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Léto je nejlepší období na to za�ít s pozorováním oblohy. 
Teplota je p�íjemná a aparatura i díky tomu b�ží jak má. Nad 
hlavou se nám obtá�í kolem pólu drak. Staré mýty jej nazývají 
Ladon a je to drak zabitý Herkulem. My toto souhv�zdí známe 
jako Draka. Nejvýrazn�jší je jeho hlava, deformovaný diamant 
tvo�ený �tve�icí hv�zd. 

Nejslabší z nich, � (ný) Draconis [zastávka 1], je výraznou dvojicí bílých hv�zd 
5. mag, které p�ipomínají ko�i�í o�i. V každém p�ípad� vynikající objekt pro triedr. 

Širším párem hv�zd 5. mag jsou hv�zdy 16 a 17 Draconis [2], z nichž jasn�jší 
si zaslouží bližší prozkoumání malým dalekohledem. Dostate�n� velké zv�tšení ji 
rozloží na dvojici a ze systému tím u�iní trojhv�zdu. 

Jižn� od Draka se nachází jeho p�emožitel, Herkules, souhv�zdí plné 
pozoruhodných dvojhv�zd. Mezi nejkrásn�jší, vhodné i pro menší pr�m�ry 
objektiv� pat�í � (kappa) Herculis [3] (jejíž hv�zdy zá�í s jasností 5. a 6. mag) a � 
(ró) Herculis [4] (ob� 5. mag). 

Ale i p�esto je nejv�tším lákadlem 
souhv�zdí Herkula velká kulová 
hv�zdokupa  M13 [5], nejkrásn�jší 
objekt svého druhu na celé severní 
polokouli. M13 leží na jedné stran� 
„kv�tiná�e“ tvo�eného hv�zdami 2. a 
3. mag, které p�edstavují t�lo 
mýtického hrdiny. M13 m�žete 
zahlédnout i neozbrojenýma o�ima, ale 
pouze za p�edpokladu ideáln� tmavé 
oblohy. Ale bezpe�n� ji naleznete 
triedrem, v n�mž zabírá pr�m�r 
poloviny m�sí�ního úpl�ku. Malý 

dalekohled pak dokáže rozlišit nejjasn�jší veleobry mezi jejími p�ibližn� 300 000 
hv�zdami. 

V souhv�zdí Herkula nalezneme ješt� druhou kulovou hv�zdokupu M92 [6]. Ta 
je mén� jasná a menší než M13, le� stále vhodná pro vyhledání. V triedru vypadá 
jako hv�zda a m�žete ji p�ehlédnout, ale již malý dalekohled odhalí její skute�nou 
podstatu. S p�edpokládaným stá�ím kolem 13 miliard let je M92 nejstarší známou 
kulovou hv�zdokupou. 
� (alfa) Herculis [7] je ohromný �ervený obr s pr�m�rem 400krát v�tším než 

naše Slunce. Podobn� jako další takové gigantické hv�zdy i on je nestabilní a 
pulzuje nepravideln� jak co do velikosti tak i s ohledem na svoji jasnost. V pr�b�hu 
�asu se m�že jevit v rozmezí jasností mezi 3. až 4. mag. Stejn� jako mnohé další 
prom�nné hv�zdy i � Her je dvojhv�zdou s barevn� odlišnými složkami. P�i velkém 
zv�tšení nám i menší dalekohled ukáže modrozeleného pr�vodce, hv�zdu o jasnosti 
5. mag. 

Hlavami proti sob� stojí na obloze Herkules s dalším obrem, souhv�zdím 
Hadonoše, které je úto�išt�m hned sedmi otev�ených hv�zdokup z Messierova 
katalogu. Nejjasn�jšími jsou M10 [8] a M12 [9], ale soupe�it s M13 v Herkulu 
nemohou. 

Bez jasných hv�zd a s jazyk lámajícím latinským jménem Ophiuchus m�že toto 
souhv�zdí vypadat nezajímav�. Nepovažujte to za omluvu, ale jeho nespornou 
p�edností je mimo jiné i p�ítomnost dvou nádherných dvojhv�zd a zajímavý 
vícenásobný systém. Hv�zda ozna�ovaná jako 70 Ophiuchi [10] je pár žluté a 
oranžové stálice s jasnostmi 4. a 6. mag. Následn� se podíváme na samý jih 
souhv�zdí, kde najdeme 36 Ophiuchi [11], což je výrazn� zbarvená dvojice 
oranžových hv�zd s jasností 5. mag, rozlišitelných i s dalekohledy o malém 
pr�m�ru objektivu.  

