kalendáře, který platil v Evropě 
až do konce 16. století.18

  

Vývoji rovněž napomáhalo sdílení poznatků mezi civilizacemi například, 
když Řekové navázali na poznatky Babylóňanů, kteří sami měli poměrně rozvinu-

tou matematiku. Je zcela přirozené, že to posunulo vývoj dál. Babylóňané pozoro-

vali polohy planet, Měsíce a hvězd a jejich polohy zaznamenávali do tabulek. Za-

znamenali polohu Slunce a Měsíce a periodu přibližně 18 let, než znovu zaujmou 
tuto polohu, nazvali Saros. S touto periodou se pak opakují sluneční a měsíční 
zatmění. Zatímco Babylóňané se specializovali především na pozorování a za-

znamenávání poloh těles na obloze po generace, je jen přirozené, že když k těmto 

spisům přišli Řekové uvažující poněkud jinak, chtěli do těchto záznamů vnést 
světlo z hlediska matematických výpočtů (ne, že by Babyloňané už matematické 
výpočty k pohybu planet nepoužívali). Řekové se jako první pokusili sestavit ge-

ometrický model vesmíru, který vymezili 8 sférami. To byl další významný po-

sun, protože mezopotamská astronomie byla zaměřena především na aritmetické 
zpracování výsledků.  

Díky sdílení poznatků se mohlo poznávání posunout výrazně rychleji dál, 
než v kultu-rách, které informace nesdílely, nebo neměly s kým sdílet. V Americe 

začíná vývoj astronomie poněkud později a postupuje zcela samostatně. Zaměřuje 
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se pouze na pozorování pouhým okem. Přesto však i tam dokázali poměrně přesně 
určit délku synodického měsíce. Zatímco při pozorování pouhým okem určíme 
dobu úplňku na přibližně plus mínus den, Mayové chytrým způsobem využili 
vlastností aritmetické posloupnosti. Pozorovali 4400 dní úplňky a za tu dobu za-

znamenali 149 lunací. To dává délku jednoho synodického měsíce jako 29,53020 
dne, přičemž z dnešních měření se udává délka 29,53059 dne.19

 

Je to pozoruhodný výkon, když na začátku nevěděli okamžik úplňku v řádu 
několika hodin a konečná chyba je až na čtvrtém desetinném místě. To je méně 
než 34 vteřin!  

Starověká pozorování zvládala pozorovat jeden objekt sám o sobě a zazna-

menávat jeho polohu. Nedokázala se však věnovat vesmíru jako celku. Všechna 
pozorování vycházela z potřeby určit periodu dějů a tak podobně. Například 
v Egyptě to byly záplavy. Kvůli setbě obilí bylo nezbytně důležité vědět přesný 
čas, kdy záplavy přijdou. Špatné určení o pár dní mohlo znamenat, že Egypt bude 
zcela bez roční úrody obilí. Proto Egypťané přišli velmi brzy s kalendářem. Ale 
víc nebylo potřeba. To byl kromě nízké úrovně matematiky další důležitý důvod. 
Egypt totiž stál na práci otroků a pro jeho fungování stačilo z astronomického 
hlediska jediné - mít dobrý kalendář.  

2.2 Starověké Řecko 

Snad to bylo následkem řecké filosofie, zejména pythagorejské školy, kde 
byl hluboce ukotven „dokonalý obraz vesmíru“. Dokonalý počet těles, symetrie, 
proto kvůli zemi musela existovat i tzv. protizemě. Jedním z objevů toho směru 
byla i kulatost Země. Protože Země měla mít maximální objem, tedy žádné hrany. 
Z toho plyne, že musí být kulatá. Později k tomu přidali i otáčivý pohyb Země. 

Z hledání řádu, který byl nejen Pythagorejcům, ale obecně Řekům vlastní od 
vědy až po estetické cítěni, svět musel podléhat určitému estetickému uspořádání, 
a snad proto přišli Řekové s teorií sfér a kruhovou dráhou planet. 

Prvním, kdo výrazněji rozvinul geometrickou představu vesmíru za pomoci 

sfér, byl Eudoxos (408 - 355 př. Kr.), který uznával na nebi jen rovnoměrný kru-

hový pohyb po sférách. V centru všeho měla být Země. Okolo ní obíhala další 
vesmírná tělesa buď po soustředných sférách, kde ve středu byla Země, nebo se 
jednalo o složení pohybů, kdy se střed obíhající sféry pohyboval po větší sféře, 
v jejímž středu byla Země. V průběhu let a dalším pozorováním bylo nutno Eudo-

xův model dále upravovat. Ve 4. století před Kristem Eudoxův model rozšířil Kal-

lippos (370 - 300 př. Kr.), který přidal další sféry, aby kompenzoval odchylky. 
Později další přidal Aristoteles (380 - 322 př. Kr.), který už počítal s 59 sférami. 
Původně všichni vycházeli z předpokladu, že planety jsou od Země stále stejně 
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daleko, což však nevysvětlovalo jejich proměnnou jasnost. Zdánlivý průběh změn 
průměru Měsíce a pak rozhodl definitivně v neprospěch toho předpokladu. Byla to 
další úloha, na kterou se řečtí matematici zaměřili – měření vzdáleností Slunce a 
Měsíce.20

 

Co se tedy astronomického vývoje ohledně souhvězdí týče – představa Řeků 
nebyla pro naši definici souhvězdí tak úplně nepoužitelná. Podle této představy se 
všechny hvězdy nacházely na poslední sféře s největším poloměrem. To pro nás 
není vlastně žádný problém, protože i dnes v našich pevně určených souhvězdích 
nerozlišujeme, jak jsou hvězdy daleko, jediné, co nás zajímá, jsou úhlové souřad-

nice hvězd na myšlené sféře hvězd. Jediné, co se ještě muselo vyřešit, byla otázka 
geocentrismu či heliocentrismu.  

2.3 Heliocentrismus a geocentrismus 

Otázka – co je centrem vesmíru. To, že se nějaká tělesa pohybují okolo ji-
ných, bylo již jasné, teď se však muselo rozhodnout – „Co se točí okolo čeho“. 
Zatímco Aristoteles tvrdil, že Země je nehybným středem vesmíru, první názory 
pythagorovců o pohybu Země byly značně nejasné. S poměrně dobrým výkladem 
je spojen Aristarchos. Jeho interpretace se opírá spíše o astronomické pozorování, 
než o fyzikální úvahy. 

Za dalším důležitým pokrokem v negeocentrickém směru stál Herakleides 
z Pontu (385-310 př. Kr.). Herakleides vyšel z Platónovy akademie, kde zaujímal 
důležité místo. Z. Horský a M. Plavec k tomu píší:21

  

„Proto nás nepřekvapí, že jednou ze základních tezí Herakleidova názoru 
bylo tvrzení, že Země se otáčí kolem osy jednou za den. Mnohem převratnějšího 
významu byla druhá Herakleidova teze, která se však v poměru ke geocentrismu 

na první pohled nezdá tak pobuřující jako názor pohybu Země. Herakleides tvrdil, 

že planety Merkur a Venuše obíhají v kruhových drahách kolem Slunce.“  

Dnes není přesně jasné, co konkrétně přidal Aristarchos a co Herakleides. 
Z Aristarchova výpočtu poměrů velikostí Země a Slunce si můžeme domyslet, že 
právě velikost Slunce vůči Zemi, ač neurčená zcela správně, mohla být jedním 
z podnětů, proč zvážit heliocentrický systém. Na Aristarcha později navazuje Ko-

perník, který k Aristarchovu modelu přidal prakticky ještě precesní pohyb Země 
(krouživý pohyb zemské osy přibližně po plášti kužele). 

Protože se však Aristarchův názor příliš neujal,22
 dokonce i zde šel jeho ná-

zor proti náboženským představám tehdejších Řeků, musel Koperník stejné myš-
lenky hájit znovu a vysvětlovat je po téměř dvou tisíciletích. Pro podporu Aristar-
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chova názoru chyběly nástroje na přesnější pozorování, které by podložily jeho 
hypotézu, například pozorování roční paralaxy – malého rozdílu ve směru, pod 
nímž pozorujeme hvězdu v průběhu roku ze Země, která při oběhu kolem Slunce 
mění svou polohu. 

Další skutečností vyžadující vysvětlení byly rozdíly v jasnosti planet a tudíž 
to, že jejich vzdálenost není konstantní. Proto se upustilo od homocentrických sfér 
a přešlo se k teorii deferentu a epicyklu, kde po kruhové dráze – deferentu – obíhá 
rovnoměrně bod, který je středem epicyklu, po němž se teprve odehrává rovno-

měrný kruhový pohyb planety. Skládáme tedy dva (a v pozdějších dobách i něko-

lik) kruhových pohybů do sebe. 

2.4 Hipparchos 

Další významné objevy učinil řecký učenec Hipparchos (190 - 120 př. Kr.). 
Naneštěstí jeho dílo se v celku nedochovalo. Víme o něm však z dalších zdrojů, 
především od Ptolemaia. Hipparchos významně přispěl astronomii svými přesný-
mi měřeními. Konstruoval nové měřicí přístroje a řadu starých zdokonalil. Někteří 
mu připisují i astroláb23

, nástroj, který se velmi rozšířil ve středověku a renesanci. 
Později byl konstruován v nejrůznějších formách. 

Hipparchos chtěl přispět k dalšímu pozorování i do budoucna, takže když se 
roku 134 př. Kr. objevila nová hvězda, rozhodl se podrobně proměřit a zazname-

nat polohy stálic. Sestavil podrobný katalog stálic, v němž popsal více než 800 
objektů. Dalších 200 hvězd přidal ve svém katalogu Ptolemaios. Hipparchos není 
ve své době žádnou výjimkou, je to však on, kdo udělal z astronomie vědu jako 
takovou, když v ní zkombinoval přesné pozorování, geometrii a aritmetiku, na 
které celou svoji práci vystavěl. 

2.5 Almagest 

Po Hipparchovi se hned neobjevují žádné větší osobnosti z oblasti astrono-

mie. Řecká astronomie se samozřejmě dostává i k Římanům, kteří se nabýva-

jí moci v oblasti Středomoří. Ale pro Římany je alespoň zpočátku astronomie ne-

příliš zajímavá a o její další rozvoj příliš nedbají. Když Caesar (100 - 44 př. Kr.) 
potřeboval reformu kalendáře, povolává si k tomu úkolu Řeka Sosigena (2. století 
př. Kr.), nikoliv Římana, zdá se, že mezi Římany, kteří od Řeků mnoho přejali, se 
zájem o astronomii příliš neuchytil. 

Teprve ve druhém století po Kristu přichází další větší dílo, vlastně jedno 
z největších v historii astronomie. Snad by ani nebylo tak významné, pokud by se 

astronomie rozvíjela dál stejnou rychlostí, jako tomu bylo v antickém Řecku, ale 
protože se právě toto dílo stalo pilířem a hlavním studijním materiálem na dalších 
více než čtrnáct set let, je jeho význam obrovský. V Alexandrii, která byla v té 
době hlavním střediskem vzdělanosti, vzniká nejslavnější dílo Klaudia Ptolemaia 
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(85? – 165?) Megalé syntaxis („Velká skladba“) známé také jako Almagest. Dílo 
bylo sepsáno řecky a přeloženo do arabštiny dříve než do latiny. Almagest je lati-
nizovaná podoba středověkého arabského názvu al-kitabu-mijisti. Kromě tohoto 
kompendia antické astronomie sepsal Ptolemaios ještě čtyři menší spisy, zejména 
Tetrabiblos – Čtyři knihy o astronomických předpovědích. I z toho čerpali lidé 
zabývající se astrologií přinejmenším stejnou dobu jako ti, kdo se zabývali astro-

nomií z Almagestu.
24

  

Almagest shrnoval všechno dosavadní astronomické bádání a všechny do-

sud shromážděné objevy a poznatky týkající se i stavby pozorovacích přístrojů a 
potřebného matematického aparátu. Především dílo zahrnuje Ptolemaiův katalog 
stálic a pečlivě zpracovanou teorii planetární soustavy. Dnes možná přesně neur-

číme, co přesně byly samotné Ptolemaiovy poznatky a s jakými všemi novými 
poznatky přišel. Ale preciznost a systematičnost práce, s níž Almagest sestavil, je 
sama o sobě velkým vědeckým počinem v astronomii. Almagest měl pro astro-

nomii podobný zásadní význam jako Eukleidovy Základy pro matematiku. 

 

Obr. 1 Ptolemaiův model planetární soustavy. Měsíc obíhá kolem Země se svou 
oběžnou dobou siderickou (vzhledem ke sféře stálic) resp. synodickou (vzhledem 
ke Slunci). Středy epicyklů Merkuru a Venuše leží trvale na spojnici Země-

Slunce, vzhledem k ní obíhají obě planety každá se svou synodickou oběžnou 

dobou. Slunce obíhá kolem Země jednou za rok. Spojnice středů epicyklů vněj-

ších planet (Mars, Jupiter, Saturn) s danou planetou jsou vždy rovnoběžné a oběh 
po těchto epicyklech trvá vždy jeden pozemský rok; je to důsledek pozorování ze 
Země obíhající kolem Slunce.  
Zdroj: http://abyss.uoregon.edu/~js/images/ptolemy_ss.gif 

 

                                                 
24

 Z. Horský, M. Plavec: Poznávání vesmíru, str. 68 



27 

 

Nutno poznamenat, že Ptolemaiova soustava je geocentrická. Země je ne-

hybným středem vesmíru, který ohraničuje sféra stálic. Dalším novým prvkem je 

zavedením dalšího kruhu tak zvaného ekvantu. S jeho pomocí se Ptolemaios při-
blížil keplerovským elipsám. Tím padla jedna z představ o nutnosti, aby střed 
kruhové dráhy byl v ústředním tělese. Padla tím jedna z Platonových tezí, že po-

hyb má být složen výhradně z pohybů kruhových a rovnoměrných. Došlo tím 
k výraznému zpřesnění, ale také k výraznému zvýšení komplikovanosti pohybů v 
systému. Lpění na myšlence rovnoměrných kruhových pohybů, která stále visela 
ve vzduchu, bylo dlouhou dobu velkou brzdou astronomie. Ptolemaios připojil 

k Hipparchovu pozorování Slunce a Měsíce pozorování dalších planet až po Sa-

turn. Následně celou soustavu zpracoval geometricky.25
 

Ptolemaiovo dílo jako takové je považováno za vyvrcholení starověké ast-

ronomie a zároveň i za její závěrečné dílo. Nutno však podotknout, že je to také 
z důvodu toho, že středověká představa, která z Ptolemaiova Almagestu čerpala, 
zastávala geocentrický pohled.  

Proto na základě dnešních znalostí nemůžeme nechat bez řádného vyzdvi-

žení negeocentrické systémy - především Aristarchův, který ukazoval cestu 
správným směrem. Ptolemaiova soustava má nespornou výhodu v tom, že dovo-

lovala provádět dosti přesné výpočty, takže se dobře prosadila ve své době a velmi 
se rozšířila. Navazovala na ni jak středověká Evropa, tak muslimský svět a díky 
tomu máme mnoho podkladů o odbornosti a propracovanosti této soustavy. 

2.6 Středověk 

Evropa se vzpamatovává z rozpadu Západořímské říše v roce 476 po Kristu 

a pomalu se v ní formuje feudální systém stejně tak jako v Byzantské říši. Pro 
rozvoj astronomie nejsou zpočátku nejlepší podmínky. 

Výrazně rychleji postupovala věda arabská, přesněji muslimská, neboť zde 
uvažujeme celou část muslimského území, kam nespadají jen Arabové, ale i na-

příklad i Peršané, které řadíme k indoevropským národům. Sféra muslimského 
vlivu zahrnuje území od Střední Asie přes Arabský poloostrov, Afriku až po Py-

renejský poloostrov. Arabové, kteří obsadili území, kde původně vzkvétala řecká 
vzdělanost a kde tak získali přístup k řeckým dílům. Ani zde nebyl postup snadný 
a trvalo dlouho, než byla díla přeložena a prozkoumána, takže nemůžeme mluvit o 

spojité návaznosti muslimskými vědci na řeckou tradici, ale spíše se jednalo o 
jakési pozvolné navázání, nebo možná rozdmýchání antické učenosti, která při 
dobyvačných nájezdech muslimských armád zanikala stejně jako v rozpadlé Řím-

ské říši. 
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Obr. 2 – Hipparchova a Ptolemaiova představa ekvantu; A je ekvant, „punctum 
equans“, ze kterého se pohyb planety jeví jako pohyb s konstantní úhlovou rych-

lostí. Odpovídá druhému ohnisku keplerovské elipsy v heliocentrickém případě, 
kdy v bodě E – prvním ohnisku – by bylo Slunce; zde však jde o model geocent-

rický a v bodě E je Země. Bod M je pak středem deferentu (u Keplera by odpoví-
dal středu elipsy). Geometrické nástroje deferent, epicykl a ekvant se mohou pou-

žít jak v geocentrickém, tak i heliocentrickém modelu, jak to učinil Koperník. 
Rozdíl je jen v tom, že pohyb planety po epicyklu v geocentrickém modelu vysti-
huje roční pohyb Země kolem Slunce, zatímco v heliocentrickém systému se tak 
kompenzuje proměnná úhlová rychlost planety obíhající po elipse (vzdálenost ME 

pak odpovídá výstřednosti elipsy. Zdroj: https://www.researchgate.net/figure/Abbildung-6-

Die-Laengenbewegung-eines-Planeten-nach-Klaudios-Ptolemaios-Epizykel-auf_fig4_256453723 
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Základem muslimské astronomie se opět stává Ptolemaiova soustava. Mus-

limští vědci se soustředili zejména na zlepšení pozorování a zdokonalení Ptole-

maiovy soustavy. Brzy jejich úroveň dosáhla té antické. Již v 9. století zřídili 
v Bagdádu hvězdárnu, kde pracovala skupina vzdělaných astronomů. Kromě zdo-

konalování Ptolemaiova modelu pracovali muslimští vědci na změření obvodu 
Země, na měření pohybů Slunce, Měsíce, sklonu ekliptiky k rovníku a hodnoty 
precese. Od muslimských učenců přebírala Evropa poznatky především na Pyre-

nejském poloostrově, kde se mísil a střídal muslimský vliv s křesťanským.  

Kromě pokroku muslimské vědy v Malé Asii či na Pyrenejích je důležité 
zmínit i pokrok ve střední Asii, kde se mísila věda muslimská a indická. Už v 6. 

století překonali místní vědci představu o nehybnosti Země. Vrcholu dosáhla stře-

doasijská astronomie počátkem 15. století. Bylo to za vlády astronoma Ulughbe-

ga, stavitele observatoře v Samarkandu. Místní observatoř disponovala neuvěři-
telně přesnými přístroji. Základním přístrojem byl sextant o poloměru 40,21 m, 
který byl postaven v rovině poledníku a sloužil k určování souřadnic hvězd při 
kulminaci. V polovině 15. století však činnost observatoře přerušilo, když 
Ulughbega zavraždili mohamedánští fanatici.26

 

Evropě byl postup výrazně pomalejší. A na podobné pozorovací podmínky, 
jaké nabízela Ulughbegova laboratoř, si musela Evropa počkat dalších téměř 150 
let. Astronomie po pádu Západořímské říše zcela nezanikla. Byla třeba pro určo-

vání Velikonoc a dalších výpočtů okolo kalendáře. Na středověkých univerzitách 
se na rozdíl od mnohých jiných vědeckých odvětví těšila velké pozornosti. Přesto 
se však nové myšlenky a názory formovaly velmi pomalu. I návaznost na antickou 
astronomii poměrně vázla. Nové poznatky, ale i poznatky z antické astronomie, 
přicházely do Evropy zejména přes Španělsko, které tvořilo jakýsi styčný bod 
mezi křesťanským a muslimským světem. Hispánie byla dějištěm nejen vojen-

ských střetů, ale i společného vědeckého pokroku. Přes Španělsko se tedy do Ev-

ropy šíří zapomenuté poznatky z antiky, ale také nové objevy muslimských astro-

nomů. Nešlo jen o pouhé poznatky, ale také o astronomické pomůcky. Právě v té 
době se do Evropy dostává astroláb, který se stává nejužívanější astronomickou 
pomůckou. Spolupráce muslimských, křesťanských a dokonce i židovských učen-

ců posunula astronomii značně kupředu. Centrem astronomie se stalo zejména 
Toledo. Za vlády krále Alfonse X. Moudrého vznikly velmi pečlivě zpracované 
tabulky o pohybech planet. Podmět k tomuto počinu dal sám král Alfons, který se 
o astronomii živě zajímal a shromáždil k sobě do Toleda mnoho špičkových ast-

ronomů své doby. Na tomto díle pracovali společně křesťanští, židovští i muslim-

ští učenci. Přestože se jednalo o velmi rozsáhlé a důkladně zpracované dílo, ne-

splnilo svůj hlavní cíl, kterým bylo najít zjednodušení tehdejšího modelu plane-

tárního systému, který stále vycházel z Ptolemaiova Almagestu. Pohyb planet se 
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sice podařilo dobře zaznamenat a zpřesnit, ale stále se zůstávalo u složitého 
Ptolemaiova modelu, který se i díky své složitosti jevil nepravděpodobný.27

 

2.7 Posun k heliocentrickému systému 

Za dalším rozvojem astronomie stály i změny, které se odehrály ve společ-
nosti. Kvůli rozmachu obchodu a obchodních společností se musely nutně hledat 
nové obchodní cesty a způsoby dopravy. Když se Evropským lodím podařilo pro-

plout okolo Afriky do Indického oceánu (1497-99), otevřel tímto svým počinem 
Vasco da Gama obchodní cesty do Asie za kořením. Byla to reakce na Kolumbo-

vo objevení Ameriky z roku 1492. Na to navázal Fernão de Magalhães roku 1518 
(rok vyplutí) obeplutím světa. Problém a další podnět pro zdokonalení navigace 
spočíval právě v tom, že pokud se loď odpoutala od pobřeží, nemohla se oriento-

vat podle ničeho jiného než podle hvězd. 

