


NAŠENAŠE   GALAXIE GALAXIE   „MLÉČNÁ „MLÉČNÁ   DRÁHA“ DRÁHA“
  MléčnáMléčná  dráhadráha  (Nebeská(Nebeská  řeka,řeka,  NebeskýNebeský  pás,pás,  …)…)  jeje  stříbřitýstříbřitý  
  pás složený z miliardpás složený z miliard  hvězdhvězd  a obepínajícía obepínající  celoucelou  oblohu.oblohu.  

Lze ji pozorovat každou jasnou bezměsíčnou noc.Lze ji pozorovat každou jasnou bezměsíčnou noc.



SOUHVĚZDÍSOUHVĚZDÍ
  ROZDĚLENÍROZDĚLENÍ  

SouhvězdíSouhvězdí  sese  dělídělí  podle možnosti jejichpodle možnosti jejich  pozorování napozorování na  ::

•  cirkumpolárnícirkumpolární  souhvězdísouhvězdí
--  jsoujsou  uu  nás viditelnánás viditelná  celýcelý  rok porok po  celoucelou  nocnoc

•  jarníjarní  souhvězdísouhvězdí
•  letníletní  souhvězdísouhvězdí
•  podzimnípodzimní  souhvězdísouhvězdí
•  zimnízimní  souhvězdísouhvězdí

--  jsoujsou  vv  daném ročním obdobídaném ročním období  viditelnáviditelná  vždyvždy   večer večer

•  souhvězdísouhvězdí   jižní oblohy jižní oblohy
--  z naší zeměpisné šířky nejsou nikdyz naší zeměpisné šířky nejsou nikdy   vidět vidět



EKLIPTIKÁLNÍ EKLIPTIKÁLNÍ   SOUHVĚZDÍSOUHVĚZDÍ
ZVÍŘETNÍKOVÁZVÍŘETNÍKOVÁ   SOUHVĚZDÍ SOUHVĚZDÍ

  JsouJsou   to souhvězdí, to souhvězdí,  kterýmikterými  prochází ekliptika,prochází ekliptika,  resp.resp.  
kterými vkterými v  průběhuprůběhu  rokuroku  procházíprochází  na oblozena obloze   Slunce. Slunce.

RybyRyby
  VodnářVodnář
KozorohKozoroh

StřelecStřelec
HadonošHadonoš
ŠtírŠtír
  VáhyVáhy

PannaPanna
LevLev
RakRak

BlíženciBlíženci
BýkBýk
BeranBeran

  RakRak
  RybyRyby



VELKÁVELKÁ   MEDVĚDICE MEDVĚDICE
VELKÝVELKÝ   VŮZ VŮZ



VELKÁVELKÁ   MEDVĚDICE MEDVĚDICE
MIZARMIZAR   A A   ALCOR ALCOR

RozlišeníRozlišení  obouobou  hvězdhvězd  odod  sebe je zkouškousebe je zkouškou  dobrého zraku.dobrého zraku.
  Mizar aMizar a  AlcorAlcor    tvořítvoří  nana  obloze tzv.obloze tzv.  optickouoptickou  dvojhvězdudvojhvězdu..  

MizarMizar

  AlcorAlcor



POLÁRKAPOLÁRKA
SEVERKASEVERKA  , POLARIS, POLARIS

Jak lzeJak lze  PolárkuPolárku  najítnajít  nana  oblozeobloze  ??

VelkýVelký   vůz vůz

  PolárkaPolárkaPolárkaPolárka  sese  nacházínachází  vv  blízkostiblízkosti

protoproto  nám vždynám vždy  ukazujeukazuje  směrsměr
severníhoseverního  nebeského pólu anebeského pólu a

nana  seversever  !!



ANDROMEDAANDROMEDA   A A   PEGAS PEGAS

PegasůvPegasův
čtverecčtverec

EnifEnif  

SirrahSirrah

  MirachMirach

  AlamakAlamak  

  MM  3131

  MM  1515



ANDROMEDAANDROMEDA
SPIRÁLNÍSPIRÁLNÍ   GALAXIE GALAXIE   M M  3131

Galaxie jeGalaxie je  vzdálenavzdálena  od Země 2,5od Země 2,5  milionumilionu  světelnýchsvětelných  let.let.



ORIONORION

NejjasnějšímiNejjasnějšími  hvězdamihvězdami  Oriona jsouOriona jsou  Rigel,Rigel,  Betelgeuse,Betelgeuse,
Bellatrix,Bellatrix,  Alnilam,Alnilam,  Alnitak,Alnitak,  Mintaka a Saiph.Mintaka a Saiph.



Nejznámější otevřená hvězdokupaNejznámější otevřená hvězdokupa
s reflexními mlhovinami NGCs reflexními mlhovinami NGC  1432 a NGC1432 a NGC  14351435

(Kuřátka, Sedm sester, Pleiades, Subaru)(Kuřátka, Sedm sester, Pleiades, Subaru)

BÝKBÝK
  OTEVŘENÁOTEVŘENÁ   HVĚZDOKUPA HVĚZDOKUPA   M M  45 „PLEJÁDY“45 „PLEJÁDY“  



SouhvězdíSouhvězdí  Scorpius (Štír)Scorpius (Štír)  vv  „Mléčné dráze“„Mléčné dráze“

SOUHVĚZDÍSOUHVĚZDÍ   JIŽNÍ JIŽNÍ   OBLOHY OBLOHY