Severn� od známé hv�zdy Antares, 
která náleží do sousedního souhv�zdí 
Štíra, naleznete úžasnou 
mnohonásobnou hv�zdu � (ró) 
Ophiuchi [12]. Dva pr�vodci o 
podobné jasnosti kolem 7. mag stojí 
po boku primární hv�zdy, která má 
jasnost 5. mag. P�i v�tším zv�tšení se 
vám navíc poda�í primární složku 
ješt� dále rozložit a v její t�sné 
blízkosti naleznete dalšího t�sného 
pr�vodce s jasností 6. mag. 

Ophiuchus (Hadonoš) je 
zobrazován, jako muž svírající 
v rukou velkého hada – Serpens (Had) 
– což je jediné souhv�zdí rozd�lené 
do dvou �ástí. V levé ruce Hadonoš 
drží hlavu hada – Serpens Caput 
(Hlava hada). V této �ásti se nachází 



objekt M5 [13], druhá nejkrásn�jší kulová hv�zdokupa severní oblohy. 
 Hadonoš stojí na t�le Štíra (Scorpius). Vzhledem k tomu, že jak Štír tak i jeho 

soused St�elec leží jižn� od nebeského rovníku ubírá na jejich kráse p�i pohledu ze 
severní polokoule atmosférická extinkce. Nicmén� každý by m�l být schopen najít 
Antares (� Scorpii) [14], jasnou hv�zdu p�edstavující hlavu Štíra. Antares je 
�ervený veleobr 400krát v�tší než naše Slunce. 

V hlav� Štíra leží také � (beta) Scorpii [15], dvojhv�zda se složkami o jasnosti 
3. a 5. mag. Betu Scorpi snadno rozliší i malý dalekohled a je v dosahu dokonce i 
triedru 10x50 upevn�ného na stativu. Hv�zda nacházející se uprost�ed hlavy hada, 
	 (delta) Scorpii [16] je nedávno odhalenou prom�nnou hv�zdou. Do roku 2000 
zá�ila s neprom�nnou jasností 2,3 mag, ale pak náhle za�ala zjas�ovat a dosp�la až 
k jasnosti 1,6 mag. 

P�esn� na východ od � Sco leží � (ný) Scorpii [17]. Malé dalekohledy, 
p�ípadn� i triedr 10x50 ji ukáží jako širokou dvojhv�zdu se složkami 4. a 6. mag. 
Ale každá z t�chto hv�zd je také samostatným párem. K rozložení slabší hv�zdy lze 
užít dalekohled o pr�m�ru objektivu 7 cm, zatímco ke spat�ení pr�vodce u jasn�jší 
z dvojice je pot�ebu již minimáln� deseticentimetrový teleskop. 

Blízko jižní hranice souhv�zdí Štíra a proto také již velice problematicky 
pozorovatelným objektem pro sledování z vyšších severních zem�pisných ší�ek, je 
velká otev�ená hv�zdokupa NGC 6231 [18]. Je viditelná op�t i s triedrem a podobá 
se jakýmsi mini-Plejádám umíst�ným v bohaté oblasti pásu Mlé�né dráhy. Poblíž je 
také široká dvojhv�zda 
 Scorpii [19]. 

Vedle žihadla na škorpiónov� ocasu leží nádherné otev�ené hv�zdokupy M6 
[20] a M7 [21]. M6 je pro sv�j eliptický tvar populárn� nazývaná Motýl. 
Nejjasn�jší hv�zda této hv�zdokupy, BM Sco je oranžový obr, jehož jasnost se 
m�ní v rozp�tí od 5. do 7. mag. 

M7, nejjižn�jší objekt Messierova katalogu, lze spat�it i neozbrojenýma o�ima  
jako  jasný chuchvalec v Mlé�né dráze. Její zdánlivý pr�m�r je více než dvakrát 
v�tší než m�sí�ní úpln�k. Hv�zdy v centru M7 jsou uspo�ádány do tvaru X, zatímco 
vn�jší stálice tvo�í trojúhelník. 

Dále se p�esuneme do 
souhv�zdí St�elce, tedy do 
sm�ru st�edu naší Galaxie.  
St�elec je ozdoben plnými 
15 Messierovskými objekty 
– což je více než kterékoli 
jiné souhv�zdí. Za�neme u 
plynné mlhoviny Laguna 
(M8) [22], která zá�í mlé�n� 
bílým sv�tlem, má pr�m�r 
t�í m�sí�ních úpl�k� a je 
podéln� rozd�lena tmavším 
materiálem. 

Blízko M8 se nachází také M22 [23], další p�ekrásná kulová hv�zdokupa. 
Triedr ji ukáže jako st�apatý mí� s jasností kolem 5. mag a o pr�m�ru dvou t�etin 
úpl�kového M�síce. Již sedmicentimetrový dalekohled rozliší její nejjasn�jší 
hv�zdy. Dv� další pozoruhodné otev�ené hv�zdokupy v souhv�zdí St�elce vhodné 
pro triedr nebo malý teleskop jsou M23 [24], ve tvaru protáhlého oválu vypln�ného 
slabými hv�zdami a M25 [25], která je v�tší  a rozptýlen�jší. 