Zatímco Kolumbova cesta byla výzkumná a nepotřeboval se dostat do něja-

ké přesné polohy, námořníci, kteří chtěli na svých lodích vyrážet na své obchodní 
cesty, už museli opravdu trefit tam, kam plují, tudíž se museli podle něčeho orien-

tovat. Pomůckou jim k tomu byl například astroláb, který pomáhal v určování 
zeměpisné šířky na moři s přesností na 1-2 stupně. Daleko větší byl problém 
s určením zeměpisné délky. Najít Azory – ostrovy, kde si námořníci doplňovali 
pitnou vodu – byla pro plující lodě otázka života a smrti. Jedním z vodítek, které 
mohlo námořníkům pomoci určit polohu, byla znalost přesného času. Ale protože 
hodiny v té době byly na moři téměř nepoužitelné a ani při neustálé hlídce u otoč-
ných přesýpacích hodin nebyly tyto hodiny dostatečně přesné, muselo se hledat 

jiné řešení, opět nejlépe v astronomii. Druhou naléhavou věcí té doby byla nutnost 
reformovat kalendář. Dosud používaný juliánský kalendář počítal s tím, že každý 
čtvrtý rok je přestupný. Na nicejském koncilu (325 po Kr.) bylo stanoveno, že 
jarní rovnodennost je 21. března, ale při dodržování juliánského kalendáře se sku-

tečná jarní rovnodennost posouvala stále více dozadu, protože juliánský rok byl o 
1/129 delší, než bylo potřeba. V 15. století to již bylo o 9 dní. Proto v roce 1582 

došlo k reformě kalendáře, kdy byly přeskočeny dny mezi 4. a 15. říjnem a bylo 

domluveno, že roky s násobkem 100 budou nepřestupné, kromě těch, které jsou 
násobkem 400. To platí dodnes. I k této reformě musely být použity výsledky, 

jichž mělo být dosaženo zpřesněním pohybů planet.28
 

Nutno poznamenat, že v této době se kromě astronomie výrazně rozvíjela i 
astrologie. Je pravdou, že mnohdy odváděla pozornost veřejnosti od astronomie. 

Nicméně mnozí lidé byli ochotni platit za astrologické předpovědi a astronomové 
tak měli další zdroj obživy, protože práce astronoma nebyla vždy tak úplně lukra-

tivní záležitostí. Postupem času začala astrologie a zájem o ni upadat. U nás po 
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bitvě na Bílé hoře astrologie téměř zanikla v období násilné rekatolizace. Jinde ve 
světě upadala mnohem pomaleji. 

Právě v období renesance kultury i vědy převrat v astronomii, a to heliocent-

rismus. Přestože dříve již tu ona myšlenka byla, nebyla však obecně do povědomí 
přijata. O tento průlom se zasloužil polský astronom Mikuláš Koperník (1473-

1543). Koperník nebyl jediný, kdo se pokoušel najít jiné než geocentrické vysvět-

lení. I další učenci pracovali na jiných uspořádáních, ne nutně správných, ale sama 
snaha nám ukazuje, jak dobře si lidé uvědomovali, že Ptolemaiovo geometrické 
uspořádání potřebuje reformu. Mezi těmi, kdo se zabývali řešením uspořádání 
vesmíru, byl i Leonardo da Vinci (1452–1519). Domníval se, že Měsíc je tvořen 
ze stejných prvků jako Země, že jeho svit je odrazem světla od Slunce, a přišel i s 
dalšími myšlenkami, které do té doby ještě přijaté nebyly. Dnes však nevíme 
přesně, kam až se ve svých hypotézách Leonardo da Vinci dostal, ale mnozí se 
domnívají, že i on už došel k představě o heliocentrické soustavě. 

Sám Koperník měl skvělé předpoklady pro dosažení dalšího pokroku 

v astronomii. Dostalo se mu dobrého astronomického vzdělání na krakovské uni-

verzitě, ale byl činný i v dalších odvětvích. Přestože se věnoval hlavně astronomii, 
zabýval se také matematikou, vynikal v lékařství, zabýval se ekonomickými stu-

diemi a peněžnictvím, překládal z řečtiny do latiny, zastával vysokou církevní 
hodnost, byl i politicky aktivní, a když došlo ke střetu s řádem německých rytířů, 
byl velitelem vojsk na hradě Olštýn, kde úspěšně vedl jeho obranu. 

Vydání Koperníkova díla „De revolutionibus orbium coelestium“ („O obě-
zích těles nebeských“ 1543), které vysunulo Zemi ze středu vesmíru, neproběhlo 
bez problémů – Z. Horský a M. Plavec o tom píší: 

„Koperník sám v předmluvě uvádí, že na díle pracoval 36 let. Znamená to 
tedy, že již v počátečních letech 16. století mu byly jasné zásady nového vesmí-
ru... 

... Koperník dlouho váhal, zda se má odvážit uveřejnit svůj hlavní spis tis-

kem. Teprve ve vysokém stáří ho naléhání přátel – zejména jeho mladého žáka 
Jiřího Joachima Retika – přimělo, aby odevzdal dílo tisku, takže spis vyšel až 
v roce těsně před Koperníkovou smrtí. Značný podíl na jeho váhání mělo to, že 
spis nebyl vlastně nikdy zcela dokončen. Nešlo jen o konečnou stylistickou úpra-

vu, ale i o dořešení některých věcných nesrovnalostí. Ale byl tu nesporně i strach, 
nikoliv bezdůvodný – ze zásahu církevní moci proti nové převratné teorii i proti 
jejímu autorovi.“29

  

Katolická církev v té době ostře sledovala veškerý pokrok ve vědě a často 
do něj i přímo zasahovala. Důsledkem toho bylo například upálení Giordana Bru-

na v roce 1600, tedy 57 let po Koperníkově smrti. Příčinou takového jednání kato-
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lické církve mohla být její snaha být v centru všeho a na vše dohlížet, která vedla 
k závěru, že člověk a tudíž i Země by měli být centrem celého vesmíru. A pokud 
některý z pilířů, na kterém stála její moc, byl ohrožen, nebála se tvrdě zasáhnout. 
Ať už se to týkalo teologie – například v procesu s Janem Husem nebo přírodních 
věd, tak i v případech Giordana Bruna a Galilea Galilei. Není možná tak překva-

pující, jak daleko jsou lidé ochotni zajít pro udržení se u moci. Dílo vyšlo tiskem 
v roce 1543, ale pro svou náročnost bylo vyhrazeno jen určitému okruhu lidí. 

Koperník vycházel z toho, že středem vesmíru je Slunce, jakožto největší ze 
všech vesmírných těles. Kolem něj obíhají planety – tedy i Země jako planeta. 
Dále v jeho soustavě Země vykonává už 3 pohyby – obíhá kolem Slunce, otáčí se 
kolem své osy a zemská osa v opačném smyslu pomalu opisuje na obloze kruh, 

kterým se projevuje precese, tedy „předcházení“ jarního bodu. Jarní bod jako prů-
sečík ekliptiky a rovníku na nebeské sféře skutečně jde vstříc pohybu Země. Proto 
tropický rok, doba mezi za sebou následujícími průchody jarním bodem, je o 20 
minut kratší než siderický rok, doba oběhu Země vzhledem ke hvězdám. Celé toto 

byl zásadní zásah do tehdejšího pohledu na vesmír. 

Koperník do středu umístil Slunce, které je výrazně větší než Země, a tudíž 
dávalo větší smysl, že se bude vesmír otáčet okolo něj, nikoliv kolem výrazně 
menší planety jako je Země. Koperníkův model využil stejný geometrický nástroj 
jako model Ptolemaiův, tedy deferenty, epicykly a ekvanty. Zvlášť se počítaly 
polohy planet v ekliptikální délce a nezávisle na tom v ekliptikální šířce. Neobešel 
se při tom s dalším počtem epicyklů a nepřinesl tak tolik hledané výrazné zjedno-

dušení. Systém nebyl výrazně nijak jednodušší, než Ptolemaiův. Dále potřeboval 
dát odpověď na otázku rozměrů planetárního systému. Koperník ještě nemohl znát 
ani přibližné číselné rozměry planetární soustavy, ale mohl je vyjádřit 
v poměrech. I z Ptolemaiova systému lze vyjádřit poměry vzdálenosti planet od 
Slunce, přestože se jedná o geocentrický model. Pokud tyto hodnoty porovnáme 
(vzdálenost Země – Slunce položíme rovno 1), dostaneme

30
: 

 

Můžeme si všimnout, že u Merkuru a Marsu je přesnější Koperníkova sou-

stava, zatímco u vzdálenějších planet jako je Jupiter a Saturn je přesnější Ptole-

maiova.  
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Koperníkův systém počítá s výrazně větším vesmírem, než Ptolemaios, kte-

rý předpokládal, že oproti poloměru sféry stálic je poloměr Země zanedbatelný a 

hvězdy uvidíme stejně nehledě na zeměpisnou polohu. 

 Koperník proti tomu když předpokládal, že Země není středem, ale krouží 
prostorem, musel počítat s tím, že ani tento poloměr její dráhy není natolik velký, 
aby se nám souřadnice hvězd během roku změnily. Rozměr sféry stálic musel být 
tedy minimálně tolikrát větší, jako je větší poloměr dráhy Země vůči jejímu po-

loměru. To se lidem zdálo neuvěřitelné. Vezměme, že na počátku pozorování se 
předpokládaly jen velmi malé rozměry vesmíru a děje kolem Slunce a Měsíce se 
vzdálenostně představovaly spíš jako meteorologické (například v době, kdy Ře-

kové považovali Slunce za „velký žhavý kámen“, jak již bylo zmíněno výše). 
Později se samozřejmě představa o vesmíru musela změnit s lepším výpočtem 
poloměru Země a poměrů vzdáleností Měsíce a Slunce, ale stále oproti představě 
o rozměrech vesmíru, panující v Koperníkově době, to byl velký skok. 

Koperníkova práce vzbudila velký ohlas nejen proto, že se jednalo o revo-

luční pohled na uspořádání vesmíru, ale také kvůli její propracovanosti. Druhé 
vydání jeho spisu se uskutečnilo již v roce 1566. Na wittemberské univerzitě 
Erasmus Reinhold (1511-1553) sestavil na základě Koperníkových předpokladů 
tabulky, které měly pomoci s výpočtem pohybu planet. Tabulky se velmi rozšířily, 
protože dávaly možnost přesnějšího výpočtu. Mezi astronomy se však našli i ta-

koví, kteří počítali podle Kopernikova modelu a přitom nebyli zastánci Koperní-
kova heliocentrismu, mezi nejznámějšími je to Tycho Brahe (1546-1601), sám 
autor modelu se Zemí v centru. Kolem ní obíhají Měsíc a Slunce, ale všechny 
další planety v pořadí Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn pak obíhají kolem 
Slunce. Brahův systém je geometricky ekvivalentní s Koperníkovým systémem, 
přechod od jednoho ke druhému znamená jen přenos centra mezi Zemí a Sluncem. 

Bruno prosazoval i myšlenku nekonečného vesmíru. Podle něj byla předsta-

va sféry stálic chybná. Hvězdy měly být rozesety v nekonečném vesmíru, připo-

dobnil je k našemu Slunci, takže předpokládal, že každá z nich by mohla mít svou 
planetární soustavu. Bruno cestoval po Evropě a přednášel na univerzitách. Byl 
velkým obhájcem Koperníkova systému. Právě zřejmě na základě jeho působení 
si katolická církev povšimla, jak hodně nabourává Koperníkova teorie její myšlení 
zkostnatělé ve staré tradiční představě. Katolická církev se mylně domnívala, že 
z rozvoje přírodních věd hrozí církvi nebezpečí a rozhodla se zasáhnout. Při ná-
vratu do Itálie byl tedy Bruno zajat a předán inkvizici. Když své myšlenky Bruno 
neodvolal, byl v Římě roku 1600 upálen. Dalším, proti komu se katolická církev 
takto postavila, byl Galileo Galilei, kterému bylo v roce 1616 zakázáno učit, a 
když na to nedbal, byl vězněn a souzen. 

Nicméně stále ještě nebyli přesvědčeni ani všichni astronomové. Geocent-

rická kompromisní soustava Tychona Brahe byla pro církev přijatelná. Pro tehdej-

ší představy bylo stále těžké přijmout, že Země se hýbe nebo otáčí a s věcmi na 
jejím povrchu, například stavbami, to nic nedělá. Země tedy byla v modelu Ty-
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chona Brahe nehybná také proto, že nepozoroval roční paralaxu. Netušil, že 
hvězdy jsou mnohonásobně dál, než se tehdy předpokládalo, takže se svými pří-
stroji ani nemohl roční paralaxu objevit. K objevu došlo až s mnohem přesnějšími 
přístroji v první polovině 19. století, paralaxy i nejbližších hvězd jsou menší než 
1“ a Brahovy přístroje měly nepřesnost větší než 1´.  

Před astronomy tedy vyvstal nový problém – najít způsob, jakým by bylo 
možno rozhodnout otázku, zda je správný geocentrický či heliocentrický model. 
V té době se nabízely dvě možnosti. První – zlepšit pozorovací možnosti a najít 
změnu mezi zdánlivými polohami hvězd – tedy roční paralaxu, a druhá – zdoko-

nalit matematické metody, které by pomohly najít tvar oběžných drah planet. Prv-

ní možnost ještě přes dvě století selhávala, přestože se právě v této době objevuje 
nová pomůcka pro astronomii - dalekohled.  

2.8 Rozvoj pozorovací techniky 

Rozvoj technických přístrojů nenastal jen v astronomii, která potřebovala 
nové a přesnější přístroje, ale i například v zeměměřičství. Také byly zdokonaleny 

sluneční hodiny. Doposud se používaly převážně dřevěné měřící pomůcky, které 
si astronomové vyráběli převážně sami. Nyní však přicházejí na scénu kovové 
přístroje, které už byly konstruovány na tuto výrobu specializovanými mechaniky. 
V této době vznikají i stolní sluneční hodiny, jejichž přesnost byla už pod 2 minu-

ty.  

Rozvoj pozorovacích přístrojů souvisel i s vynaložením větší snahy o pro-

hloubení poznatků. Velké zásluhy na tom měl Tycho Brahe, který proslul jako 
geniální pozorovatel a konstruktér přístrojů. Sám také vybudoval observatoř pře-

vážně na vlastní náklady, jakožto bohatý šlechtic, který se zabýval astronomií, ale 
také z královské podpory. Hvězdárna pod názvem Uraniborg začala vznikat roku 
1576. Vzhledem k tomu, že astronomická pozorování a následné výpočty a mapy 
byly nezbytné pro navigaci na mořích, v průběhu dalších sta let vznikají i 
v dalších zemích státní astronomické observatoře, které by pomohly v rozvoji 

mořeplavby. Zejména státy těžící z lodního obchodu a z kolonií v tom měly nej-

větší zájem.  

Observatoř Uraniborg na dánském ostrově Hven bylo špičkově vybavené 
vědecké pracoviště své doby. Byl zde i stálý počet odborných pracovníků. Nachá-
zelo se zde matematické oddělení, dílna na přístroje dokonce měli i vlastní tiskár-

nu. Nově se začaly používat zdokonalené přístroje jako kvadrant a sextant.31
 

Hlavním úkolem observatoře bylo pozorování planet, Slunce a Měsíce, ale 
také stálic, protože se Tycho Brahe snažil sestavit co nejdokonalejší katalog stálic. 
Všechny práce se však nepodařilo dokončit kvůli svým neshodám se dvo-

rem dánského krále Kristiána IV., který nastoupil po smrti Tychonova příznivce 
Frederika II. Brahe musel svou hvězdárnu opustit. Na nějaký čas se uchytil 
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v Praze na dvoře Rudolfa II., s jehož podporou chtěl vybudovat v Čechách další 
velkou observatoř, ale náhlá smrt v roce 1601 práce ukončila a zmařila tak naději, 
že Praha bude mít nejdokonalejší observatoř světa. I tak mělo působení Tychona 
Brahe v Praze svůj význam, neboť se díky tomu mohla vzniknout krátká spolu-

práce mezi Brahem a astronomem Johannem Keplerem. Kepler byl na rozdíl od 
Tychona zastáncem heliocentrismu. Jako jeho pomocník se chtěl dostat k jeho 

záznamům z pozorování planet. Tycho Brahe si byl dobře vědom Keplerova na-

dání a svěřoval mu ty nejtěžší a nejdůležitější úkoly. Jedním z nich bylo i pozoro-

vání Marsu, který se v Ptolemaiově modelu nejvíc odlišoval od skutečných pozo-

rování. Oba tušili, že právě u něj by to mohl být klíč k správnému nalezení pohy-

bu planet. Teprve po Brahově smrti a půtkách s jeho dědici se Kepler dostal k 

vlastnímu zpracování Brahových pozorování Marsu. A konečně se pak dobral 
k tak hledaným výsledkům. Cesta k nim byla dlouhá a své předpoklady musel 
upravovat. Ale nakonec, když vyšel z toho, že Slunce stojí v centru dění, ale nele-

ží přímo v jeho středu, dospěl k tomu, že tvar oběžných drah je elipsa, v jejímž 
jednom ohnisku leží Slunce. Také si všiml, že rychlost, jakou se planety pohybují, 
není stále stejná. Když všechny své poznatky dostatečně zobecnil, uveřejnil je ve 
svém spise „Astronomia nova“ v roce 1609. Vyslovil v něm dva zákony, které se 
dnes jmenují po něm: 

Planety obíhají kolem slunce po eliptických drahách. Slunce leží v jednom 

z ohnisek těchto elips. 

Plochy opsané průvodičem planety za stejný čas jsou stejné. 

Po dalších deseti letech uveřejnil ve svém dalším spise v roce 1619 vztah 

pro oběžnou dobu planet, totiž že třetí mocniny velkých poloos jsou přímo úměr-

né druhým mocninám oběžných dob planet. Dnes tuto formulaci známe jako třetí 
Keplerův zákon. 

Keplerovi se tak podařilo v mezích své doby vytvořit dosti přesný kinema-

tický popis sluneční soustavy. Nejvýznamnějším důsledkem tohoto Keplerova 
počinu byla možnost určení přesných souřadnic planet v libovolném časovém 
okamžiku. Kepler sestavil tabulky, které vyšly v roce 1627 v Ulmu pod názvem 

„Tabulae Rudolfinae“, byly pojmenovány podle Rudolfa II. Na dalších 100 let to 
byla nejspolehlivější a nejlepší pomůcka pro výpočty efemerid planet (tedy jejich 

poloh do budoucna či do minula). 

Galileo nebyl první, kdo zkonstruoval dalekohled. Dalekohled se používal 
již koncem 16. století zejména v Holandsku. Ale Galileo ho zvládl sám sestavit, 
když se o něm dozvěděl a byl pak první, kdo ho použil k systematickému astro-

nomickému pozorování. Astronomie tak získala významný pozorovací prostředek. 
A přestože Galileo na svém dalekohledu dosáhl jen třicetinásobného zvětšení, 
získal díky tomu tolik objevů, že tím výrazně přispěl ke  změně názorů na vesmír. 
V roce 1610 objevil 3 z Jupiterových měsíců, později se mu podařilo spatřit čtvr-

tý. Sám tento objev opět podpořil Koperníkův systém, protože ukázal Jupiter jako 
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velké těleso, kolem kterého obíhají menší satelity. Dalším objevem bylo, že Ve-

nuše vykazuje fáze podobně jako Měsíc. To definitivně potvrdilo nesprávnost 
Ptolemaiova systému, v němž by k takovému osvětlení Venuše Sluncem nemohlo 
dojít. Dále Galileo pozoroval skvrny na Slunci, hory na Měsíci a ze 
změn vržených stínů změřil jejich výšku. 

Další objevy se týkaly hvězdného vesmíru. Díky dalekohledu se podařilo 
odhalit množství hvězd. Ukázalo se, že Mléčná dráha, která do té doby byla jen 
jakýmsi světlým pruhem, je ve skutečnosti tvořena velikým počtem vzdálených 
hvězd. Mimo mléčnou dráhu spatřil i další uskupení hvězd, v Plejádách jich napo-

čítal okolo 40. Podobné hvězdokupy našel i na jiných místech oblohy. Objevy 
zveřejnil Galileo v díle „Nuncius sidereus“ - „Hvězdný posel“. Jeden výtisk se 
dostal do ruky Keplerovi a ten na základě vlastních pozorování vypůjčeným dale-

kohledem potvrdil Galileovy objevy ve spisu „Rozprava s hvězdným poslem“- 

„Dissertatio cum Nuncio sidereo“. Dalekohled se využíval i nadále a Kepler 
v něm nahradil rozptylku okuláru spojkou, takže dalekohled poskytoval na rozdíl 
od Galileiho dalekohledu reálný obraz, daly se s ním promítat na papír např. slu-

neční skvrny a do ohniskové roviny bylo možné umístit vláknový kříž či jiný ná-
stroj na měření malých úhlových vzdáleností. Takto konstruovaný dalekohled 
nese Keplerovo jméno.32

  

Vynálezem dalekohledu odstartovala éra objevů nových hvězd, měsíců pla-

net a dalších vesmírných objektů. Po Keplerově zdokonalení a objevu možnosti 
zvýšení zvětšení se začaly konstruovat delší dalekohledy, nejprve 4-5 metrové, 
později i 7 metrové a delší. (Nejdelší měl téměř ohniskovou délku 200m, ale ni-

kdy se s ním nepozorovalo). Nicméně „závody“ ve stavbě obřích dalekohledů 
netrvaly dlouho. S rostoucími dalekohledy přišly mechanické obtíže. Dlouhé da-

lekohledy byly nemotorné, tubus se prohýbal a zaměřování bylo obtížné. Nakonec 
se upustilo od pevného tubusu, ale tím zase přišel problém se zhoršením obrazu 
následkem proudění vzduchu mezi objektivem a okulárem. Když se tedy objekti-
vy clonily, ztrácela se zase světelnost. Nikde nebylo objeveno nic příliš nového 
(jako stopy života), pozorování povrchu planet bylo stále omezené. Všeobecné 
nadšení o přímé pozorování nebeských těles vychladlo. Nicméně s objevem no-

vých hvězd přichází nutné rozšíření počtu hvězd v souhvězdích a doba si žádá 
nové hvězdné katalogy. 

Dalekohled našel další uplatnění i mimo pouhé přiblížení, a to ve spojení 
s nástrojem na měření souřadnic. Zvláštním příkladem byl hvězdný katalog Jo-

hanna Hevelia. Ten pozoroval obrovským dalekohledem, kterým zkoumal napří-
klad Měsíc, ale polohy objektů měřil kvadrantem opatřeným prostým vizírem. 
Svými měřeními překonal Tychona nejen rozsahem katalogu, ale také rozsahem 
měření a přesností měření. Katalogu se budeme podrobněji věnovat ještě 
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v kapilote zabývající se jednotlivými katalogy. Tím však končí tento způsob mě-
ření, protože Heveliovi následovníci už k měření polohy dalekohledu užívali. 

Zásluhu na tom měl Christian Huygens (1629-1695), který objevil, že 
předměty umístěné v ohnisku dalekohledu se jeví stejně ostře jako pozorované 
objekty, které se v ohnisku jen zobrazí. S touto myšlenkou sestrojil roku 1658 
jednoduchý mikrometr, kterým měřil malé úhly. Do ohniska umístil kovovou 
destičku s kruhovým výřezem, kterou porovnával s nebeskými tělesy a jejich úh-

lový průměr určoval podle doby potřebné k tomu, aby některá hvězda prošla takto 
vymezeným zorným polem. Ačkoliv se zásluha připisuje Huygensovi, podobně 
jako u dalekohledu ani Huygens nebyl prvním konstruktérem. Z později naleze-

ných záznamů se ukázalo, že podobný mikrometr sestrojil již před rokem 1644 
Angličan William Gascoigne. O něco lepší mikrometr sestrojil později Francouz 
Adrian Auzout v roce 1666 a jeho vláknový mikrometr zůstal nezměněn až do 
počátku 19. století. 

Následujícím krokem k přesnějšímu měření byl počin jeho krajana, fran-

couzského astronoma Jean-Félixe Picarda (1620–1682), který spojil dalekohled 

s kvadrantem, čímž výrazně zlepšil zaměřování. Je pravdou, že stále přesné zamě-
řování se stále týkalo jen výraznějších objektů, protože dalekohledy, které se daly 
ke kvadrantu připevnit, musely být malé nejen délkou, ale i průměrem. Přesto to 
bylo zásadní zdokonalení poziční astrometrie. 

 Čas, který hrál velmi důležitou úlohu pro zaznamenávání poloh nebeských 
objektů, byl další veličinou, jejíž měření muselo být zdokonaleno. Christian Huy-

gens spojil kyvadlo se soukolím hodin, které dávalo kyvadlu jemné pravidelné 
impulzy a fungovalo také jako počítač kyvů. Tento Huygensův vynález z let 1656 

– 1667 výrazně přispěl ke zlepšení přesnosti měření poloh objektů v určitý čas. 

Přestože pokroku v optice bylo dosaženo v té době převážně v Paříži, své 
uplatnění vše nalezlo i v Anglii na nově založení státní observatoři v Greenwichi. 

Anglie jako námořní velmoc měla velký zájem na zlepšení hvězdných map a zlep-

šování orientace na moři. Hvězdárna byla založena roku 1675 Karlem II. Zane-

dlouho tato hvězdárna předčila i starší pařížskou hvězdárnu. Poprvé se zde užíval 
k systematickému měření dalekohledu spojeného s kvadrantem a mikrometrem a 

hodin. Byla zde prvním ředitelem Johnem Flamsteedem změřena poloha 2852 
hvězd, tedy více než zvládli Tycho a Hevelius dohromady. 

Jedním z největších objevů v 17. století bylo, když Cassini pozoroval měsí-
ce Jupiteru, a jejich zatmění vycházelo jinak, než předem měl spočítáno. Zatmění 
v okolí konjunkce Jupitera se Sluncem nastávala o 22 minut později (rozdíl je ve 
skutečnosti jen 16,6 minuty, tehdejší výsledek lze přičíst nepřesnosti hodin). Cas-

siniho asistent Olaus Roemer přišel s myšlenkou, že zpoždění je následkem ko-

nečné rychlosti světla. Roemerův výpočet nebyl nejpřesnější. Rychlost určil jen 
velmi přibližně, protože neměl ani přesnou hodnotu průměru dráhy Země, ale dů-
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ležité bylo, že byla prokázána konečná rychlost světla. V této době přichází také 
objev gravitačního zákona. 

Huygen se pokusil zjistit vzdálenost nejjasnější hvězdy na obloze – Síria. 
Ve svém výpočtu předpokládal, že Sírius vydává stejné množství světla jako 
Slunce a z toho odvodil, že je 27 000 krát dál než Slunce (ve skutečnosti je Sirius 
mnohem jasnější než Slunce a skutečná vzdálenost je 20 krát větší). Ale pro začá-
tek to byla dobrá představa o vzdálenostech blízkých hvězd.33

  

Obecně můžeme říci, že v 17. století mizí středověká scholastika, naopak se 

hojně rozvíjí věda a staví se na pozorování, pokusech a vědeckém přemýšlení. 
Výjimkou stojící za zmínku je bamberský jezuita Christofer Clavius (1538-1612), 

papežský astronom, který dumá nad tím, zda byl svět stvořen na podzim, když 
byla v ráji zralá jablka… situace je o to úsměvnější, když uvážíme to, že jablka je 
ryze evropská představa. Bible sama uvádí „ovoce“ a v oblasti, kde se nacházela 
rajská zahrada, bychom čekali jiné ovoce, nejspíš fíky, které nesou plody 
v tropických oblastech většinu roku. Nicméně má Clavius zásadní zásluhu o vy-

světlení a zdůvodnění gregoriánské reformy kalendáře. 

2.9 Hvězdná astronomie 

Od prvního hrubého výpočtu vzdálenosti Síria Christianem Huygensem za-

čínáme mluvit o hvězdné astronomii. Později se tím zabýval James Bradley (1693 

– 1762), který odhadl vzdálenost na 400 000 vzdáleností Země-Slunce, protože 
nezjistil roční paralaxu. Počátkem 18. století k představě o vzdálenostech hvězd 
přispěl Halleyův objev vlastních pohybů hvězd. Roku 1756 pak Tobias Mayer 
vydal seznam 57 hvězd se zjištěnými vlastními pohyby.  

V polovině 18. století lidé tedy o hvězdách věděli, že jsou velmi daleko a že 
jsou rozloženy ve velkém prostoru, protože jsou u nich velké rozdíly v jasnosti. 

Dále se vědělo, že existují záhadné světlé mlhoviny. Jejich mapováním se zabýval 
například William Herschel (1738 – 1822), který během svého života sestavil ka-

talog 1000 těchto objektů a sám dokonce našel přes 2500 těchto objektů. Časem 
se podařilo pomocí lepších dalekohledů rozložit některé mlhoviny na jednotlivé 
hvězdokupy. Ale ne u všech se to podařilo. Hledalo se tedy, co jiného v těchto 
nebeských útvarech svítí.  

Vzdálenosti hvězd a mlhoviny – to byly jediné poznatky, které lidé v té do-

bě o vesmíru měli. Přesto však myslitelé hloubali nad tím, jak vlastně vesmír vy-

padá. Většina hypotéz samozřejmě neseděla, ale zajímavé je, že některé domněn-

ky se potvrdily. První kosmologická domněnka od švédského učence E. Sweden-

borga (1688 – 1772) říkala, že viditelné hvězdy tvoří dynamický systém a že ta-

kových systémů je mnoho. Angličan Thomas Wright vyslovil roku 1750 hypoté-
zu, že Mléčná dráha tvoří systém tvaru plochého disku a takových ostrovů je ve 
vesmíru mnoho. 
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Dalším objevem byly dvojhvězdy a s tím související studie. Postupně vzni-

kaly katalogy dvojhvězd. Dnes víme, že víc než polovina hvězd v Mléčné dráze 
jsou dvojhvězdy. Dvojhvězdy máme dvojího druhu – fyzické (hvězdy jsou blízko 
sebe a obíhají kolem skutečného těžiště – například Sirius ve Velkém Psu) a op-

tické (jako dvojhvězda se jeví jen při pohledu ze Země). 

V průběhu dalších desetiletí se rozšířilo pozorování mlhovin. Mlhoviny se 
začaly podle tvaru rozlišovat na různé druhy (spirální, doutníkové, …). Dále byly 
nalezeny proměnné hvězdy jako například Mira či Agol. Dalším objevem byly 
tzv. průvodci. Tito neviditelní průvodci jsou výrazně méně zářivé složky 
dvojhvězd. Přišlo se na ně díky zdánlivě nerovnoměrnému pohybu výraznější 
složky dvojhvězdy. Sírius například vykazoval známky dvojhvězdy, ale druhá 
hvězda nebyla vidět, bylo jen výpočetně určeno, že by tam měla být. Později, díky 
zlepšení pozorovací techniky, se to potvrdilo, a ukázalo se, že Sírius má skutečně 
ještě jeden slabší satelit. Hvězdná astronomie resp. dvojhvězdy znamenaly potvr-

zení Newtonova zákona, který, jak se ukázalo, se dá aplikovat i na celý vesmír.34
 

2.10 Velké mapy oblohy 

S přibývajícími objevy se zvětšovala i potřeba lepších a přesnějších map. 
Ztěžovalo to už hledání Neptunu, ale i dalších menších planetek a proměnných 
hvězd. Na vzniku nových hvězdných map se zasloužil Friedrich W. A. Argelander 
(1799 – 1875). Když se stal ředitelem hvězdárny v Bonnu, začal pracovat na 
hvězdném atlasu, na kterém pak pracoval 25 let. S pracemi mu pomáhal ještě 
Eduard Schönfeld (1828–1891). Za použití malého 10 cm dalekohledu zmapovali 
celou severní oblohu a změřili souřadnice a jasnosti 324 000 hvězd. Roku 1863 
vydali katalog „Bonner Durchmusterung“ (Bonnská přehlídka nebe) a atlas. Za-

kresleny v něm byly hvězdy do 10m. Později k tomu bylo doplněno dalších 
133000 hvězd viditelných z jižnějších stanovišť. Oblast kolem jižního pólu byla 
doplněna později. Mapy, které obsahovaly 580 000 hvězd, vyšly později v roce 

1914.
35

 Nakonec v roce 1928 Mezinárodní astronomická unie pevně ustanovila 88 
souhvězdí s jejich přesnými hranicemi tak, jak je známe dnes.  
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3 36 nejvýznamnějších událostí v astronomii souhvězdí v datech 

Přestože jsme se v minulé kapitole věnovali o něco podrobněji vývoji astro-

nomie, co se souhvězdí týče, pro názornější přehled je zde vložen seznam důleži-

tých dat v historii souhvězdí či jejich objevování. Data jsou řazena chronologic-

ky vždy s objevitelem či lokalitou, kde se daný objev uskutečnil. Povšimněme si 
například, že už více než 1000 let před Kristem bylo známo 12 souhvězdí. 

Datace Objev vynález Objevitel/lokalita 

?? 5000 př. Kr. Gnómon nejdříve asi Egypt 

1250 př. Kr. 12 souhvězdí zvěrokruhu Mezopotámie, Egypt 

4. stol  př. Kr. 
geocentrický model pohybu planet, 
Slunce a Měsíce Eudoxos 

3. stol př. Kr. myšlenka heliocentrického uspořádání Aristarchos ze Samu 

3. stol př. Kr. katalog 42 souhvězdí Eratosthenés 

2.století př. Kr. počátky používání astrolábu Řecko 

2.století př. Kr. katalog 49 souhvězdí Hipparchos 

46 př. Kr. 
reformace římského občanského ka-

lendáře Řecko 

137 n.l. 

katalog souhvězdí - Almagest + geo-

centrický model Ptolemaios 

882-910 n.l. 

"Knihy o hvězdovědě" - opraveny ně-
které nepřesnosti od Ptolemaia al-Battání 

10. století  n.l. sextant (poloměr 58 stop) Bagdád 

964  n.l. "Kniha stálic" Abdarrahmán as-Súfí 

4.7.1054  n.l. 

zaznamenán výbuch supernovy v Kra-

bí mlhovině (souhvězdí Býka) Yang Wei-t 

13. století  n.l. Alfonsinské tabulky Španělsko 

1310  n.l. 

spis o tom, že nebeská tělesa se nepo-

hybují po sférách, ale jsou volně 
v prostoru Pietro d'Abano 

zač. 15. století  
n.l. 

katalog hvězd a tabulky s pohybem 
planet Ulugh-beg 

16. století  n.l. změřena vzdálenost Slunce ? 

1542-3  n.l. 

heliocentrický model a "Šest knih o 
oběžných pohybech v drahách ne-

beských těles" M. Koperník 

1582  n.l. gregoriánský kalendář Evropa 

1584 n.l. teorie o nekonečnosti vesmíru G. Bruno 

1596 n.l. objev první proměnlivé hvězdy D. Fabricius 

1603 n.l. hvězdný atlas Uranometria Johanns Bayer 

1609 n.l. zkonstruován dalekohled G. Galelei 

1672 n.l. 

změřena paralaxa Slunce a stanovena 
jeho vzdálenost na 140 mil km Cassini a Richer 
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Datace Objev vynález Objevitel/lokalita 

1725 n.l. 

hvězdný katalog 2852 hvězd s přesností 
na 10 obloukových sekund J. Flamsteed 

1762 n.l. katalog 10 000 hvězd Lacaille 

1771 n.l. katalog mlhovin Messier 

1781 n.l. 

katalog mlhovin a hvězdokup se 103 ob-

jekty Messier 

1802 n.l. katalog více než 2000 mlhovin Herschel 

1827 n.l. publikován katalog dvojhvězd Struve 

1836 n.l. 

započato měření svítivosti hvězd a pozo-

rování jižní oblohy Herschel 

1837 n.l. 

změřena vzdálenost první hvězdy 
m(mimo Slunce) Bessel 

1888 n.l. sestaven New General Catalogue (NGC) Dreyer 

1889 n.l. objev spektrální dvojhvězdy (Mizar)   

1890 n.l. 

objeveny spektroskopické dvojhvězdy 
(Harvard) Pickering 

1928 n.l. 

Mezinárodní astronomická unie - ustano-

vila 88 souhvězdí   

24.4.1990 n.l. vypuštěn Hubblův teleskop   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 
 Z. Horský - M. Plavec: Poznávání vesmíru 1962, nakladatel Orbis 

Rudolf Drössler: Když hvězdy ještě byly bohy;  

en.wikipedia.org 

http://www.geneze.info 
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4 Souhvězdí, hvězdné mapy a globy 

4.1 Souhvězdí 
Podíváme-li se na jména souhvězdí, jistě nám vytanou na mysl staré báje a 

pověsti, které starověcí básníci vytvořili. Není zas tak překvapivé, že hvězdná 
obloha vede lidi k různým uměleckým popisům a inspiruje je vytváření nejrůzněj-

ších příběhů a bájí. Krása a vzdálenost nebeských světel v sobě skrývá cosi kou-

zelného, takže nás to ani moc nepřekvapuje. Když se podrobněji podíváme na 
jednotlivé názvy souhvězdí, zjistíme, že se do nich promítly činnosti a věci 
z běžného života starých Řeků – Loď, Delfín, Ryby, Lev, Vlk, Medvěd, Zajíc, 
Velký pes a Malý pes, Lovec, Býk, Vozka, Beran.  

Z dochovaných záznamů víme, že Řekové i další národy si všímali sou-

hvězdí. Sloužila jim k orientaci. Například se orientovali podle Velké medvědice, 

Plejád a dalších. Samozřejmě lidé začali poznatky zaznamenávat a kreslit do 

hvězdných map. Hesiodovy údaje doplnil kolem roku 600 př. Kr. Thales, jeho žák 
Anaximandros nakreslil mapu hvězd pro mořeplavce. Podrobnějším popisem na 
něj později navázal Eudoxos, který zaznamenal Velkou medvědici, Malého med-

věda a Draka a připojil k nim ještě okolní souhvězdí. Ve svém díle použil i egypt-

ské a babylonské poznatky. Další Řekové na něj dále navazovali.36
 

Jedním z dalších děl zabývajících se souhvězdími byl Hipparchův katalog 
hvězd. Impulzem pro vytvoření katalogu byl objev nové hvězdy v roce 134 př. Kr. 
Hipparchos si zhotovil přístroje, pomocí nichž zkoumal polohy hvězd a stanovil 6 
kategorií jasnosti hvězd. Do první kategorie dal ty, které byly vidět za soumraku 
nejdříve, do šesté jen ty, které šly rozeznat jen za naprosté tmy. Na Hipparcha 

navázal Klaudios Ptolemaios kolem roku 100 po Kr. Popsal ve svém díle „Megale 
syntaxis tes astronomia“ („Velký astronomický systém“) výzkumné dřívější vý-
sledky, ale také uvedl katalog 1025 hvězd, které zařadil do 48 souhvězdí. Uvedl 
polohu každé jednotlivé hvězdy vůči určité části souhvězdí, její souřadnice a jas-

nost.
37

 

Na řecké rukopisy tohoto díla narazili nejprve v 5. století křesťanští učenci, 
kteří kvůli pronásledování utekli do Persie, Itálie a dokonce i do Číny. Později na 
ně v 8. století navázali muslimové díky ukořistěným rukopisům. Od muslimů se 
dílo dostalo do Afriky, ale také Španělska a Portugalska. Právě na tomto území 
docházelo k velkému rozkvětu astronomie, kde spisy společně studovali arabští, 
ale i křesťanští a židovští odborníci na řecko-muslimskou astronomii. Díky tomu 
se do astronomie dostalo mnoho pojmů z arabštiny. Astronomie tyto pojmy ne-

                                                 
36

 Rudolf Drössler: Když hvězdy ještě byly bohy; strana 211 

37
 Rudolf Drössler: Když hvězdy ještě byly bohy; strana 212 
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přebírala jen v 15. a 16. století, ale i později a dokonce i ve století 19. a 20. Mezi 
takové pojmy patří například – zenit (nadhlavník), nadir (podnožník), azimut 
(úhel mezi rovinou poledníku a svislou rovinou procházející nebeským tělesem). 
Také jména hvězd Algol, Aldebaran, Betelgeuse a další vyšla z arabských názvů a 
časem díky zkomoleninám dostala tuto podobu.  

Kromě Ptolemaiova „Magale syntaxis“ se objevuje ještě další dílo napříč 
historií mnohých národů. Aratos byl kolem roku 270 př. Kr. pověřen makedon-

ským králem Antigonem zveršovat Eudoxův popis nebe. Dílo „Zjevy nebeské“ se 
natolik zdařilo, že přetrvalo i další věky. Jedná se o vrcholné dílo didaktické po-

ezie, které se používalo jako astronomická učebnice. Dílo bylo přeloženo do latiny 
a mnohokrát napodobováno. Hvězdné mapy samozřejmě netvořili jen Evropané a 
muslimové. Číňané začali také sestavovat hvězdné mapy již od 3. století po Kris-

tu. Naneštěstí se však nic nedochovalo. V roce 724 po Kr. podnikli čínští astro-

nomové cestu na jižní cíp Sumatry, aby zaznamenali i souhvězdí jižní oblohy do 
takové vzdálenosti, jak jen to bylo možné. V Evropě se podobné snahy objevily až 
o téměř 1000 let později. Nejstarší tištěné hvězdné mapy jsou v knize, která byla 
dokončena roku 1094. Jsou v ní zobrazena souhvězdí severní i jižní oblohy až na 
oblast kolem jižního pólu. Nejvýznamnější čínská hvězdná mapa pochází z roku 

1247 a je na ní zobrazeno 1440 hvězd a vyjmenováno jich je ještě více (1565). 
Zajímavé je, že Číňané zhotovovali hvězdné mapy, kde nebyly žádné mytologické 
postavy, ale pouze hvězdy. 