Když p�ejdeme podél Mlé�né dráhy na sever do souhv�zdí Štítu (Scutum) 
potkáme objekt M11 [26], jednu z nejvíce okouzlujících otev�ených hv�zdokup 
severní oblohy. M11 je populárn� ozna�ována jako kupa Divoká kachna nebo� má 
podobu písmene V, jako hejno divokých hus v letu. Malé dalekohledy toto V ukáží 
v�etn� hv�zdy 8. mag na jeho špici. 

Pokud budeme 
pokra�ovat i nadále na 
sever narazíme na 
souhv�zdí Labut� 
(Cygnus), které je n�kdy 
ozna�ováno také jako 
Severní k�íž, mohutn�jší 
prot�jšek jeho jižního 
jmenovce. Hlavu Labut� 
vyzna�uje hv�zda Albireo 
(� Cygni) [27], jeden 
z deseti nejkrásn�jších cíl� 
pro malé dalekohledy. 
Albireo je barevná dvojice hv�zd o jasnostech 3. a 5. mag a to natolik široké, že je 
rozliší i triedr 10x50. V�tšina pozorovatel� dvojhv�zdu popisuje jako pár zlaté a 
safírov� modré barvy. 

Širší verzí Albirea je �1 (Omíkron1) Cygni [28] – pro mnohé favorit mezi 
dvojhv�zdami vhodnými pro triedr. Jedná se o oranžového obra o jasnosti 4. mag a 
jeho tyrkysového pr�vodce 5. mag. K dopln�ní celkového vzhledu ale ješt� chybí 
druhý pr�vodve modré barvy a 7. mag, jehož nám ukáže již malý teleskop. 

Dalším neopomenutelným objektem této oblasti je Mrkající planetární 
mlhovina (NGC 6826) [29], která se p�i dostate�ném zv�tšení objeví jako disk 
v�tší než je kotou�ek planety Saturn. NGC 6826 je známa jako mrkající mlhovina 
díky tomu, že se objevuje a op�t mizí, jak se na ni st�ídav� díváte bo�ním a p�ímým 
pohledem. P�i p�ímém pohledu spat�íte centrální hv�zdu, která má jasnost 10. mag. 
P�i bo�ním pohledu se objevuje mlhovina. Na okraji téhož zorného pole najdete pár 
dvou hv�zd 6. mag ozna�ený jako 16 Cyg. 

Dokon�ení p�íšt� 
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Astronomické léto 2006: 

Dny v�dy v ulicích Prahy 
Ve dnech 23. – 24. �ervna 2006 se Praze op�t konala akce, o které 

jsme p�inesli informaci v našem Zpravodaji již v minulém roce. Jedná 
se o rozsáhlý propaga�ní a populariza�ní projekt n�kolika partner � a 
organizací s názvem V�da v ulicích zast�ešený projektem �eská hlava.  

Cílem je nejen popularizace v�dy a techniky, jejich praktické aplikace, ale i 
p�iblížení n�kterých p�edm�t� jako je nap�. fyzika, chemie, biologie a další nejširší 
ve�ejnosti. Vzhledem k tomu, že se mají Dny v�dy v ulicích uskute�nit koncem zá�í 
(22. – 23. 9. 2006) i v Plzni a mají se 
na nich organiza�n� podílet: 
Hv�zdárna a planetárium Plze�, 
Západo�eská pobo�ka �AS, 
Hv�zdárna v Rokycanech a 
Pedagogická fakulta Z�U v Plzni, 
bylo nutné získat další informace a 
zkušenosti. Do Prahy se proto 
vypravilo krom� n�kolika 
zam�stnanc� zmín�ných organizací i 
n�kolik �len� A-klubu a 
astronomických kroužk�. 

Podobn� jako v p�edchozím roce jsme zamí�ili nejprve na nám�stí Míru, kde se 
nacházelo n�kolik stánk�. V nich probíhaly p�evážn� ukázky fyzikálních a 
chemických pokus�. Bylo zde možné nap�. shlédnout start vodní rakety natlakované 
vzduchem a vyrobené z oby�ejné PET láhve. Ve Francouzském stánku s názvem 
Malá mozaika fyziky probíhaly p�evážn� fyzikální pokusy typu ukázky vzniku 
ni�ivé vlny tsunami, mechanizmus v�trného tornáda nebo vzniku laviny v�etn� 
segregace materiálu podle velikosti �ástic. Zajímavé byly i ukázky levitace 
p�edm�t� a další elektromagnetické pokusy. Zájemci si také na venkovním 
prostranství mohli vyzkoušet jízdu na netradi�n� uspo�ádaném kole, �i kolob�žce. 
Na stanovišti na nám�stí Ji�ího z Pod�brad byla ukázka n�kolika typ� elektromobil� 
v�etn� elektromotorek, trenažér jízdy ve formuli, v�tro� a kovová konstrukce 
rotující kolem t�ech os, do které se nechala jedna z ú�astnic upoutat a vyzkoušet si 
na vlastní k�ži výcvik parašutist�. Zna�nou návšt�vnost na tomto stanovišti m�l i 
stánek, který nás nejvíce zajímal. Byl 
to stan �AS (�eské astronomické 
spole�nosti) s n�kolika dalekohledy, 
kde m�li zájemci možnost shlédnout 
povrchové vrstvy (fotosféru a 
chromosféru) naší nejbližší hv�zdy. 
Zárove� zde bylo možné získat 
informace o aktivitách �AS, o 
pozorování apod. 