Dochovaná korejská hvězdářská mapa z roku 1395 by měla vycházet ze 
starší předlohy z roku 672. A údajně už mezi roky 435 a 1090 měly být vytvářeny 
nebeské globusy. Na staročínské tradice později navazují jezuitští misionáři, ti je 
znali již z Evropy, kde jejich tradice začíná už v antice. Už v Ptolemaiově spise se 
objevuje návod, jak takový glóbus zkonstruovat. Navíc zmiňuje, že takový glóbus 
zkonstruoval už Hipparchos. Na dochovaném globu zhotoveném podle Hippar-

chova návodu se dochovalo 42 souhvězdí. Zvláštností tohoto globu je zobrazení 
„Caesarova trůnu“ nad souhvězdím Raka, v jehož blízkosti prý zmizela kometa, 
která se ukázala nedlouho po Caesarově zavraždění v roce 44 př. Kr.  

V prvních staletích po Kristu se antické poznatky o kulatosti země dostaly 
do rozporu s učením církve, která se odvolávala na pasáže v Bibli, které mají 
údajně ukazovat, že Země je placatá. Zastavme se nyní na chvíli u tohoto problé-
mu, neboť i v dnešní době se stále najdou lidé, kteří poukazují na její údajnou 
chybnost s tím, že citují různá místa ze Starého zákona i Nového Zákona. Napří-
klad poukazují na to, že Bible tvrdí, že Země má okraje a je nehybná -Jób 38:12-

13:  

„Dal jsi snad někdy za svůj život příkaz ránu? Obeznámil jsi jitřenku s jejím mís-

tem, aby uchopila zemi za okraje a ničemové z ní byli střeseni?“ 

„Založil zemi na základech – nepohne se na věky věků.“ (Žalm 104:5) 
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Další citované pasáže jsou z knihy Zjevení. Kritici těchto pasáží ale zapomí-
nají na to, že tyto texty jsou poetickým popisem fyzikální skutečnosti vyjádřené 
jazykem své doby. V moderním jazyce je nemůžeme brát doslovně. Nicméně je 
poukazováno i na další pasáže například Matouš 4:8 – „Pak ho ďábel vzal na vy-

sokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu.“ 

Budeme-li brát tento text doslovně, mohl by vidět všechna království na ku-

laté zemi? Jistě, že ne. Ovšem mohl by je vidět na ploché zemi? Teoreticky ano, 
ale přes všechna pohoří a nerovnosti by na větší vzdálenost ani nedohlédl. Opět i 
na tomto místě můžeme vidět, že Bible nemluví o doslovném ukázání království, 
natož jejich slávy. 

Naopak při důkladnějším studiu některých pasáží můžeme dospět spíše 
k tomu, ž Bible upozorňuje na kulatost Země. „Vykroužil obzor na vodní hladině 
až po mez světla a temnoty.“ Jób 26:10, kde pro zvýrazněné slovo obzor je použi-

té slovo „chug“, které představuje kruh či kulatost sférického typu. Ať už přišel 
tento rozpor jakéhokoliv důvodu, důsledkem toho bylo, že se představa o kulatosti 
země začala vytrácet. Nicméně představa o nebi jako o kouli však nezanikla.  

Globy se zachovaly i z muslimského prostředí. Nejstarší jsou z 11. století. 
Globy, které svou zvláštností stojí za zmínku, jsou například Weigelův (1625-

1699), kde se pokusil nahradit starověká souhvězdí i právě nalezená souhvězdí 
erby evropských vladařů a symboly tehdejších stavů či městských republik. Nebo 

globus, jehož autorem je Vincenzo Maria Coronelli (1650-1718), který byl kon-

struován 3 roky a měl v průměru téměř 4m, byl zhotoven pro francouzského krále 
Ludvíka XIV. Vstupovalo se do něj dveřmi a bylo v něm místo pro 30 osob. Ze-

vnitř byly hvězdy vidět tak, jak se jeví ze Země. 

Z množství dochovaných globů můžeme vidět, že se do nich kromě vědecké 
oblasti promítl i umělecký směr své doby. Menší z nich měly i dekorativní účel. 
Ale později se od tohoto směru počalo upouštět a začala dominovat věcnější zpra-

cování. Od 19. století už zcela převažuje praktická stránka a na globusy se zazna-

menávají i menší hvězdy viditelné jen dalekohledem. S tím také souvisela ztráta 
významu globusů a přešlo se k hvězdným mapám, hvězdným atlasům.38

 

4.2 Hvězdné mapy 

První novější hvězdné mapy, při nichž byla pozice hvězd měřena ještě bez 
dalekohledu jen pouhým okem, byly sestaveny v roce 1603 augsburským amatér-

ským hvězdářem Johannem Bayerem (1572 - 1660) pod názvem „Uranometria“. 
Jeho dílo zůstalo dlouho nepřekonáno. 

Prvním astronomem, který vypracoval mapy s pomocí dalekohledu, byl John 
Flamsteed (1646-1719). Ve svém díle „Atlas coelestis“, Flamsteed převzal od 
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Bayera označování hvězd v souhvězdí od nejzářivější pomocí řeckých písmen. 
Když došla řecká písmena, používala se latinská abeceda nebo čísla. Atlas vyšel 
v roce 1729, deset let po smrti autora. 

Dalším počinem z této doby stojícím za zmínku byla karetní hra z počátku 
18. století obsahující 52 karet s věrně vyobrazenými souhvězdími. Hra měla slou-

žit nejen k poučení, ale také se tím samotné hře mělo dodat hlubšího smyslu. Dnes 
při dnešním způsobu života a snahy jakkoliv zaujmou při vzdělávání nás množství 
vzdělávacích deskových či karetních her nepřekvapí. Nicméně pro počátek 18. 
století se to zdá pozoruhodně brzy - téměř 60 let před válkou o nezávislost, před 
zavedením povinné školní docházky u nás. 

S pouhým pokusem o změnu při popisu souhvězdí přišel Julius Schiller, kte-

rý navrhl, aby se dvanáct znamení zvěrokruhu změnilo na dvanáct apoštolů. A 
také aby se souhvězdí přejmenovala podle biblických postav a předmětů - napří-
klad Perseus na apoštola Pavla, Kentaur na praotce Abrahama, Orion na Josefa, 
Velký pes na krále Davida, loď Argo na Noemovu archu atd. Dokonce plánoval 
přejmenovat i Slunce, měsíc a planety, tak například Merkur měl být Eliáš, Venu-

še Jan Křtitele, Jupiter Mojžíš... Nicméně jeho návrh se nesetkal s velkým ohla-

sem.
39

 

Další podobná snaha, která stojí za zmínku je pokus pojmenovat souhvězdí 
podle panovníků, rodů, či jejich znaků ať už současných či minulých. K těmto 
jménům patřily například Valasy Bereničiny, Karlův dub, Saské meče, Friedri-
chova čest. Napoleonovo souhvězdí, Štít Sobieského či Jiříkova harfa. U mno-

hých z nich se možná jednalo o snahu zalichotit současným panovníkům. Nicmé-
ně až na Heveliův návrh souhvězdí Vlasy Bereničiny a Štít Sobieského se žádný 
z těchto názvů prosadit nepodařilo. 

Zatímco většina souhvězdí Severní oblohy měla již dávno svá jména, u ob-

lohy jižní to trvalo déle. Jedním z těch, kteří se podíleli na pojmenovávání sou-

hvězdí jižní oblohy, byl Polák Johann Hevelius (1611-1687), který přišel s názvy 
jako Sextant, Žirafa, Rys, Ještěrka, Štít… Další názvy přidal francouzský astro-

nom Louis de la Caille (1713-1762), ten vybíral názvy podle různých přístrojů – 

Pec, Hodiny, Síť, Kompas, Vývěva, Oktant, Kružítko… Ať už se jednalo o 
hvězdné mapy před tisíci lety nebo dnes v moderní astronomii, účel měly stejný - 
napomáhají nám v orientaci na obloze. 

4.3 Globy 

 Nejčastější glóby patří zemskému povrchu, či nebeské sféře (hvězdné gló-
busy). Jejich užívání sahá až do antiky. První písemné záznamy o používání globů 
sahají do druhého století před Kristem. Nejstarší zachovalý nebeský glóbus je 
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součástí sochy Apollóna Farnéského také ze 2. století, jednalo se o římskou kopii 
starší řecké předlohy. Nejstarší zachovalý terestrický globus pochází z roku 1492 

a je od Martina Behaima (+1507), norimberského vzdělance českého původu. 

Nebeské globy vznikaly v průběhu staletí od přelomu letopočtu s různým 
uměleckým zpracováním a využívali jich astronomové jak v křesťanské Evropě i 
Číně a později i muslimském světě. Terestrické globy začínají vznikat a začíná se 
jich využívat až v 15. století. Od poloviny 16. století se pak globy začínají těšit 
velké oblibě a vyrábí se zejména v Německu, Holandsku a Itálii. 

 

Přemyslovský glóbus 

Nejstarší dochovaný glóbus z křesťanské Evropy je tzv. Přemyslovský 
glóbus. Byl zhotoven nejpravděpodobněji již v první polovině 13. století a byl 
součástí královských sbírek Přemysla Otakara II. (1233 – 1278) nebo jeho syna 

Václava II. (1271 – 1305). V roce 1444 je spolu s astronomickými pomůckami a 
dalšími přístroji koupil kardinál Mikuláš Kusánský (1401-1484) a od té doby je 
uložen v Bibliothek des St. Nikolaus-Hospital v Bernkastel-Keus nad Moselou. 

Vznik tohoto glóbu dávají v knize Mýty a věda o hvězdách IV – as–Súfího 
Katalog hvězd autoři filoložka Alena Hadravová a astrofyzik Petr Hadrava do 
souvislosti s jihoitalskými kulturními vlivy z prostředí císařského dvora Fridricha 
II. Štaufského, který se o astronomii velmi zajímal. Dále poukazují na to, že gló-
bus byl zkonstruován s pečlivou přesností a jedná se o tzv. univerzální precesní 
glóbus (konstrukce umožňuje vhodným nastavením glóbu získat obraz hvězdné 
oblohy v kterékoliv historické době). Byl zhotoven podle návodu z Ptolemaiova 

Almagestu. Autor glóbu patrně čerpal z textů as-Súfího, zpřesněného a doplněné-
ho arabského překladu Ptolemaia, který byl pro evropské učence přeložen do lati-
ny.

40
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Obr. 3 – Přemyslovský glóbus. Dnes je uložen v knihovně v Bernkastel-Kues na 

západě německa. Zdroj: https://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna/aktuality/premyslovsky-

globus 

Obr. 4 Glóbus Caspara Pfliegera. Globus je vystaven v Barokním sále 
v Klementinu. Zdroj: https://www.pinterest.co.uk/pin/47710077274409200/ 
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Globus Caspara Pfiegera 

Mezi další významné nebeské globy, které mají souvislost s našimi země-
mi, patří například globy v Barokním sále v Klementinu. Autorem dvou největ-

ších je Caspar Pflieger (1665 – 1730), první správce Matematického muzea kle-

mentinské koleje. Oba globy mají průměr 127 cm. První z nich byl dokončen asi 
v roce 1725 a restaurován v roce 2000, druhý nebyl dokončen (chybí zejména 
jižní část oblohy).  

Restaurování dokončeného globu dalo podmět i k jeho důkladnému pro-

zkoumání. Globus byl konstruován pro zeměpisnou šířku 50 stupňů. Osa otáčení 
globu je rovnoběžná se zemskou osou. Předlohou výtvarné podoby globu je čás-

tečně atlas Johanna Bayera „Uranometria“  a také atlas Johanna Hevelia „Urano-

graphia“. Na globu je znázorněno 61 souhvězdí severní a jižní oblohy a erb Jo-

hanna Rudolfa Sporcka. Souhvězdí jsou zde vyznačena personifikovaně. Hvězdy 
jsou zde šesticípé, vystřižené z pozlaceného papíru. Mají různé velikosti a nalepe-

ní nedodržuje jejich polohu a počet.  

Globus byl poháněn hodinovým strojem, jehož pohon zajišťovalo závaží 
na laně. Stroj se natahoval pravděpodobně jednou týdně. Dnes je hodinový stroj 
kompletní až na chybějící kyvadlo. V propojení s globem chybí dvě osy 
s ozubenými koly pro převedení pohybu z hodinového stroje na globus. Dnes tedy 

globem můžeme otáčet jen rukou, ale v minulosti měl ukazovat aktuální polohu 
hvězdné oblohy a Slunce.41

 

4.4 Významné hvězdné atlasy a katalogy 

 Prvním velkým katalogem stálic byl již výše zmiňovaný Hipparchův kata-

log 800 stálic, ke kterému později Ptolemaios doplnil dalších 200 hvězd. 
S Ptolemaiovým katalogem se pracovalo další století. 

 Katalog byl postupně zpřesňován a doplňován. Jedním takovým příkladem 

může být hvězdný katalog perského astronoma As – Sufího (asi 903 – 986), který 
ve svém díle „Kniha stálic“ publikovaném v roce 964 poznačil nejen hvězdy, ale 
také například galaxii M3, hvězdokupu Omikron Velorum  a také popsal i Velký 
Magellanův oblak. V Evropě se pracovalo s latinskými překlady hvězdných kata-

logů. Spis byl výchozím textem na středověkých univerzitách, byl používán ke 
konstrukci glóbů, například výše zmíněného Přemyslovské glóbu. 
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Dalším katalogem byl například katalog „Uranometria“ Johanna Bayera. 
Jak už bylo zmíněno výše, jednalo se o první novější katalog, k jehož sestavení 
nebylo ještě použito dalekohledu. Katalog byl publikován 1603. Zahrnoval více 
než 1200 hvězd. Obsahoval 48 Ptolemaiových souhvězdí a dvanáct nových. Bayer 
zde zavedl značení hvězd v souhvězdí pomocí písmen řecké abecedy, kdy hvězdy 
nejprve rozdělil do tříd a později je postupně v rámci třídy pojmenovával. Často 
podle obrázku, který personifikoval souhvězdí, pak pojmenovával hvězdy napří-
klad od hlavy k patě a podobně.  

 

Obr. 7 Souhvězdí Labuť. Lyra, Lištička a část souhvězdí Orla v díle Johanna He-

velia. Zdroj: https://astronomie-rara.ethbib.ethz.ch/zut/content/pageview/133899 

O necelé století později vychází další katalog hvězd Prodromus astronomi-

ae, kde se nachází 156442
 vesmírných objektů zařazených do již zavedených sou-

hvězdí. Jeho autorem byl Johannes Hevelius. Jedná se o nejpřesnější katalog ze 
17. století. Přestože stále nebylo stále užito dalekohledu, měření byla natolik přes-

ná, že se tento katalog používal pro výrobu globů ještě do konce 18. století. 

Z novějších katalogů uveďme například Bright Star Catalogue (1930) od 
Dorrit Hoffleit, který obsahuje výčet viditelných hvězd od magnitudy 6,5, což je 
limitní jasnost viditelnosti hvězd pouhým okem pro většinu lidí. Překvapující mů-
že být jak málo je těchto hvězd – pouhých 9096. Ze Země však můžeme vidět jen 
část z nich, neboť zbytek nám zakrývá samotná Země, tedy počet viditelných 
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hvězd z jednoho místa se redukuje přibližně na 4500. U nás v České republice za 
standartních podmínek je ve vhodných lokalitách vidět přibližně 2000 – 2500 

hvězd.43
 

Další z novějších atlasů, který stojí za zmínku, je především atlas Atlas 
Coeli Skalnaté Pleso 1950.0, který sestavil český astronom Antonín Bečvář. Atlas 
obsahuje 16 hvězdných map. Měřítko v atlasu je 1°= 0,75cm. Obsahuje všechny 
hvězdy do hvězdné velikosti 7,75 a nebeských objektů do 13 magnitudy (celkem 

35 000 objektů). První vydání vyšlo roku 1948, později vyšla novější verze v roce 

1956. Nedlouho na to práva odkoupila Sky Publishing Corporation v Harvardu a 

vydala atlas v dalších vydáních.  

4.5 Carte du Ciel 

Carte du Ciel doslova ve francouzštině znamená „Mapa oblohy“. Jednalo 
se o rozsáhlý mezinárodní projekt, který inicioval na Astrografickém kongresu 
v dubnu v roce 1887 ředitel Pařížské observatoře Ernest A. B. Mouchez (1821 – 

1892). Kongresu se zúčastnili zástupci z 16 národů. 

Kongres se usnesl na tom, že jejich primárním cílem bude vytvořit atlas 
oblohy do magnitudy 14. Mapa se měla skládat z desek mapujících vždy dva čtve-

reční stupně s dvojím překrytím (tj. roh každé desky měl být ve středu desky ved-

lejší). Nakonec však bylo dosaženo tohoto měření jen v polovině zón.  

Obr. 8 – Návrh teleskopu Howarda Grubba pro projekt Carte du Ciel. Zdroj:                               
https://academic.oup.com/astrogeo/article/41/5/5.16/212569# 

Druhým úkolem měla být katalogizace všech hvězd až do 11 magnitudy. 

Přesnost měření měla být lepší než 0,3‘‘. Do tohoto projektu se zapojilo dvacet 
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hvězdáren z celého světa. Aby mohla být obloha zmapována z nejrůznějších míst 
na Zemi, seznam zahrnoval tyto hvězdárny (případně místa) – Greenwich, Vati-

kán, Katalánie, Postdam, Hajdarábád sever, Uccle, Oxford 1, Oxford 2, Paříž, 
Bordeaux, Toulouse, Alžír, San Fernando, Tacuba, Hajdarábád jih, Cordóba, Per-

th, Edinburgh, Kapské město, Sydney, Melbourne.  Konečný počet observatoří 
byl nakonec navýšen na 22, neboť některé observatoře nezvládly dokončit své 
měření a byly nahrazeny jinými.  

Významnou roli na projektu sehráli i bratři Paul a Prosper Henryovi, kteří 
zhotovili refrakční dalekohledy a přístroje pro observatoře zapojené do tohoto 
projektu. Další přístroje vzešly z továrny Howarda Grubba v Dublinu. Teleskopy 

měly průměr okolo 3,3 dm a ohniskovou vzdálenost 3,4 m.  

Jednotlivé observatoře se dohodly na stejném měřítku 60 úhlových vteřin 
na jeden milimetr. Celková přesnost pak byla určena na půl úhlové minuty. Pro-

měřování desek bylo zdlouhavé, protože měření i zapisování se provádělo manu-

álně. 

 

Obr. 9 – Měření pro zápis výsledků mikrometrem 

Zdroj:https://academic.oup.com/astrogeo/article/41/5/5.16/212569# 

Královská observatoř Greenwich publikovala své měření roku 1906, ale 

poslední z rozdělených zón publikovala svá měření až v roce 1962. Katalog byl 

obtížně použitelný kvůli složité transformaci z pravoúhlých souřadnic. Navíc pro-

tože projekt trval déle, než se čekalo, zájem o jeho výsledky částečně opadl. Mi-

mo dlouhé prodlevy od doby, kdy byl zadán, na to měl ještě vliv nárůstu zájmu o 
astrofyzikální zkoumání hvězd, čímž klesl zájem o astronomické mapy. 

Nicméně ke konci 20. století o něj opět zájem vrostl. Než mohl být použit, 
musely se zkontrolovat jeho údaje a porovnat s dalšími katalogy. Vzhledem ke 
katalogu Hipparcos bylo porovnáno 4 621 836 pozic. Byly provedeny dvě úpravy 
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katalogu AC 2000 a AC 2000.2, který se používá nyní. Polohy odvozené 
z Astrografického katalogu byly kombinovány s moderními pozorováními pro 
výpočet správných vlastních pohybů, konkrétně v kombinaci s katalogem Tycho-1 

daly vzniknout referenčnímu katalogu Tycho-2 a katalogům UCAC1, UCAC2 a 
UCAC3.

44
 

4.6 Katalog Hipparcos 

Katalog obsahuje více než 100 000 katalogových záznamů hvězd 
dvojhvězdy nebo vícenásobné hvězdy (skupiny hvězd vzájemně svázané gravitač-
ní silou, speciálním případem jsou dvojhvězdy, většina hvězd v naší galaxii jsou 

vícenásobné hvězdy). Přesnost měření byla 200 krát lepší, než kdykoliv předtím. 
Katalog byl vydán v roce 1997 spolu s katalogem Tycho. Tento projekt byl připo-

jen až později a zahrnoval změření více než milionu hvězd avšak s výrazně menší 
přesností. Měření dat bylo prováděno v letech 1989 – 1993 pomocí družice Hip-

parcos. Jednalo se o jedinečný evropský projekt Evropské kosmické agentury 
(ESA). Nápad na jeho uskutečnění přišel již v roce 1967, ale schválen byl až 
v roce 1980. Veškeré výpočty a odvození katalogu byly prováděny dvěma mezi-

národními skupinami, které měly svá centra ve Švédsku a Francii. 

Katalog Hipparcos je nejen nejpřesnějším hvězdným katalogem, ale také 
prezentuje nejlepší přesnost, jaké bylo zatím v historii astronometrie dosaženo. 45
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 Derek Jones, FRAS – The scientific value of Carte du Ciel, 2000, Astronomy & Geophysics, 

Volume 41,   Issue 5, 1 October 2000, Pages 5.16–5.20 

45
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4.7 Seznam všech dnešních 88 souhvězdí  
Počet a podoba souhvězdí, jak je známe dnes, je výsledkem dohody 

Mezinárodní astronomické unie z dvacátých let dvacátého století (rezoluce 
IAU 1922 hranice souhvězdí 1930). 

Tučně jsou zvýrazněna původní Ptolemaiova souhvězdí, celkem 47. 
Poslední souhvězdí je loď Argo, která byla rozdělena do menších souhvězdí, 
která jsou zde podtržena (Plachty, Lodní kýl, Lodní záď a Kompas). 

46
 

Andromeda Beran Blíženci Býk 

Cefeus Dalekohled Delfín Drak  

Eridanus Fénix Had Hadonoš  

Havran Herkules Hodiny Holubice  

Hydra Chameleón Indián Jednorožec 

Honicí psi Jeřáb Ještěrka Jižní koruna  

Jižní kříž Jižní ryba Jižní trojúhelník Kasiopeja  

Kentaur Kompas Koníček Kozoroh 

Kružítko Labuť Létající ryba Lev 

Lištička Lodní kýl Lodní záď Lyra 

Malíř Malý lev Malý medvěd Malý pes 

Malý vodní had Mečoun Mikroskop Moucha 

Oktant Oltář Orel Orion 

Panna Pastýř Páv Pec 

Pegas Perseus Plachty Pohár 

Pravítko Rajka Rak Ryby 

Rydlo Rys Severní koruna Sextant 

Síť Sochař Střelec Šíp 

Štír Štít Sobieského Tabulová hora Trojúhelník 

Tukan Váhy Velká medvědice Velký pes 

Velryba Vlasy Bereniky Vlk Vodnář 

Vozka Vývěva Zajíc Žirafa 
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5 Báje okolo souhvězdí 
 Při zavádění souhvězdí, ať už se jedná o sumerskou, babylonskou či pře-

devším později řeckou kulturu, lidem nestačilo jen utvořit obrazec na obloze, kte-

rý by jim usnadnil orientaci, ale potřebovali mít také vysvětlení, proč má dané 
souhvězdí určitý tvar, velikost a podobně. Hledali nějaké jim přijatelné dostupné 
vysvětlení. 

 Zpočátku bylo zavádění souhvězdí velmi nejednoznačné a jejich počet a 
tvar závisel především na autorovi (Eratostenes jich měl 42, Hipparchos 49 a řím-

ský encyklopedista Plínius popisoval 72 hvězdných sestav). Stejně jako se lišily 
tyto tvary a velikosti souhvězdí, lišilo se i jejich vysvětlení, co představují. Přesto 
i samotná některá vysvětlení se ujala více, což souvisí i s rozšířením jejich defino-

vaného tvaru. Některá vysvětlení si byla v různých kulturách podobná, nebo je od 
sebe přejímaly stejně tak, jako přejímaly popisy souhvězdí. Vzhledem k tomu, že 
dnešní astronomie i pojmenování souhvězdí navazuje na řeckou tradici, která je 
nám také nejlépe dostupná, podívejme se na několik bájí týkající se právě řeckých 
legend. 

Řekové se snažili najít odpověď prakticky na všechno, co viděli, a vlastně 
i v jejich pojetí světa bylo nutné, aby vše mělo nějaké logické zdůvodnění a vy-

světlení, proč tomu tak je. Není proto překvapující, že tvary souhvězdí musely mít 
svůj význam, který by vysvětloval, proč se právě tento „obraz“ objevuje na oblo-

ze. Přestože se nejedná o nějaké fyzikální vysvětlení nebo něco podobného, je 
zajímavé podívat se, kde se daná pojmenování vzala. Vždyť se těmito názvy sou-

hvězdí pracujeme i dnes. Báje okolo postavení hvězd najdeme právě pouze u těch-

to starších souhvězdí, neboť souhvězdí novější - především souhvězdí jižní oblohy 
(Jižní kříž, Dalekohled, Indián...) už své legendy nemají, protože se přidaly 
v době, kdy jejich tvar již nebylo třeba vysvětlovat žádnou bájí.  

 V Řeckých dílech nenajdeme jen hvězdné katalogy jako například Hippar-

chův či Ptolemaiův, ale také například Aratův zveršovaný popis nebe. Dílo natolik 
vydařené, že přetrvalo věky a používalo se i jako „astronomická učebnice“. Důka-

zem takového rozšíření může být rovněž i to, že se citát z jeho díla vyskytuje 
v Novém zákoně při tom, když Pavel mluví s Atéňany na areopagu47

. Pavel, stejně 
autor této části Nového zákona Lukáš, byl vzdělaný člověk své doby, proto je jis-

té, že oba dva Aratovy spisy znali. I toto básnické zpracování souvisí s estetickou 

stránkou řeckého myšlení. Proto nás nemůže překvapit, že Řekové hledali nějaké 
vysvětlení uspořádání, které by korespondovaly s jejich estetickým smýšlením. 

 Nejstarší souhvězdí pocházela od Sumerů, později z Babylónie, odkud 
Řekové mnohá převzali. Mezi nejstarší souhvězdí patří tzv. zvířetníková sou-

hvězdí. Původně jich Babyloňané měli osmnáct, později se tento stav zredukoval 
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na dvanáct. Jedná se o souhvězdí, která „prochází Slunce při své pouti po obloze“ 
z pohledu ze Země. Podívejme se na legendy týkajících se některých z nich. 

5.1 Zvířetníková souhvězdí 

Beran 

Legenda k tomu to souhvězdí vypráví, že se kdysi král Boitótie Athaman-

tos oženil s bohyní oblaků Nephele. Měli spolu syna Frixa a dceru Hellé. Později 
král Nephele vyhnal a vzal si smrtelnou ženu Inó. Ta chtěla děti zabít a namluvila 
svému muži, že neúroda (kterou zařídila sama tím, že pražila s ostatními ženami 
zrno před zasetím) bude zastavena, obětuje-li Frixa bohům. 

Večer před obětováním přišla Nephele zachránit své děti spolu 
s okřídleným beranem, kterého jí dal Hermes (někdy se říkalo, že beran byl sám 
Poseidon). Beran s dětmi vzlétl. Ale jak letěli dál, stalo se, že se malá Hellé zadí-
vala dolů, ztratila rovnováhu, spadla do moře a utopila se. Lidé později pojmeno-

vali to místo Helespont. Beran odnesl Frixa do Kolchidy. Kde chlapec berana na 
příkaz bohů obětoval Diovi, protože jeho poslání skončilo. Zeus pak berana pro-

měnil v souhvězdí a umístil na oblohu. 

Rouno daroval místnímu králi Aietovi, kterému bylo řečeno, že bude vlád-

cem Kolchidy, dokud rouno v zemi zůstane. Rouno ponořil do zlatonosné řeky, 
aby se zlatý písek zachytil v srsti. Pak uzavřel rouno do jeskyně a nechal ji střežit 
drakem.  

Rak 

Souhvězdí Raka nese příběh týkající se jednoho z bohatýrských činů 
Hérakla. Hérakles plnil úkoly od krále Eurysthena. Král se pokoušel Hérakla zba-

vit pomocí obtížných úkolů, které se zpravidla týkaly boje s nestvůrami. Jedním 
z takových úkolů bylo i zabití hydry poblíž městečka Lerny. Hydra byl příšera 
s psím tělem, hadím ocasem a množstvím nestvůrných hlav. Řečtí bohové se od 
lidí kromě své moci příliš nelišili – byli svárliví, domýšlivý, záletní, měli své ob-

líbence, někdy soupeřili mezi sebou, byli prchlivý a jediné, na čem se snad shodli, 

bylo, že si jich lidé musí vážit. Proto i v tomto příběhu vystupují bohové, kde kaž-
dý z nich má zcela jiné plány. Athéna, která Héraklovi pomáhala, mu poradila, jak 

má hydru vylákat z brlohu v bažině. Hérakles se pustil s hydrou do boje, ale na 

místě, kde hydře srazil jednu hlavu, vyrostly dvě-tři další. Hérakles nedokázal 
hydru přemoci. Vtom ho něco kouslo do paty. Hérakles se podíval, zda to není 
jedna z useknutých hlav, ale zjistil, že je to velký rak, kterého poslala Héra, aby 
hydře pomohl hrdinu zahubit. Hérakles se postavil i rakovi a rozšlápl ho. Pak za-

volal na pomoc svého vozku – když mohla mít hydra pomocníka, on může také.  
Vozka Iolaos začal pochodní ožehávat krky po uťatých hlavách a další už nevy-

rostly, tak byla hydra konečně poražena. 
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 Král však tento úkol Héraklovi nepočítal, protože ho nedokončil sám. 
Přestože rak ve svém poslání – pomoci zahubit Hérakla selhal, Héra na jeho věr-

nost nezapomněla a vynesla ho na oblohu, aby se stal jedním ze souhvězdí. 

Lev 

I legenda k tomuto souhvězdí se týká hrdiny Hérakla. Hérakles byl Diův 
syn, ale nikoliv Héry. Proto Héra svého nevlastního syna nenáviděla. Byl připo-

mínkou jejího ponížení, když dal Zeus přednost smrtelnici před ní. Hérakles si 
vzal thébskou princeznu Megaru. Ta porodila Héraklovi děti, které velmi miloval. 
Jednou seslala Héra na Hérakla šílenství a on neviděl své děti, ale nepřátele a 
v záchvatu šílenství své vlastní děti zabil. Héra mu vzápětí vrátila rozum a on po-

znal, že nezabil nepřítele, ale své děti. Od té chvíle se nemohl podívat své ženě do 
očí. Odešel do Delf, aby v místní věštírně zjistil, jak má žít a získat vykoupení ze 
svých činů a krve vlastních dětí, která ulpěla na jeho rukou. Tam mu bylo řečeno, 
že se musí dát do služby k mykénskému králi Eurystheovi.  

Prvním příkazem bylo zbavit obyvatele Nemey strašného lva. Héraklovy 
šípy jej ani neškrábly, ani meč, ani Héraklův kyj. Proto se na něj Hérakles vrhl 

holýma rukama. Lev ukousl hrdinovi prst, ale Héraklovi se nakonec podařilo chy-

tit zvíře za hrdlo a zardousit ho. Když mrtvé zvíře přinesl králi, král se natolik 
vyděsil, že zakázal Héraklovi vstup do města. Hérakles si tedy nechal kůži ze zví-
řete namísto brnění. Poté, co Hérakles zemřel, byl on i lev vzat na nebe jako sou-

hvězdí.  

Panna 

 Toto souhvězdí vycházelo nad obzor koncem léta v době sklizně, proto 

bylo spojováno s úrodou. Babyloňané v něm viděli Ištar, Egypťané Isidu, i Řeko-

vé ji spojovali s úrodou. Představovala buď Persefonu, nebo Erigonu – dceru pas-

týře Ikaria. Ačkoliv zde bylo namítáno, že obyčejná pasačka nemůže mít takovou 
čest, jaká nebyla dopřána ani všem bohyním. Byly tu i tendence pojmenovat ho po 

Athéně nebo Artemidě. 

 Nicméně největší počet zastánců. Měla interpretace, že kdysi na zemi žila 
dívka – bohyně Astraia „Hvězdná“ nebo Dike „Spravedlnost“. Arates o ní napsal: 

„...za dávných to časů, kdy mohla po Zemi chodit, 

dav bědných mužů i žen v ní nevzbudil odpor, 

ke krbům lidským – nesmrtelná Panna! – usedala ráda. 

Pravdou ji nazvali právem. Svolává přemoudré starce, 

A uprostřed města i na cestách širokých všude, 

Zákony státu i lidu horlivě hlásá. 
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Zvolnou nenávist neznali tehdejší lidé, 

Hanebné spory, ni hřímavé hádky...“  

Ale jak se na zemi stále více šířily války, násilí, klam, nenávist a 
s poctivou prací a pokojným smýšlením nešlo dosáhnout žádného úspěchu, lidé 
zapomněli, co je čest, svědomí a o bohy se nestarali, každý hleděl jen na sebe, 
tehdy bohyně odmítla dále lidem pomáhat a vznesla se na oblohu, kde se navždy 
usídlila. Dnes pak už mohou lidé jen smutně vzpomínat na dobu, kdy Spravedl-

nost ještě žila na zemi. 

Kozoroh a Ryby 

Vysvětlení toho jména bylo různé. Jednou z legend týkají se tohoto sou-

hvězdí, bylo: Strašlivý netvor Tyfon se rozhodl, že zničí všechny olympské bohy. 
Zděšení bohové prchali do Egypta a proměnili se v cokoli, co kdo mohl, aby unik-

li. Zeus se proměnil v berana (Někteří říkali, že právě tento beran je zobrazen na 
obloze. Kdo by si však chtěl připomínat, že jeho bůh takto zbaběle prchal před 
svými protivníky?), Hera se proměnila v krávu, Apollon v Havrana, Artemis 

v kočku, Áres ve vepře, Afrodita a Eros se proměnili v ryby. Aby se neztratili 

jeden druhému v prudkém proudu, přivázali se k sobě stuhou. I Pan se rozhodl 

hledat útočiště v Nilu a proměnil se podivné zvíře – spodní část těla, která předtím 
připomínala kozla, byla teď rybí a vrchní, která byla předtím lidská, se změnila v 

kozlí. 

Jediný z bohů, který neprchal, byla bohyně Athéna. Její síly však na Ty-

fona nestačily. Začala se proto posmívat svému otci a obviňovat jej ze zbabělosti. 
Zeus se později zastyděl za svou zbabělost a vrátil se do své původní podoby a 
začal s Tyfonem zápasit. Netvor však zvítězil. Ostrým srpem uřezal Diovi na ru-

kou a nohou šlachy a dal je hlídat své sestře Delfině, obludě, která byla napůl žena 
napůl had. Pro Diovy šlachy se vydal Pan s Hermem. Pan vystrašil Delfinu hrozi-

vým křikem a Hermes ukradl Diovy šlachy zpět a vrátil mu je. Ten se znovu vrhl 

do boje s Tyfonem. Zápas byl skončen na Sicílii, kde Zeus Tyfona porazil a svrhl 
na něj hromovou horu – tou horou byla sopka Etna. Když z jejího kráteru šlehají 
plameny, jedná se buď o smrtelný dech Tyfona, nebo o Diovy blesky, které vrhal 
na nepřítele. Jako poděkování umístil Zeus na oblohu obraz Pana.  

5.2 Další souhvězdí 

Drak 

Snad nejvíce legend se váže právě k tomuto souhvězdí. Souhvězdí bylo 
známé už Sumerům, kteří k němu měli své vlastní legendy. Ohromná dračice Ti-

amat („moře“) a bůh Apsu zplodili společně množství bohů. Mladí bohové však 
narušili dosavadní klid a rovnováhu, proto se je rozhodl Apsu zničit, ale jeden 
z nich Ea ho předešel. Seslal na Apsu únavu a spánek. Zabil ho a rozřezal na kusy, 
které hodil do oceánu. Potom si vybudoval velký palác, kde se jeho ženě narodil 
syn Marduk. 
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 Po vítězství nad Apsu, žili bohové klidně a nerušeně, jen Tiamat tajila ne-

návist a připravovala pomstu. Porodila jedenáct strašných netvorů, jako byli člo-

věk-štír, člověk-kůň, lvi, obrovští hadi a draci. Vůdcem tohoto vojska se stal Kin-

gu, jeden z netvorů. Jediným, kdo se jich nezalekl, byl Marduk. Vymínil si vládu 
nad ostatními bohy, když se nepřátelům postaví. Ozbrojil se lukem a palcátem. 
Vojsko, které vedl Kingu, snadno rozdrtil a z jeho těla stvořil lidi, aby měli boho-

vé sluhy. Nakonec se mu lstí podařilo zabít i ohromnou dračici Tiamat. Z části 
jejího těla udělal nebe a z části pevnou zemi, kterou pak osídlil lidmi. Nebe osídlil 

planetami a rozdělil hvězdy podle souhvězdí, vytvořil souhvězdí zvěrokruhu, od-

dělil den a noc. Na všechny tyto činy vzpomínali Babyloňané při pohledu na Dra-

ka. 

Řekové však měli úplně jiné příběhy. Byli přesvědčeni, že drak je spojen s 

řeckým dávnověkem. Vypravěči bájí se předháněli v tom, kdo přijde s lepším pří-
během, proto toto souhvězdí má velmi mnoho příběhů. Řecké legendy obsahují 
mnoho draků, ale lidé asi nikdy neměli jistotu v tom, který by měl představovat 

právě draka na obloze. 

Jeden z příběhů vypráví o tom, že to byl sám Zeus. Když Kronos spolykal 

své děti a jediného Dia jeho matka uchránila, svěřila jej na výchovu dvěma nym-

fám – Adrastei a Idai. Dítě měly živit kozím mlékem. Nicméně Kronos zanedlou-

ho pojal podezření, že je něco v nepořádku a vypravil se do jeskyně, kde nymfy 
mladého Dia vychovávaly. Zeus se sice nemohl s otcem měřit, ale nebyl úplně 
bezbranný. Proměnil nymfy v medvědice a sebe v ohromného hada. Když Kronos 
nahlédl do jeskyně, spatřil jen dvě rozzuřené medvědice, ohromného hada a bílou 
kozu. Proto v domnění, že jeho vládě nic nehrozí, z jeskyně odešel. Jak omezení 
byli v představách Řeků jejich bohové. Na památku svého vítězství měl pak Zeus 
umístit obě medvědice a hada – draka na nebe. Mnozí posluchači zde namítali, že 
je jistě podivné, aby si Zeus nechal věčně připomínat, jak byl kdysi malý a slabý, 

že ještě nemohl měřit síly s otcem a musel na sebe přijmout podobu plazícího se 
hada. 

Další legenda vysvětlující, kde se vzal drak na obloze, se opět týká vládce 
olympských bohů, i když jen na začátku příběhu. Když hromovládce unesl Evro-

pu, její otec Agenor poslal své syny jí hledat a bez jejího nalezení se nevracet. 
Jeden z nich – Kadmos – svou sestru marně dlouho hledal. Vydal se tedy pro radu 

delfské věštírny. Bylo mu řečeno, že má jít do Boiotie, kde má následovat bílou 
krávu, dokud si nelehne. Když se tak stalo, poslal Kadmos své společníky pro 
vodu, ale žádný se nevrátil. Vydal za nimi a zjistil, že všechny zabil strašlivý drak. 
Kadmos se s ním pustil do boje a draka zabil. Netušil však, že drak střežil pramen 
zasvěcený Áresovi. Kadmos pak na pokyn Athény vzal dračí zuby a zasázel je na 
poli. Z nich se stali válečníci, kteří mezi sebou začali bojovat, až zbylo jen pět 
nejsilnějších. Ti se pak stali jeho přáteli. Nicméně Kadmos musel osm let sloužit u 
Árese, aby mu bohové odpustili. Stejně byl ale na konci svého života proměněn 
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v hada a drak, kterého zabil, byl vzat na oblohu, aby lidem připomínal, že není 
dobré vyprovokovat hněv bohů. 

 Asi nejznámější legenda je spojena opět s Héraklem. Tentokrát se jednalo 

o úkol přinést zlatá jablka z jabloně patřící Héře. Hérakles nejprve zjistil, kde má 
onu jabloň hledat a pak se vydal k ní. Strom dostala Héra jako svatební dar a vel-

mi si ho cenila, neboť zlatá jablka měla zajistit každému, kdo by z nich pojedl 

věčnou krásu a mladost. Proto pověřila draka Ladona, aby je střežil. Nereus, 
moudrý stařec, Héraklovi poradil, že on sám nesmí do zahrady vkročit. Hérakles 
lukem zabil Ladona a domluvil se s Atlasem, obrem držícím zemskou klenbu, že 
mu pro jablka do zahrady zajde. Hérakles za něj musel podržet na chvíli nebeskou 
klenbu. Hérakles jako Diův syn tento obtížný úkol zvládl. Jenže Atlantovi se ne-

chtělo držet znovu klenbu, zalíbila se mu volnost. Nicméně Hérakles na něj vyzrál 
lstí. Poprosil obra, aby mu klenbu ještě chvíli podržel, že si musí něco podložit 
pod záda, aby se mu nebesa lépe držela. Když prostoduchý obr vzal tíhu nebes 
znovu na sebe, Hérakles vzal jablka a odešel. Tento úkol král Héraklovi počítal, 
ale jablka neokusil, aby nerozhněval Héru. Hérakles, tedy odevzdal jablka Athéně. 
Héra draka Ladona umístila na nebe za jeho věrnost.  

Vozka 

 I legend týkajících se vozky je více. Jedna z nich vypráví, že souhvězdí 
Vozky představuje Erichtonia, syna Země. Mladíka vychovávala Athéna. Později, 
když dospěl, stal se vládcem Athén a na athénské Akropoli umístil sochu své vy-

chovatelky a ustanovil svátky na její počet. Později vynalezl kolesku – sám sestro-

jil povoz a zapřáhl do něj čtyři koně. Po jeho smrti mu Athéňané postavili chrám 
na Akropoli vedle Athéniny sochy. 