Skupinka Západo�ech� navštívila 
v Praze v�tšinu stanoviš�, kde Den 
v�dy v ulicích probíhal. Krom� 
jiného bylo možné vid�t za�ízení pracující na principu slune�ní energie, další na 
principu rozkladu vodíku. Op�t bylo možné sledovat v �innosti i r�zná kybernetická 
za�ízení v�etn� hry golfu dvou automaticky �ízených robot�. Na jiném stanovišti 
m�li zájemci o léka�ské obory možnost prohlédnout model lidské hlavy                   
s jednotlivými �ezy nap�. v oblasti mozku. Chemické obory zase zastupovalo 
stanovišt�, kde se provád�ly nap�. chemické rozbory (ph) donesených tekutin. Jak 
vzniká zem�t�esení, metody m��ení jeho intenzity a m��ící p�ístroje v�etn� map 
seismicky aktivních oblastí nalezl zájemce o tento obor zase na seismologickém 
stanovišti.  

Neopomn�li jsme navštívit i nádraží Praha – st�ed, kde sice nebyla souprava 
Pendolina jako v minulém roce, ale dvoudílná souprava motoráku Regionova, 
ur�eného pro vedlejší lokální trat�. Jednalo se o výsledek rekonstrukce starších 
motorových voz� jezdících na našich tratí. Na rekonstruované souprav� je �ada 
moderních prvk� v�etn� po�íta�ového �ízení, dve�ní automatiky, klimatizace, WC 
apod. 

Zajímavá byla zastávka na stanovištích v pasáži �erná r�že, která byla zam��ena 
p�edevším na drobné, ale velmi poutavé fyzikální pokusy a kde se konaly i 



p�ednášky. Letos p�evládaly pokusy se zvukem, jeho zpracováním a ší�ením. Ale 
byly zde i další ukázky, které se týkaly nap�. po�íta�ového zpracování obrazu. 

Dny v�dy v ulicích je pom�rn� rozsáhlý projekt, který má vzbudit zájem malých 
i velkých návšt�vník� o �adu technických a p�írodov�dných obor�. Návšt�vníci si 
�adu pokus� mohou sami aktivn� vyzkoušet a tak získat nejen v�domosti, ale i 
dob�e se pobavit. D�ležitost zmín�né akce potvrzuje i fakt, že nad ním p�evzal 
záštitu primátor hlavního m�sta Prahy MUDr. Pavel Bém. V Plzni se tato akce, 
která je velmi vhodná nap�. pro školy, bude konat koncem zá�í. Doufejme, že vyjde 
po�así, že ji dokážeme v Plzni i dob�e p�ipravit, a že o ni bude podobn� velký 
zájem jako v Praze. Pokud by jste cht�li pomoci p�i organizaci V�dy v ulicích 
v Plzni nebo máte n�jaký nápad napište na adresu pobo�ky zpras@hvr.cz nebo 
volejte na Hv�zdárnu a planetárium Plze� 377 388 400. 

Lumír Honzík   

Putování za astronomií 
ST�EDNÍ  �ECHY 06 

V minulých �íslech p�ílohy Za�AS jste byli pozváni k dalšímu 
ro�níku tradi �ního putování po astronomických zajímavostech a 
seznámeni s programem expedice St�ední �echy 2006. Nyní je �as se 
k této akci vrátit. Prohlédn�te si obrazovou zprávu z vyda�ené cesty, 
která se uskute�nila ve dnech 14. – 16. �ervence 2006. 

hv�zdárnaSedl�any            pan Fr. Lomoz 

 
 Rozhlednu na vrchu Blaník jsme vynechali 

s ohledem na prudký déš�, který nás zastihl p�ed 
Vlašimí. 

 

hv�zdárna Vlašim a pan J. Urban 

zámek a park Konopišt� 
   Astronomický ústav AV �R Ond�ejov (P. Záborský)  

 

Geofyzikální observato�       
Pecný (J.Kostelecký)                                                                         DOKON�ENÍ P�ÍŠT� 
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