 Některá souhvězdí však neměla připomínat jen velké a slavné činy, ale 
mnohdy měla připomínat i činy nešlechetné, za které přijde odplata. Právě proto 
mohlo souhvězdí vozky připomínat i někoho jiného. Caesar Germanicus jej ozna-

čuje jako Myrtila. Příběh vypráví o králi Oinomaiovi, který měl krásnou dceru 
Hippodamii. Mnoho ženichů o ní mělo zájem, ale Oinomaios ji slíbil dát jen tomu, 
kdo jej porazí v závodě na vozech. Král měl koně, které mu daroval sám Áres a 
vyhrát nad ním bylo zhola nemožné. Ženichy po závodech čekala smrt. To však 
neodradilo Pelopse, který dívku na první pohled okouzlil, a ona se mu rozhodla 
pomoci. Rozhodla se, že mu zachrání život. Společně přemluvili králova vozku 
Myrtila, aby poškodil králův vůz. Myrtilos souhlasil i proto, že sám Hippodamii 

tajně miloval. Při závodě se Oinomaioův vůz rozpadl. Oinomaios se zapletl do 
opratí a smrtelně se zranil. Když král umíral, proklel vozku a předpověděl mu, že 
ho Pelops zabije. To se také splnilo – když přišel Myrtilos pro odměnu za svou 

zradu, Pelops jej hodil do moře. Letící vozka proklel ještě Pelopse a všechny jeho 

potomky. 
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Pastýř 

 Aratos nazývá pastýře ve svém díle Strážcem Medvědů. Líčí to následují-
cími slovy: 

„…Helike utíká za ním, jako by ji stíhal 

Arktofylagos – Strážce; lidmi Pastýř je zvaný, 

řídí pouť Medvědic, jak po cestě vedl by vůz. 

Ze Země všichni zří jasný svit jeho hvězd, 

však Arktur na opasku vydává největší zář…“ 

 V sousedství Pastýře se nachází Panna. Někteří vypravěči soudili, že tato 
souhvězdí spolu souvisela, protože postavy, které znázorňují, jsou ze stejného 
příběhu. Zde si tedy přiblížíme i jiný příběh, který se váže k souhvězdí Panna. 

 Kdysi žil v Attice Ikarios. Na dveře tohoto ctihodného starce zaklepal jed-

noho dne cizinec. Ikarios ho se o něj postaral a pohostil jej. Jako odměnu mu cizi-

nec prozradil, jak z hroznů udělat podivuhodnou šťávu, jež přináší do srdce radost 
a naplňuje ducha odvahou. Ukázalo se, že návštěvníkem byl samotný Dionýsos. 
Ale tento dar nepřinesl Ikariovi nic dobrého. Přinesl nebohému vinaři zkázu. Štěd-

rý Ikarios se rozhodl, že se o tak dobrý nápoj musí podělit. Sezval své přátele a 
přinesl džbány s vínem. Nápoj pastýřům zachutnal a pili jej tak dlouho, dokud se 

neopili. Zrak se jim zastřel a myšlení zpomalilo. Najednou si uvědomili, že nedo-

kážou ani spočítat své ovce. V té době lidé ještě neznali příznaky opilosti, ale co 
už znali, bylo, že podobně působí jedy. Ihned je napadlo, že zákeřný Ikarios je 
chtěl otrávit. Ve svých domnělých posledních okamžicích zatoužili o jediném – 

pomstít se zákeřnému vrahovi. 

 Ráno pak našli tělo nešťastného starce bez života. Dlouho jim trvalo, než 
si uvědomili, že to oni sami Ikaria zabili. Dostali strach z trestu a Ikaria tajně po-

hřbili. Starce pak začala postrádat jeho dcera Erigona. Ikariův věrný pes Maira 

dovedl dívku k místu, kde byl Ikarius pohřben a pochován. Nešťastná dívka se 
oběsila na nejbližším stromě. Olympští bohové litovali neštěstí a rozhodli se umís-

tit Ikaria, Erigona i Mairu na oblohu. Ikarius se stal Pastýřem, Erigona Pannou a 
věrná Maira se proměnila v souhvězdí Malého psa. 

Severní koruna 

 Vypráví se, že se jednalo o dílo Hefaista, které vykoval z ohnivého zlata a 
indických kamenů. Byla vykována pro Dionýsovu nevěstu Ariadnu. Mytický pří-
běh, vypráví o Theseovi, synovi Athénského krále Aigeia. Theseus vyrůstal dale-

ko od Athén, ale když se vrátil, zjistil, že Athény musí platit strašlivou daň krét-

skému králi Minoovi za smrt jeho syna v athénských hrách, kterého nešťastnou 
náhodou Aigeius zabil: každých devět let musí na Krétu poslat sedm chlapců a 
sedm dívek. Mladé Athéňany zde čekal krutý osud. Dopravili je do Labyrintu, kde 
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žil strašlivý lidožrout – Minotaurus. Měl tělo a rozum člověka, ale býčí hlavu. 
Netvor požíral lidi a každých devět let požadoval nové oběti. Když se o všem 
Theseus dozvěděl, rozhodl se, že tento zvyk ukončí. Společně s oběťmi, které 
určil los, se rozhodl vydat na Krétu. Domluvil se s otcem, že bude-li se vracet 

vítězně, vymění černé plachty za světlé a tak bude zpráva v Athénách dříve než 
Théseus. Před odplutím se rozhodl si naklonit bohy. Nejvíce uctil Afroditu. Právě 
tato bohyně mu po příjezdu na Krétu pomohla, protože zařídila, aby mladíka spat-

řila dcera krétského krále Ariadna, která se do něj zamilovala. Ta darovala These-

ovi ostrý meč a dlouhou nit, aby se její pomocí mohl dostat z labyrintu pryč. Bo-

hové pomohli Theseovi zahubit netvora a Theseus s ostatními Athéňany pomocí 
nitě unikl z Labyrintu. Před odjezdem proděravěli krétské lodě, aby je nikdo ne-

mohl pronásledovat. Poté odpluli i s Ariadnou. Cestou loď zakotvila u malého 
ostrůvku a zde se dopustil Thseseus něčeho, co by od něj nikdo nečekal. Theseus 

vystupoval jako neohrožený a šlechetný mladík. A přestože krétské princezně 
slíbil, že ji vezme do Athén a učiní z ní svojí manželku, zanechal ji na tomto ost-

rově, kde ji měla čekat jistá smrt. Tak se Theseus odvděčil své zachránkyni. Říká 
se, že se záletný Theseus na cestě zpátky zamiloval do jedné z Athénských dívek. 
Jiná domněnka říká, že Theseus se bál udělat z Ariadny královnu Athén, protože 
nechtěl vyprovokovat krétského krále k nějaké akci. Další verze byla, že mu opus-

tit dívku přikázal sám Dionýsos. Opuštěná dívka křivopřísežníka proklela a boho-

vé její slib vyslyšeli. Bohové ji vyslyšeli a vymazali z Theseovi paměti slib o 
plachtách (z tohoto závěru třetí možnost úplně nedává smysl). Mladík zapomněl 
vyměnit plachty. Když athénský král Aigeus viděl plachty oznamující synovu 
smrt, vrhl se do moře, které se od těch dob nazývá Egejské. Za Ariadnou přispě-
chal Dionýsos, proměnil dívku v nesmrtelnou bohyni. Na památku těchto událostí 
se na nebi rozzářila Severní koruna. 

 Herkules 

 Souhvězdí Herkula připomínalo Řekům klečícího muže. Aratos k tomu 

píše: 

„… Muže trpícího obraz obíhá v té části nebe, 

Kdo je, to nezná nikdo, ni k té práci byl vyzván. 

Neznámý jméno má prosté: Na kolenou klečící člověk. 

Pod těžkým, nechtěným břemenem osudu klesl. …“ 

Většina Řeků se klonila k tomu, že se jedná o Hérakla. Mimo již zmíně-
ných úkolů od krále Eurysthea měl Hérakles chytit kerynejskou laň, divokého 
býka, erymanthského kance, vyčistit za jeden den stáje krále Augiáše, měl zničit 
nestvůrné ptáky, přivést do Mykén lidožravého koně, získat pás královny Amazo-

nek, přivést krávy, které hlídal obr a dovést Hádova trojhlavého psa. Po splnění 
dvanáctého úkolu (dva mu nebyly uznány, proto jich místo deseti dělal celkem 
dvanáct) byl Hérakles konečně svobodný. Když se svou novou mladou ženou De-
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ianeirou přecházel řeku Euenos, měl sám řeku přeplavat a jeho manželku měl pře-

nést kentaur Nessos. Ten však po překonání řeky začal s Deianeirou prchat. Héra-

kles vzal šíp namočený v krvi lernské hydry a kentaura zastřelil. Lstivý umírající 
kentaur Deianeiře namluvil, že jeho krev je kouzelná, že když by se měl Hérakles 
zamilovat do jiné ženy stačí mu jí potřít oděv a on se k ní vrátí. Deineira si tedy 
tajně schovávala Nessovu krev, v níž hořela krev lernské hydry. Po mnoha letech 
se začala domnívat, že má mladší sokyni. Potřela tedy krví Héraklovo oblečení. 
Sova si ho Hérakles oblékl a krev se mu dostala na kůži a do hrdinovy krve proni-

kl jed hydry. Bolest byla tak strašlivá, že Hérakles přikázal, aby ho zaživa spálili. 
Hérakles vstoupil na pohřební lože, kde ho sežehli Diovy blesky. Tak skončil jeho 
pozemský život, po kterém se stal bohem a byl vynesen na oblohu. Zaživa ho na 
zemi nedokázal porazit žádný protivník, jeho záhuba musela přijít z rukou ženy, 
kde by ji nečekal. Na hvězdném nebi je vidět v pokleku, je což připomínka jeho 
bolestivého utrpení před smrtí, anebo možná toho, jak se sklonil, když na rame-

nech držel nebeskou klenbu. 

Argo – Lodní záď, Lodní kýl a Plachty 

 Loď Argo byla obrovské souhvězdí. Proto bylo rozděleno v roce 1922 na 

tři menší souhvězdí. Pro svou velikost si také bezesporu zasloužila dlouhý příběh 
plný mnoha hrdinských činů. Vzhledem k tomu, že byli Řekové mistři mořeplav-

by a plavili se po celém středozemním moři i do Černého moře, je přirozené, že 
jeden z jejich největších příběhů se týká právě mořeplavby. 

 Příběh začíná v thesalském městě Iolku. Zlý Pelias uzmul vládu svému 

bratrovi Aisonovi. Aison se svou ženou zachránili svého syna Iasona, když ho 
poslali pryč na vychování ke starému kentaurovi Cheironovi. Ten jej vychoval a 
naučil vše, co mladý řecký hrdina potřeboval. Když vyrostl, prozradil mu jeho 

původ a Iason se vydal domů žádat království zpět. Cestou domů přenesl na zá-
dech přes rozbouřený proud stařenku. Nebyla to však obyčejná stařenka. Byla to 
Héra, která na sebe vzala lidskou podobu a Iásona zkoušela. Když zjistila, že je 
Iason ochotný pomoci slabšímu, je laskavý a dobrý, rozhodla se, že mu bude po-

máhat. Když došel Iason do Iolku, Pelias mu slíbil, že mu vrátí království, když 
dokáže, že je ho hoden. Chtěl, aby přinesl zlaté rouno, které Frixos daroval králi 
Kolchidy. To byla daleká cesta. Ale Iason se jí nezalekl. Mistr Argos postavil pro 
plavbu loď Argo. Říká se, že Argo byla první loď a ostatní lodě se stavěly podle 
jejího vzoru. Argo byla padesátiveslice. Iason rozhlásil svůj úmysl po celém Řec-

ku a do Iolku se dostavilo mnoho slavných hrdinů jako Kastor, Polydeukes, Idas, 
Orfeus, Boreovci, dokonce i ženská hrdinka Atalanta, část cesty s nimi podnikl i 

Hérakles, než se od nich oddělil. 

 Cestou zažívali argonauti nejrůznější dobrodružství. Bojovali s Tráky, u 
Bebryků bojoval Polydeukes s jejich králem Amykosem, slepého krále Finea zba-

vili harpyjí, které mu braly jídlo, s jeho radou se pak dostali přes Bospor. Když 
konečně dorazili do Kolchidy, pomohla Iasonovi Afrodita. Zařídila, že se do Iaso-

na zamilovala dcera krále Médea. Král řekl Iasonovi, že mu rouno vydá, pokud 
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dokáže zapřáhnout jeho býky, zorat s nimi pole a dočkat se úrody – na první po-

hled snadný úkol, který musel mít nepochybně háček. V noci přišla za Iasonem 
Médea a řekla Iasonovi, že býci nejsou obyčejní, ale mají měděná kopyta a 
z tlamy jim šlehá oheň, takže dostat se k nim je zhola nemožné. Navíc semena 
jsou zuby z draka, kterého zabil Kadmos. Ze zubů vyrostou vojáci, které nikdo 
nepřemůže. Médea dala Iasonovi kouzelnou mast, po jejímž užití bude nezranitel-

ný a poradila mu, jak si poradit s vojskem. Iason přísahal, že si Médeu vezme za 

ženu. Ve zkoušce obstál. Nejprve zkrotil divoké býky, pak zasel dračí zuby a do-

prostřed vyrostlého vojska hodil veliký kámen, čímž narušil jednotu vojska a vo-

jáci se vrhli na sebe navzájem. 

Král však slib splnit nechtěl a chtěl argonauty zabít. Médea proto v noci 

uspala draka, Iason vzal rouno a spěchal spolu s Médeou na loď. Cestou zpátky je 
čekalo mnoho dalších dobrodružství – překonat sirény, porazit Skyllu a Charyb-

du... 

Když Iason konečně doplul do Řecka, králem se mu stát nepodařilo. Ře-

kové z toho vinili Médeu, protože v Heladě ji – barbarku a kouzelnici – neměli 
rádi. Říkali, že když je král Kolchidy začal pronásledovat, zabila mu syna, svého 
bratra. Také se říkalo, že mohla za smrt Pelia, kterou nastrojila tak, že starce na-

konec zabily jeho dcery. Po jeho smrti vyhnali Iasona a Médeu pryč. Ti se uchýlili 
do Korintu, kde si Iason vzal místní princeznu. Médea se mu za to pomstila – za-

bila jejího otce, ji, i své vlastní děti, které měla s Iasonem. Iason tak neměl ženu, 
děti ani domov. Jeho život ztratil smysl. Stal se tulákem. Jednou večer na břehu 
spatřil starou loď a poznal v ní Argo. Lehl si k ní, aby si připomněl stará hrdinství. 
V noci se prohnilá loď rozpadla a bok spadl na Iasona a zabil ho. Tak skončil 
vůdce Argonautů a příběh lodi Argo, obrovského souhvězdí zářícího na obloze a 

připomínajícího Řekům tento příběh.48
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48

 J.V. Šironina – Jak souhvězdí dostala svá jména, 2011, druhé vydání, FRAGMENT 
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6 Podrobný popis některých souhvězdí 

6.1 Celoroční 
Celoroční, cirkumpolární nebo také obtočné. Souhvězdí uváděná v této práci jako 

celoroční, jsou souhvězdí pro severní polokouli, pro jižní polokouli se jedná o jiná 
souhvězdí. Jak sami názvy napovídají, můžeme tato souhvězdí vidět celý rok a 
také jsou to souhvězdí, která se z našeho pohledu otáčejí kolem severního světo-

vého pólu. Kdybychom stáli přímo na severním pólu, byla by pro nás cirkumpo-

lární celá obloha.  

 

Obr. 10 – cirkumpolární souhvězdí severní oblohy. Zdroj: http://mladez.astro.cz/?p=84  

Velká medvědice (Ursa Major) - UMa 

Je nejvýraznější a asi nejznámější cirkumpolární souhvězdí, přinejmenším 
část, které se říká Velký vůz. Souhvězdí má rozlohu 1279 čtverečních stupňů. A je 
v něm 125 hvězd zářivějších, než je 6. hvězdná velikost. Je třetí největší sou-

hvězdí na obloze. Toto souhvězdí bylo jedním ze 48, které popsal Ptolemaios. 
Souhvězdí je zobrazeno i na plátně obrazu „Hvězdná noc nad Rhonou“ od Vin-

centa Van Gogha či ve starozákonní knize Jób (9:9, 38:32). Nejzářivější hvězdou 
je Alioth (epsilon Ursae Majoris) o hvězdné velikosti 1,77. Mezi další výrazné 
hvězdy patří například Dubha (αUMa), Merak (βUMa), Phekda (γUMa), Mizar 
(εUMa). 

Velká Medvědice dále obsahuje několik jasných Galaxií například dvě 
Bodeho galaxie M81 a Doutníková galaxie M82, další galaxie je galaxie Větrník 
(Messier 101), planetární Soví mlhovina (NGC 3587).  
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Drak (Draco) - Dra 

Jedná se o souhvězdí, které se „vine“ okolo severního světového pólu. Má 
rozlohu 1083 čtverečních stupňů. Má 80 hvězd zářivějších než 6. hvězdná třída. 

V České republice je toto souhvězdí vidět celý rok. Nejlepší pozorovací podmínky 
jsou v červnu a červenci, kdy je souhvězdí nejvýše na obloze. Jeho nejjasnější 
hvězdou je Etamin (Gama Draconis), která dosahuje jasnosti 2,2 mag. Další vý-
raznou hvězdou je například Thuban (αDra). 

Souhvězdí obsahuje jednu z nejkrásnějších mlhovin – planetární mlhovinu 

NGC 6545 „Kočičí oko“. 

V řecké mytologii měl Drak představovat Ládona, stookého draka, který měl za 
úkol hlídat zlatá jablka v zahradě Hesperidek. V jiné představuje draka chránícího 
zlaté rouno. 

Malý medvěd (Ursa Minor) – Umi 

Toto souhvězdí bylo přidáno už v Babylónii, když bylo odtrženo od sou-

hvězdí Draka. Drak tak přišel o svá křídla a vznikl Malý medvěd. Sumerům, Čí-
ňanům, Slovanům i Germánům připomínalo toto souhvězdí vůz. Dokonce i Řeko-

vé ho nezřídka nazývali vozem. Rozloha tohoto souhvězdí je 256 čtverečních met-

rů a zahrnuje 20 hvězd jasnějších než 6. hvězdná velikost. Polárka (Alfa Ursae 

Minoris), latinsky Polaris, má hvězdnou velikost 1,97. Tato hvězda leží v těsné 
blízkosti severního nebeského pólu, proto se po obloze téměř nepohybuje. Slouží 
nám k určení severu. V současné době je Polárka méně než 1°od nebeského se-

verního pólu a přibližuje se k němu. Nejblíže by se měla dostat přibližně do vzdá-
lenosti 0,5° kolem roku 2100. Mezi další výrazné hvězdy patří například Kochab 
(βUMi) a Pherkas (γUMi). 

Kefeus (Cepheus) - Cep 

Má rozlohu 588 čtverečních stupňů. A nachází se v něm 60 hvězd jasněj-

ších než 6. hvězdná velikost. V České republice je vidět celý rok, nejlépe je vidět 
na podzim, neboť v tento čas je souhvězdí nejvýše na obloze. Nejjasnější hvězdou 
tohoto souhvězdí je Alderamin (Alfa Cephei) o jasnosti 2,44 mag.  

Hvězda δCep patří mezi tzv. Cefeidy (jmenují se podle této hvězdy) – jed-

ná se o hvězdy, které mění pravidelně svou jasnost. 

Kassiopeia (Casiopeia) – Cas 

Svým tvarem nám připomíná písmeno W. V tomto souhvězdí se pozorova-

lo mnoho výbuchů supernov. Má rozlohu 599 čtverečních stupňů a obsahuje 90 

hvězd jasnějších, než je 6. hvězdná velikost. Nejjasnější hvězdou je Schedir 
s hvězdnou velikostí 2,24. 
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Žirafa (Camelopardalis) – Cam 

 Souhvězdí bylo zavedeno astronomem Petrusem Planciem v roce 1613. 

Souhvězdí tvoří nepříliš jasné hvězdy, nejjasnější hvězdy mají magnitudu 4. Sou-

hvězdí má rozlohu 757 čtverečních stupňů. Nachází se zde 43 objektů z katalogu 

NGC, ale nejsou příliš výrazné. 

 

Rys (Lynx) – Lyn  

Opět nepříliš výrazné souhvězdí, které má rozlohu 545 čtverečních stupňů. 
Souhvězdí se nachází mezi Velkou medvědicí a Blíženci. 

6.2 Jarní 
Jedná se o souhvězdí, která, díváme-li se na oblohu, od nás leží na jih. 

V našich zeměpisných šířkách se jedná o souhvězdí, která můžeme nejlépe pozo-

rovat kolem půlnoci od začátku března přibližně do poloviny května. Pro snazší 
orientaci zavádíme tzv. jarní trojúhelník tvořený trojicí nejjasnějších hvězd z těch 
souhvězdí Pastýř (Arcturus), Lev (Regulus) a Panna (Spica). Mezi další jarní sou-

hvězdí, která zde nejsou podrobněji zmíněna, patří Sextant, Pastýř, Honicí psi a 
Malý lev. 

Obr. 11 Jarní trojúhelník. Zdroj: http://mladez.astro.cz/?p=84 

Severní Koruna (Corona Borealis) - CrB 

Toto souhvězdí je známé už z Babylónie.  Arabové mu říkali „rozbitá mis-

ka“. Nejlepší doba pro pozorování je květen. Má rozlohu pouhých 179 stupňů 
čtverečních. Zahrnuje 20 hvězd jasnějších než 6. hvězdná velikost. 
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Vlasy Bereniky (Coma Berenices) - Com 

Toto souhvězdí patří k jednomu z mála souhvězdí, které bylo přidáno poz-

ději – až v 16. století a udrželo se. Je pojmenované po Egyptské královně. Sou-

hvězdí není příliš velké, zaujímá rozlohu jen 386 stupňů čtverečních a obsahuje 50 
hvězd zářivějších než 6. hvězdná velikost.  

 

Lev (Leo) - Leo 

Jarní souhvězdí. Nejzářivější hvězdou souhvězdí lev je Regulus o hvězdné 
velikosti 1,4. Tato hvězda leží v rovině ekliptiky, proto je u ní možné pozorovat 
zákryt planetou či Měsícem. Další výrazné hvězdy jsou βLeo – Denebola a γLeo – 

Algieba. Souhvězdí se rozpíná na 947 čtverečních stupních a obsahuje 70 hvězd 
jasnějších, než je 6. hvězdná velikost. Podle nebeské mytologie souhvězdí před-

stavuje lva zabitého Héraklem.  

Rak (Cancer) -Cnc 

Jarní souhvězdí. Je nejmenším a nejméně jasným souhvězdím zvěrokruhu. 

Má 60 hvězd jasnějších než 6. hvězdná velikost. A rozkládá se na 506 čtverečních 
stupních. Nejjasnější hvězda souhvězdí Raka je Acubens (Alfa Cancri), jejíž ná-
zev je z arabského výrazu pro klepeto. 

Souhvězdí Raka obsahuje další hvězdokupu viditelnou pouhým okem –  

M44 – Jesličky a otevřenou hvězdokupu M67. Nejlepší doba pro pozorování sou-

hvězdí Raka je v u nás v lednu a v únoru. V mytologii Rak představuje raka, nebo 

kraba, kterého Herkules zabil v boji s hydrou.  

Kompas (Pyxis) - Pyx 

Souhvězdí bylo vytvořeno v letech 1751-52. Souhvězdí se nachází v místě, 
kde ve starověku mělo stožár souhvězdí Loď Argo. 

Panna (Virgo) - Vir 

Panna je jediné ženské souhvězdí ve zvěrokruhu a jedním ze tří ženských 
souhvězdí (další dvě jsou Andromeda a Kassiopeia). Rozloha tohoto souhvězdí je 
1294 čtverečních stupňů. A je v něm 95 hvězd jasnějších než hvězdná velikost 6. 

Nejjasnější hvězdou Panny je Spika. Jedná se o hvězdu hvězdné velikosti 1,04 a 
patří mezi 20 nejjasnějších hvězd. 

Souhvězdí obsahuje spirální galaxii sombrero. Nejlepší doba pro pozoro-

vání je v březnu a dubnu.  
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Hydra (Hydra) – Hya 

Souhvězdí znali už v Babylónii. Patří k největším souhvězdí. Na nebeské 
klenbě zaujímá rozlohu 1303 čtverečních stupňů. Má 130 hvězd větších, než je 6. 
hvězdná velikost.  

Pohár (Crater) – Crt 

Jedná se o nepříliš veliké souhvězdí. Má rozlohu 282 čtverečních stupňů a 
obsahuje 20 hvězd jasnějších, než je 6. hvězdná velikost. 

Havran (Corvus) –Crv 

Plocha souhvězdí je 184 čtverečních stupňů a má jen 15 hvězd jasnějších 
než šestá viditelná hvězdná velikost.  

6.3 Letní 
 Stejně jako u jarních souhvězdí i u letních máme tzv. Letní trojúhelník 
tvořený třemi nejjasnějšími hvězda ze tří souhvězdí – Altair (Orel), Vega (Lyra) a 

Deneb (Labuť). Kromě zde podrobněji zmíněných souhvězdí se patří ještě: Šíp a 
Lištička. 

 

Obr. 12 Letní trojúhelník. Zdroj: http://mladez.astro.cz/?p=84 

Labuť (Cygnus) - Cyg 

Jedná se o největší letní souhvězdí. Protože Labuť leží v Mléčné dráze, zdá 
se, jako by v ní letěla. Babylóňané souhvězdí nazývali Pták, Řekové Labuť, za-

tímco později jej arabové nazývali Slepice. Souhvězdí má rozlohu 804 čtverečních 
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stupňů. Nejzářivější hvězdou je Deneb, jejíž hvězdná velikost je 1,25. Další jasné 
hvězdy jsou βCyg – Albireo a γCyg – Sadr. Součástí tohoto souhvězdí je i tzv. 
Severní kříž. 

Souhvězdí obsahuje mlhovinu NGC 7000 – Severní Amerika. Další výraz-

né objekty jsou například Cyg1, což je bývalá dvojhvězda, dnes černá díra se sil-
ným rentgenovým zdrojem záření, a CygA, rádiovou galaxii se silným rádiovým 
zdrojem záření. 

Lyra (Lyra) – Lyr  

Souhvězdí bylo známé už v Babyloně, kde mu říkali koza. Později mu Ře-

kové říkali Želva. Časem název tohoto souhvězdí změnili na Lyru. Souhvězdí má 
rozlohu 285 stupňů čtverečních. Obsahuje 45 hvězd zářivějších, než je 6. hvězdná 
třída. Nejlepší doba pro pozorování je červen a červenec. 

Orel (Aquila) – Aql 

Název pochází už od Sumerů, používali jej též Babyloňané a od nich jej 
převzali Řekové. Peršané jej nazývali Sokolem. Římané mu říkali Grif, pro Araby 
to byl také Orel, nebo v některých spisech Havran.  Zajímavostí tohoto souhvězdí 
je, že ve druhém století chtěl císař Hadrián na obloze souhvězdí pojmenované po 
jeho oblíbenci – Antinos. Proto astronomové vzali část souhvězdí Orla a pojme-

novali jej Antions. Nicméně na prvním kongresu Mezinárodního astronomického 
svazu v roce 1922 bylo část souhvězdí zrušeno a hvězdy, které byly „uzmuty“ 
jiným souhvězdím jim byly vráceny. Mezi nimi bylo i souhvězdí Antinos. 

Nejzářivější hvězdou je αAql – Altair, další výrazné hvězdy jsou βAql – 

Alshain  a γAql – Tarazet. Nejlepší doba pro pozorování tohoto souhvězdí je čer-

ven až srpen. 

Herkules (Hercules) - Her 

Opět patří mezi nejstarší souhvězdí. Chaldejci v něm viděli babylonského 
boha Gilgameše, Řekové v něm viděli hrdinu Herakla. Souhvězdí se svou rozlo-

hou 1225 stupňů čtverečních patří k jednomu z největších. Zahrnuje 140 hvězd 
jasnějších, než je 6. hvězdná třída. Nejjasnější hvězdou je Ras Algheti. 

Obsahuje jednu z nejkrásnějších hvězdokup. Jedná se o kulovou hvězdo-

kupu, která se skládá se z několika tisíc hvězd. Nejlepší doba pro pozorování je 
květen a červen. 

Váhy (Libra) - Lib 

Rozloha tohoto souhvězdí je 538 čtverečních stupňů. Souhvězdí obsahuje 

50 hvězd jasnějších než 6. viditelná hvězdná velikost. Zatímco Řekové označovali 
toto souhvězdí za klepeta štíra, Římané za misky vah. To se odrazilo i později u 
arabských pojmenování dvou nejjasnějších hvězd – Zuben el Genubi (Alfa Lib) a 
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Zuben el Schemali („Jižní klepeto a Severní klepeto“) nebo Kippa Australis a 

Kippa Borealis, což ve směsici arabštiny a latiny znamená „Jižní číše“ a „Severní 
číše“. Souhvězdí se dá nejlépe pozorovat v dubnu a květnu nad jižním obzorem, 
nachází se totiž celé na jižní polokouli. Je jediným souhvězdím zvěrokruhu, které 
nezobrazuje živou bytost. 

Štír (Scorpius) - Sco 

Souhvězdí jižní polokoule. Štír má rozlohu 497 čtverečních stupňů. Je 
v něm 100 hvězd jasnějších než 6. hvězdná třída. Ve starověku to bylo jedno sou-

hvězdí spolu s vahami. Ale ještě během starověku bylo rozděleno na dvě sou-

hvězdí. Nejjasnější hvězdou tohoto souhvězdí je Antares (Alfa Scoripii). Jeho 
hvězdná velikost je 1,09. Jedná se o 16. nejjasnější hvězdu na obloze. Bylo to rudé 
světlo tohoto rudého veleobra, které mu dalo název, neboť stejně jako má Mars 
(pro Římany Ares) rudou barvu má ji i Antares, čili soupeř Area. Jedná se o 
dvojhvězdu. Antares B má hvězdnou velikost 2,9. 

Souhvězdí obsahuje i několik hvězdokup (M4, M6 Motýlí hvězdokupa, 
M7 a 80). Obsahuje jednu z nejhmotnějších hvězdokup v galaxii NGC 6388. Sou-

hvězdí je možné nejlépe pozorovat nad jižním obzorem od dubna do července. 
Štír představuje štíra, jenž zabil lovce Orióna. 

Střelec (Sagittarius) – Sgr 

Toto souhvězdí leží od nás přímo ve směru, ve kterém leží střed naší gala-

xie. Souhvězdí zabírá 867 čtverečních stupňů a zahrnuje 115 hvězd jasnějších než 
6. hvězdná velikost. Souhvězdí je bohaté na dvojhvězdy, proměnné hvězdy, 
hvězdokupy a mlhoviny. Nejjasnější hvězdou střelce je Kaus Australis (Epsilon 

Sagittarii). Toto souhvězdí leží velmi nízko nad obzorem, proto jej lze pozorovat 

jen krátký čas v létě mezi červnem a srpnem. Pro Babyloňany bylo toto souhvězdí 
spojeno s bohem války Nergalem, zatímco pro Řeky to byl kentaur Krotos nebo 

Folos. 

Kozoroh (Capricornus) - Cap 

Letní souhvězdí. Dříve to bylo nejjižnější zvířetníkové souhvězdí – odtud 

název jižního obratníku. Ale díky precesi zemské osy je jím dnes střelec. Sou-

hvězdí se rozkládá na ploše 414 čtverečních stupňů. Nejzářivější hvězdou tohoto 
souhvězdí je Deneb Algedi (Delta Capriorni), žlutý obr s jasností 3,1. Celkem 
obsahuje toto souhvězdí 50 hvězd jasnějších než 6. hvězdná třída. Nejlepší doba 
pro pozorování tohoto jižního je přelom srpna a září. 

Hadonoš (Ophiuchus) – Oph  

Patří k jednomu z největších souhvězdí. Jeho velikost je 948 čtverečních 
stupňů a obsahuje 100 hvězd zářivějších, než je 6. hvězdná velikost. Souhvězdí 
má znázorňovat slavného řeckého lékaře Asképia. 
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Had (Serpens) – Ser  

Zajímavostí tohoto souhvězdí je, že souhvězdí je rozděleno na dvě části 
Hadonošem. Přesto souhvězdí zaujímá na nebeské sféře plochu 637 čtverečních 
stupňů. Zahrnuje 60 hvězd zářivějších, než je 6. hvězdná velikost. Souhvězdí je 
nejlépe pozorovatelné v létě.  

Štít (Scutum) – Sct 

Souhvězdí bylo zavedeno až roku 1690 Johannem Heveliem. Bylo nazvá-
no Štít Sobieského po polském králi Janu III. Sobieském (1629 – 1696), který 12. 
září 1683 zachránil v čele spojených vojsk z Polska, Rakouska, Německa a Litvy 

Vídeň od Turků vedených Karou Mustafou. V souhvězdí je zobrazen kříž, který 
měl král vytepaný na svém štítě, a čtyři hvězdy na okraji štítu symbolizují čtyři 
královy syny. Je to jediné souhvězdí, které je věnováno osobě moderních dějin.  

Se svou rozlohou 109 čtverečních stupňů je páté nejmenší souhvězdí. 
Kromě hvězd jsou součástí souhvězdí i hvězdokupy M11 Divoká kachna a ote-

vřená hvězdokupa M26. 

Delfín (Delphinus) – Del 

Souhvězdí patří mezi základní Ptolemaiova souhvězdí. Plocha souhvězdí 
je pouhých 189 čtverečních stupňů a obsahuje jen 30 hvězd jasnějších, než je 6. 

hvězdná třída. Pro Číňany se jednalo o hvězdy ze dvou souhvězdí Hugua a Baigua 
(Tvrdá a Shnilá tykev). Zajímavostí toho souhvězdí jsou především hvězdy α a β, 
které se jmenují Sualocin a Venator („latinsky lovec“). Jména nesou po Niccolovi 

Cacciatore („cacciatore“ – italsky lovec). Cacciatore byl astronom asistující ředi-

teli observatoře v Palermu na Sicílii. Tohoto nekonvenčního pojmenování si dlou-

ho nikdo nevšiml a vědci si lámali hlavu, kde se vzala podivná jména. Až anglic-

ký astronom Thomas Webb odhalil, že slova je třeba číst odzadu dopředu.  

6.4 Podzimní 
Pro podzimní souhvězdí se bere tzv. podzimní (nebo pegasův) čtverec. 

Jedná se o čtyřúhelník tvořený třemi jasnými hvězdami ze souhvězdí Pegas 
(Scheat, Merkab a Algenib) a Sirrah ze souhvězdí Andromeda. Mimo zde podrob-

něji popsaných souhvězdí sem patří ještě: Trojúhelník, Jižní ryba, Sochař a Ještěr-

ka. 
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Obr. 13 – Pegasův čtverec. Zdroj: http://mladez.astro.cz/?p=84 

Pegas (Pegasus) - Peg 

Ve starověké Mezopotámii náležela tato část oblohy souhvězdím Pole a 
Velká Vlaštovka. Souhvězdí Pegas nepředstavuje celého bájného koně, ale pouze 
jeho přední část. Rozloha tohoto velkého souhvězdí je 1136 stupňů čtverečních. 
Obsahuje 100 hvězd jasnějších, než je 6. hvězdná velikost. Jeho nejjasnější 
hvězdy jsou Merkab a Scheat. 

Obsahuje kulovou hvězdokupu M15. Nejlépe je toto souhvězdí pozorova-

telné od srpna do září. 

Vodnář (Aquarius) - Aqr 

Podzimní souhvězdí. Toto souhvězdí obsahuje 90 hvězd jasnějších než 6. 
hvězdná velikost a jeho rozloha je 980 čtverečních stupňů. Nejjasnější hvězdou je 
Sadalsuud (Beta Aquarii) o hvězdné velikosti 2,9. Souhvězdí Vodnáře obsahuje 
další objekty M2, M72 a M73 a dvě výrazné mlhoviny NGC 7293 Helix a NGC 
7009 Mlhovina Saturn. V tomto souhvězdí v roce 1846 objevena planeta Neptun. 

Nejlepší doba pro pozorování je začátkem podzimu. 

Ryby (Pisces) - Psc 

Je jedno z nejstarších souhvězdí, které bylo známé už v Mezopotámii. 
Rozloha souhvězdí je 890 čtverečních stupňů a je v něm 75 hvězd jasnějších než 
6. hvězdná velikost. Toto souhvězdí je poměrně chudé na procházející planetky, 
planety atd. – proto je zde každé těleso dobře nápadné. Nejjasnější hvězda je Al-

pherg (éta Piscium). Jeho hvězdná velikost je 3,62, hvězda má slabého průvodce 
ve vzdálenosti přibližně 1“. Nejlepší doba pro pozorování tohoto souhvězdí je 
v září a říjnu. Dnes se v tomto souhvězdí nachází den ranní rovnodennosti. Ryby 
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představují v nebeské mytologii ryby, do kterých se proměnila Afrodita se svým 
synem Erosem, když se ukrývali před zlým obrem Tyfónem. Oba si svázali ocasy, 

aby se v dravém proudu nerozdělili.  

Beran (Aries) - Ari 

Podzimní souhvězdí. Beran je nepříliš jasné souhvězdí, nejzářivější hvězdy 
v něm jsou hvězdy druhé hvězdné velikosti a zahrnuje padesát hvězd jasnějších 
než je šestá hvězdná velikost. Souhvězdí má rozlohu 441 čtverečních stupňů. 
V našich zeměpisných šířkách můžeme toto souhvězdí vidět nejlépe v listopadu. 

Začátkem listopadu jej můžeme kolem půlnoci vidět přibližně 30° na jih od zeni-

tu. V Hvězdné mytologii představuje Berana, který zachránil Frixa a Hellé od 
jejich macechy. Ačkoliv v případě Hellé se mu to úplně nepodařilo. 

Velryba (Cetus) - Cet 

Je rovníkovým souhvězdím. Jedná se o čtvrté největší souhvězdí. Jeho roz-

loha je 1231 čtverečních stupňů a má 100 hvězd jasnějších než 6. hvězdná veli-
kost. Dříve se tímto slovem označovala mořská příšera. Nejlepší dobou pro pozo-

rování je listopad. 

Koníček (Equuleus) – Equ 

 Patří do 48 nejstarších Ptolemaiových souhvězdí. Jedná se o druhé nej-

menší souhvězdí. Jeho velikost je pouhých 72 stupňů čtverečních.  

 V nebeské mytologii představuje hříbátko Celeris, bratra Pegase. 

Andromeda (Andromeda) – And 

 Jedná se o jedno z původních 48 Ptolemaiových souhvězdí. Má rozlohu 

722 čtverečních stupňů. Obsahuje 160 hvězd jasnějších, než je 6. hvězdná veli-
kost. Nejjasnější hvězdou je Alpheratz o hvězdné velikosti 2,1. Další výraznou 

hvězdou je například Alamak, dvojhvězda, která se dá pozorovat i amatérskými 
dalekohledy. Mimo hvězd se zde nachází například M31 Velká galaxie 
v Andromedě, což je nejbližší spirální galaxie od mléčné dráhy. Nachází se zde i 
méně výrazné galaxie jako M110 a M32. Dalším objektem v tomto souhvězdí je 
prstencová planetární mlhovina NGC 7662 – Mlhová koule.  

 V nebeské mytologii představuje Andromeda etiopskou princeznu, dceru 
Cephea a Kassiopeii. Nejlepší čas pro pozorování souhvězdí je v září.  

6.4.1 Zimní 
Na rozdíl o předchozích má zimní obloha poměrně rozsáhlý obrazec, který 

je u zimních souhvězdí velmi výrazný. Jsou na ní výrazná souhvězdí a i více jas-

ných hvězd. Pro orientaci zavádíme zimní šestiúhelník, který je tvořen Capellou 
(Vozka), Aldebaran (Býk), Rigel (Orion), Sírius (Velký pes), Pracyon (Malý pes) 
a Castor (Blíženci). Mezi další souhvězdí, která zde nejsou více rozepsána, patří: 
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Jednorožec, Zajíc, Pec, Holubice, Rydlo a Rajka. 

 

Obr. 14 Zimní šestiúhelník. Zdroj: http://mladez.astro.cz/?p=84 

Orion (Orion) - Ori 

Toto výrazné souhvězdí upoutalo už starověké národy. Pro Babyloňany to 

byl „Nebeský pastýř“, Egypťané v něm viděli „Krále hvězd“, Indové v něm viděli 
mohutného krásného jelena, zatímco pro Číňany představoval bílého tygra. Pro 
Řeky to byl obraz velkého lovce. Ačkoliv plocha tohoto souhvězdí je „jen“ 594 
čtverečních stupňů, obsahuje 120 hvězd jasnějších než 6. hvězdná velikost. Jedná 
se o rovníkové souhvězdí, které je dobře vidět jak na severní, tak jižní polokouli. 
U nás je na obloze nejlépe vidět v zimě. Je možno jej snadno najít podle tří hvězd 
v řadě blízko u sebe – tzv. Oriónova pásu. Nejjasnější hvězdou je Betelgeuse 
(αOri ) – v arabštině „Podpaží“ a Rigel (βOri), což znamená „Noha“, další jasnou 
hvězdou je ještě γOri – Bellatrix. Pro usnadnění orientace můžeme pomocí Orio-

nova pásu, tvořeného z těchto tří hvězd, najít další dvě výrazné hvězdy. Protaže-

ním pásu na jednu stranu dostáváme Síria v souhvězdí Velkého psa a na opačnou 
stranu Aldebaran v souhvězdí Býk. 

Kromě hvězd obsahuje například Velkou mlhovinu v Orionu M42. 

Velký pes (Canis Major) - CMa 

Babyloňané toto nevelké souhvězdí nazývali Luk, jenž byl zbraní boha 
Marduka. Rozloha tohoto souhvězdí je 380 čtverečních stupňů a obsahuje 80 

hvězd jasnějších, než je 6. hvězdná velikost. Souhvězdí obsahuje nejzářivější 
hvězdu naší noční oblohy – Sirius. Hvězda byla velmi důležitá pro Egypťany, 
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neboť jakmile se hvězda objevila na obloze, začaly každoroční záplavy na Nilu. U 
nás je Velký pes nejlépe pozorovatelný v prosinci a lednu. 

Z dalších výrazných objektů obsahuje například otevřenou hvězdokupu M41. 

Býk (Taurus) - Tau 

Nejjasnější hvězdou je hvězda Aldebaran (Alfa Tauri), která se nachází v 
„hlavě zvířete, kde tvoří jeho oko. Hvězdná velikost této hvězdy je 0,86.  Další 
výraznou hvězdou je βTau – Alnath . Býk obsahuje 125 hvězd jasnějších, než je 6. 
hvězdná velikost. Rozloha souhvězdí býk je 797 čtverečních stupňů.  

Plejády jsou otevřená hvězdokupa, nacházející se v souhvězdí Býka, které 
se také říká kuřátka. Nejvýraznější hvězdy z ní mají tvar Malého vozu. Hvězdo-

kupa obsahuje 200- 500 hvězd, ale pouhým okem jich můžeme vidět pouze 6 – 

11, v závislosti na pozorovacích podmínkách. Hyády je další otevřená hvězdoku-

pa s tvarem písmena V. Obsahuje přibližně 200 hvězd. Dalším objektem je Krabí 
mlhovina, pozůstatek po výbuchu supernovy z roku 1054. Jednalo se o tak výraz-

ný nebeský úkaz, že byl vidět i za dne. 

V hvězdné mytologii představuje býka, ve kterého se proměnil Zeus, když unášel 
Europu.  

Vozka (Auriga) - Aur 

Je jedním z nejstarších souhvězdí – patří mezi 48 Ptolemaiových sou-

hvězdí. Prochází jím Mléčná dráha. Část souhvězdí je obtočná. Rozloha tohoto 
souhvězdí je 722 čtverečních stupňů. Jeho hvězda Capella (Alfa Aurigae) je šestá 
nejzářivější hvězda oblohy o hvězdné velikosti 0,08. Kromě Capelly další výrazné 
hvězdy jsou βAur – Menkalinan a εUAur – Almaaz. Zajímavostí této hvězdy je, 
že se jedná o binární systém. Systém se skládá z jasné hvězdy εUAur  A, která 
obíhá okolo temné složky εUAur  B s periodou 27 let. 

Nachází se zde trojice otevřených hvězdokup M36, M37 a M38. 

Blíženci (Gemini) - Gem 

Nejjasnější hvězdou je Pollux (Beta Geminorum) o hvězdné velikosti 1,14. 
Druhou nejjasnější hvězdou je Castor (Alfa Geminorum). Souhvězdí má 70 hvězd 
jasnějších, než je 6. hvězdná velikost. Souhvězdí zaujímá rozlohu 514 čtverečních 
stupňů.  Je pozorovatelné nejlépe v lednu a v únoru. Dále souhvězdí obsahuje na-

příklad otevřenou hvězdokupu M35. 

Podle hvězdné mytologie jsou Blíženci synové Ledy, dcery spartského 
krále. Římané v nich viděli zakladatele jejich města Romula a Rema. Ale i další 
kultury na zemi v nich spatřovali různé dvojice ze svých příběhů (australský kmen 
kulinů v nich viděl bratry Bundžila a Paliana...). 
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Malý pes (Canis minor) – CMi 

Malý pes je další rovníkové souhvězdí, jehož větší část leží na severní po-

lokouli. Rozloha souhvězdí je 183 čtverečních stupňů a obsahuje 20 hvězd záři-
vějších než 6. hvězdná velikost. Nejjasnější hvězda tohoto souhvězdí je Prokyon. 
Nejlépe můžeme souhvězdí pozorovat v Zimě 

Eridianus (Eridianus) – Eri 

Toto starověké souhvězdí představuje bájnou řeku. Souhvězdí znal již 
Ptolemaios. Muslimští astronomové ho později pojmenovali po Nilu, zatímco ma-

loasijští astronomové považovali toto souhvězdí za obraz Eufratu. Ale všichni se 
shodli na tom, že se jedná o souhvězdí zobrazující nějaký významný veletok. 

Perseus (Perseus) – Per 

 Souhvězdí nazývali v Mezopotámii Stařík či Kolář. Zaujímá rozlohu 615 
čtverečních stupňů. Obsahuje 90 hvězd jasnějších než je 6. hvězdná třída. 

Z dalších nebeských objektů obsahuje například NGC 1275 s aktivním jádrem a 
centrální černou dírou, dvojitou hvězdokupu NGC 869 a NGC 884, zpozorovanou 

dříve než 2000 let před Kristem. V řecké mytologii představuje hrdinu, který za-

chránil Andromedu před mořskou příšerou. 

Další zajímavostí tohoto souhvězdí jsou meteorické roje. Souhvězdí Persea má 
radiant jeden z nejvýznamnějších meteorických rojů – tzv. Perseidy. Objevují se 
od poloviny července a nejvyšší aktivitu mají zpravidla okolo 12. srpna. Jedná se 
o pozůstatek z komety Swift-Tuttle. 

6.5 Jižní obloha 

 Jedná se o souhvězdí, která v našich zeměpisných šířkách leží pod obzo-

rem. 

Lodní kýl (Carina) - Car 

Jedno z největších souhvězdí, které starověcí Řekové na obloze viděli, by-

la Loď Argo. Souhvězdí byla však příliš velké, což není nejvýhodnější 
k pozorování jednotlivých dílčích částí a určení souřadnic jednotlivých objektů, 
proto ho v roce 1763 rozdělil Nicolas Luis Lacailee na čtyři menší díly – Lodní 
kýl, Lodní záď, Kompas a Plachty. Souhvězdí lodní kýl o rozloze 494 čtverečních 
stupňů obsahuje 110 hvězd jasnějších než 6. hvězdná třída. Jeho nejzářivější 
hvězda Canopus je druhá nejjasnější hvězda nočního nebe. Dříve sloužila 
k námořní navigaci. I dnes se používá pro navigaci, ale nyní hlavně pro navigaci 

kosmickou, neboť tato hvězda leží přímo nad sluneční soustavou. Mezi další jižní 
souhvězdí, která zde nejsou podrobněji rozepsána, patří: Chameleon, Létající ry-

ba, Tabulová hora, Malý vodní had, Indián, Drobnohled, Oktant, Dalekohled, Je-

řáb, Síť, Hodiny, Tukan, Kružítko, Jižní trojúhelník, Pravítko, Malíř, Moucha a 
Mečoun. 



79 

 

 

Lodní záď (Puppis) - Pup 

Souhvězdí ležící v Mléčné dráze má rozlohu 673 čtverečních stupňů a za-

hrnuje 140 hvězd zářivějších než 6. hvězdná třída.  

 

Plachty (Vela) - Vel 

Rozloha tohoto souhvězdí je 500 čtverečních stupňů a souhvězdí obsahuje 
110 hvězd jasnějších než je 6. hvězdná velikost. 

Kentaur (Centaurus) - Cen 

Patří k větším souhvězdím. Jeho plocha je 1060 čtverečních stupňů a je 
v něm 160 hvězd jasnějších než 6. hvězdná velikost. V souhvězdí se nachází 
hvězda Proxima (Nejbližší), která je nejblíže Slunci. 

Vlk (Lupus) - Lup 

Toto souhvězdí má rozlohu 334 čtverečních stupňů a zahrnuje 70 hvězd 
zářivějších než 6. hvězdná velikost. V jeho sousedství se nachází souhvězdí ken-

taur. Na starých mapách se na obrázcích znázorňovalo, jak kentaur drží vlka, či jej 
probodává kopím. 

Oltář (Ara) - Ara 

Patří k jedněm z nejstarších souhvězdí. Znali jej už Sumerové. Babyloňané 
jej pokládali za oltář postavený při začátku budování Babylonské věže. Řekové ho 
spojovali v jeden celek se souhvězdími Vlk a Kentaur, stejně tak později na ně 
navazující Římané. Jeho současné hranice stanovil v 18. století Lacaile. Sou-

hvězdí má rozlohu 237 čtverečních stupňů a má 30 hvězd jasnějších, než je 6. 
hvězdná velikost. 

Jižní koruna (Corona Australis) - CrA 

Patří do 48 Ptolemaiových souhvězdí, která popsal ve svém seznamu 
hvězd. Souhvězdí má rozlohu pouhých 128 stupňů čtverečních a zahrnuje 25 
hvězd jasnějších než 6. hvězdná velikost.  

Fénix (Phoenix) - Phe 

Je cirkumpolární souhvězdí jižné hvězdné oblohy. Arabové jej nazývali 
Orel. Má rozlohu 469 čtverečních stupňů a zahrnuje 40 hvězd jasnějších, než je 6. 
hvězdná velikost. 
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Páv (Pavo) - Pav 

Plocha tohoto souhvězdí je 377 čtverečních stupňů a obsahuje 45 hvězd 
zářivějších než je 6. hvězdná velikost. Souhvězdí bylo vytyčeno až v letech 1595-

1597 nizozemskými mořeplavci P. Kaiserem a F. de Gutmanem.  

Jižní Kříž (Crux) - Cru 

Nejvýraznější hvězdy jsou Acrux (αCru), Mimosa (βCru), Gacrux (γCru) a 
Decrux (δCru), právě tyto hvězdy tvoří charakteristickou část, tohoto souhvězdí, 
která mu dala jméno. 

Jedná se o obtočné souhvězdí jižní oblohy. Nejdelší osa směřuje k jižnímu 
nebeskému pólu. Jedná se o výrazné souhvězdí jižní oblohy, proto se objevuje i na 
vlajkách některých států například Austrálie, Nový Zéland a další.  
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7 Vysvětlivky k historickým astronomickým přístrojům 

7.1 Gnómon 

Pojmenování pochází z řečtiny a znamená - ukazatel. Ale princip byl vyu-

žíván již dříve, například ve starověkém Egyptě. Šlo o měření délky a směru stínu 
v různých částech dne a roku. Nejstarší podoba gnómu byla prostě tyč zabodnutá 
do země. Buď kolmo, nebo ve směru zemské osy. Délka a směr stínu se mění 
v průběhu roku i dne. Je možné pomocí něj určovat slunovraty, světové strany, 
sklon ekliptiky od rovníku i zeměpisnou šířku stanoviště. Přesný odhad, kdy se 
gnómon začal využívat, si odborníci netroufají odhadnout ani na deset století 
přesně. 

7.2 Skafé 

Skafé je jakousi vylepšenou verzí gnómu. „Přístroj“ je spojením gnómu 
s miskou tvaru kulové plochy. Tato pomůcka pochází nejpravděpodobněji 
z Babylonu. Skafé používal ve 3. století před Kristem například Eratosthenes 

z Kyrény.
49

 

7.3 Astroláb 

 Byl nejrozšířenější astronomickým nástrojem používaným od antiky až do 
počátku novověku. Jedná se o kruhový nástroj z mosazi či bronzu. Přístroj pracuje 
na stereografické projekci. Z. Horský a M. Placec o tom píší: 

„Přístroj byl důvtipně založen na stereografické projekci, při níž se kružnice zob-

razují opět jako kružnice, což jeho konstrukci nesporně usnadňovalo. Je složen ze 
dvou kruhových desek, jež se přes sebe navzájem otáčejí kolem společného středu. 
Na spodní desce je zobrazen obzor pozorovaného místa, na svrchní pak ekliptika 

a některé jasné hvězdy. Aby však bylo možno pozorovat současně obě desky, byla 
svrchní tvořena jen kružnicí ekliptiky a jen jemnou sítí příček, na níž jednotlivé 
hroty znamenají jednotlivé jasné hvězdy. Astroláb býval pravidelně velmi jemně 
zpracován; zejména síť vynikala bohatě tvarovaným řešením.“50

  

Astroláby se hojně používají od přibližně 2. století před Kristem až do po-

čátku 18. století, kdy jsou nahrazeny dokonalejšími přístroji, především zrcadlo-

vým sextantem. Astroláby jsou součástí orlojů. 

U astrolábů rozlišujeme nejrůznější druhy – astronomický, používaný již 
od starověku k určování zeměpisné polohy souřadnic, podle průchodu hvězdy 
stejnou výškou, geodetický a námořní, který byl později nahrazen sextantem. 

 

                                                 
49

 Z. Horský,  M. Plavec: Poznávání vesmíru, str. 52 

50
 Z. Horský,  M. Plavec: Poznávání vesmíru, str. 87 
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Obr. 15 – Planisférický astroláb z mosazi. Tento exemplář byl vyroben v Osman-

ské říši v 80. letech 17. století a doplněný o další součásti v severní Africe někdy 
před rokem 1850  Zdroj: http://www.rozhlas.cz/planetarium/astronomie/_zprava/pristroj-

ktery-meri-hvezdy--763994 

7.4 Sextant 

Název pochází z doby, kdy sextant měl tvar šestiny. Dnes se tak nazývají 
všechny přístroje fungující na stejném principu. Sextant je přístroj pro měření 
úhlové vzdálenosti mezi dvěma body (úhel, který svírají). Příkladem může být 
třeba obzor a objekt na obloze. Nejčastější použití sextantu bylo letecké a námořní 
a do nástupu GPS to byl nejlepší způsob navigace. 

Při pozorování a měření sextantem míříme dalekohledem na obzor hladi-

ny. Jeho zorné pole je rozpůlené, druhá část míří na první zrcátko, které má za 
úkol odrazit obraz objektu na obloze od druhého zrcátka tak, aby šel do daleko-

hledu. Druhé zrcátko je pohyblivé v otočném čepu, zároveň je s ním spojený uka-

zatel, který při otáčení zrcátkem ukazuje na stupnici velikost úhlu mezi horizon-

tem a nebeským objektem. Pokud tedy dostaneme horizont a objekt odražený za 
pomoci dvou zrcátek vedle sebe do středu dalekohledu, na stupnici se nám ukáže 
přesně polovina měřeného úhlu. Je-li tedy sextant šestinou kruhu, můžeme měřit 
do 120°. Před měřením je třeba zkontrolovat seřízení. Zrcátka jsou nastavena tak, 

aby pokud budou nastavena rovnoběžně, stupnice ukazovala 0°. Měření sextantem 
má poměrně velkou přesnost. V dnešní době nejlevnější manuální sextanty mají 
přesnost 1-2 úhlové minuty. 

Princip astronavigace 

K zjištění polohy nám nestačí mít jen sextant. Potřebujeme ještě přesný čas 
a Námořní almanach (tabulky poloh objektů na obloze). K navigaci můžeme pou-

žít Slunce, Měsíc, Venuši, Mars. Jupiter, Saturn a dále některé z dalších 57 navi-
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gačních hvězd (jasné hvězdy pokrývající víceméně rovnoměrně nebeskou sféru). 
Pro vysvětlení postupu při určení navigace je ještě důležitý jeden termín – subste-

lární bod (pro Slunce – subpolární, pro měsíc – sublunární). Je to místo na po-

vrchu Země přesně pod nebeským objektem. Pokud bychom stáli na onom místě, 
budeme mít tento objekt nad sebou v zenitu. Zeměpisné souřadnice tohoto bodu 
(Greenwichský hodinový úhel) je zeměpisná délka tohoto bodu, deklinace pak 

jeho zeměpisná šířka.  

Metoda kulminace Slunce (metoda pravého poledne) 

Určíme maximální výšku Slunce nad horizontem (ve stupních) a čas kul-

minace. Z toho získáme zeměpisné souřadnice.  V almanachu zjistíme pro dané 
datum přesný čas kulminace. V okamžiku kulminace je Slunce od nás přesně na 
Jih (pro ČR a podobné zeměpisné šířky). Tedy i náš subpolární bod leží na jih od 
nás. Z toho plyne, že jak Slunce, tak jeho subpolární bod, leží na stejném polední-
ku. Nalezený Greenwichský hodinový úhel Slunce je naší zeměpisnou délkou. 
V almanachu najdeme příslušnou deklinaci Slunce a z ní a maximální výšky Slun-

ce h určíme zeměpisnou šířku následovně: Zeměpisná šířka  

Z = 90°- h (maximální) + deklinace. 

Další metodou je například metoda interceptu, nicméně hledání souřadnice 
pomocí ní je podstatně náročnější. 

Další použití sextantu 

Terestrická navigace. Sextant je de facto velmi přesný úhloměr.  Pomocí něj a 
objemů na pevnině o známých rozměrech (např. majáky, jejichž výška je udána 
v námořních mapách a další). Z úhlové výšky majáku pak můžeme určit vzdále-

nost od něj.  

x = h/ tg(α), kde x je vzdálenost od majáku, h je výška majáku a tg(α) je úhel od 
paty objektu k vrcholu. 

Další možnost je horizontální určování polohy pomocí nejméně tří bodů A, 
B, C (nechť je B prostřední), jejichž poloha je známá na mapě. Nejprve změříme 
horizontálně úhlové vzdálenosti mezi středním objektem a dvěma krajními. Pak 
uděláme osy úseček AB a BC, nyní narýsujeme rovnostranné trojúhelníky BAS1 a 

CBS2 tak, že velikost shodných úhlů v každém z obou trojúhelníků je 90°- úhel, 
který svírají objekty mezi sebou (např. pokud je úhlová vzdálenost bodů A a B 
50°, pak úhly BAS1 a ABS1 v rovnostranném trojúhelníku BAS1 jsou 40°. Pro 
zjištění naší polohy nyní musíme už jen narýsovat dvě kružnice se středy S1 a S2, 
s poloměrem S1B a S2B (obě kružnice procházejí bodem B), druhý vzniklý prů-
sečík je naše poloha.51

 

                                                 
51

 P. Scheirich – Sextant a jeho použití v praxi, http://www.branadovesmiru.eu/odborne-

clanky/sextant-a-jeho-pouziti-v-praxi.html 
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Závěr 

V rámci jednotlivých kapitol této práce jsme mohli pozorovat, jak sou-

hvězdí začala vznikat, jak se postupně utvářela a do jisté míry i to, co ovlivňovalo 
jejich podobu od počátku, až do toho, jak na ně nahlížíme dnes. Sama souhvězdí 
jsou jedním z nejstarších kulturních dědictví lidstva. Přestože je máme spojené 
především se starověkým Řeckem a řeckými bájemi a pověstmi, jejich historie 
sahá mnohem hlouběji. Sami Řekové byli ti, kdo se o souhvězdích učili již od 
starších civilizací, nicméně jejich pozorování a pojmenovávání značně posunuli 
dál. Jejich přínos tkví však především v tom, že jejich zásluhou byla souhvězdí 
představena v jejich poetické podobě, rozšířena a rozpracována natolik výrazně, 
že jejich podoba přetrvala až do dnes i přes mnohé snahy o změnu. 

 Nejstarší souhvězdí, která běžně používáme a známe i dnes, přestože vět-

šinou pod jejich řeckou verzí, která se může od původní lišit pojmenováním, po-

chází z Mezopotámie. Z dochovaných pramenů známe Sumerské pojmenování 
některých souhvězdí. Na Sumery navazovali Babylóňané, Egypťané a později 
Řekové. Přestože v rané astronomii záleželo především na konkrétním astrono-

movi, jak si daná souhvězdí zavede a raná díla se mírně lišila v počtu a tvaru sou-

hvězdí, již zde můžeme vidět postupný vývoj – zpřesňování a doplňování zázna-

mů o polohách hvězd. 

Vývoj podob souhvězdí, doplňování hvězdných katalogů o další hvězdy 
ani představy o okolním vesmíru nepostupovaly plynule, jak jsme si naznačili 
v této práci. Vývoj závisel jednak na schopnostech astronomů oné doby, přede-

vším v ohledu myslet jinak než předchozí generace. Podívat se na problém 
z jiného úhlu, mohlo astronomii posunout vždy nejdál, ale vývoj také závisel i na 
dalších okolnostech, jako byl přístup společnosti k astronomii, zda to byla doba, 

kdy se od astronomie čekaly nějaké posuny, protože to vyžadoval běžný denní 
život, jako například ve věku mořeplavby, či zda daná kultura měla potřebné pro-

středky a dostatečnou stabilitu, aby se astronomii mohl někdo věnovat.  Vývoj 
závisel také na rozvinutosti dalších vědeckých odvětví, jako byla matematika, 
optika a další. V poslední řadě ho ovlivňovalo i vnímání světa dané společnosti. 
Zajímavé je povšimnout si například toho, že v Řecku, ale i starších kulturách 
jsou souhvězdí spojena s bohy, něčím větším než lidé, později se od této předsta-

vy ustupuje a člověk se dostává „do středu vesmíru“. Nejprve snahou o neotřesi-

telnost geocentrického systému, později i pokusem přejmenovat souhvězdí po 
slavných vládcích a rodech. Neúspěch toho můžeme přičíst především silné antic-

ké tradici. Později, když se odhaluje rozsáhlost vesmíru a vzdálenost hvězd, člo-

věk opět ustupuje z popředí, protože vesmír je větší i než jeho představivost. Při-
chází tedy snaha, co nejlépe vesmír poznat, ačkoliv jak se zdá, bude to vždy jen 
částečné. 

Můžeme tedy říci, že souhvězdí, jejichž podoba se v průběhu tisíciletí tří-
bila a formovala, je jedno z nejstarších a největších kulturních dědictví, které lid-
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stvo má. Hvězdy, jejichž vlastnosti a podstatu můžeme stále zkoumat, abychom o 
nich zjistili víc, pro nás budou vždy něčím, nad čím budeme žasnout, zvedneme-li 

hlavu k nebi. 
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