
Súhvezdie – encyklopedické heslo 

 

Oblasť na oblohe, ktorá obsahuje náhodné zoskupenie hviezd, vytvárajúcich charakteristický 

obrazec. Väčšina súhvezdí bola pomenovaná starovekými kultúrami z okolia Stredozemného 

mora, kde je vďaka priaznivej klíme možné sledovať jasnú oblohu skoro každú noc. 

V ponímaní okolitého sveta a vesmíru týmito kultúrami bola obloha, Mesiac, planéty  

a súhvezdia na nej personifikáciou božstiev a mýtických postáv, ale aj zvierat a každodenne 

používaných predmetov. Hranice jednotlivých súhvezdí tvoria pomyselné čiary na oblohe, 

ktoré boli v priebehu vekov menené a upresňované. Súčasná astronómia pozná 88 súhvezdí 

a delí ich na súhvezdia severnej a južnej oblohy. Používajú sa aj iné triedenia súhvezdí do 

rôznych skupín, napríklad podľa sezónnej pozorovateľnosti. 
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Súhvezdie – čo má vedieť študent 

 

Súhvezdie je oblasť na oblohe, ktorá obsahuje náhodné zoskupenie hviezd, 

vytvárajúcich charakteristický obrazec. To, že sa hviezdy nachádzajú na oblohe v pomerne 

úzko ohraničenej oblasti neznamená, že sú aj vo vesmíre zoskupené blízko seba. Väčšinou sa 

jedná o priemet rôzne vzdialených hviezd na ohraničenú oblasť oblohy.  

Väčšina súhvezdí bola pomenovaná starovekými kultúrami z okolia Stredozemného 

mora, kde je vďaka priaznivej klíme možné sledovať jasnú oblohu skoro každú noc. 

V ponímaní okolitého sveta a vesmíru týmito kultúrami bola obloha, Mesiac, planéty  

a súhvezdia na nej personifikáciou božstiev a mýtických postáv (najmä starovekého Grécka), 

ale aj zvierat a každodenne používaných predmetov. Súčasná astronómia pozná 88 súhvezdí 

a delí ich na súhvezdia severnej a južnej oblohy. Ich hranice boli v roku  1925 presne 

vyznačené Medzinárodnou astronomickou úniou.  

 

 
 

 

Najjasnejšie hviezdy súhvezdia Veľká medvedica pripomínajú voz, preto sa ľudovo nazývajú 

súhvezdím veľkého voza. 

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap060317.html 

 

Okrem triedenia súhvezdí na severné a južné, používajú sa aj triedenia  do iných 

skupín, napríklad podľa sezónnej pozorovateľnosti (jarnej, letnej, jesennej a zimnej oblohy) 

a zemepisnej šírky pozorovateľa (neviditeľné a viditeľné – tie sa ešte delia na zapadajúce a 

nezapadajúce). Najznámejšie sú tzv. zvieratníkové súhvezdia, sústredené do pomerne úzkeho 

pásu na oblohe okolo ekliptiky – zdanlivej dráhy Slnka na oblohe. Ich pôvod je spojený so 

začiatkom sezónnych poľnohospodárskych prác u vyspelých kultúr starovekého Egypta, resp. 

s potrebou tieto práce včas naplánovať. Vznikali v období približne od 13 000 rokov pred n. l. 

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap060317.html


V súčasnosti je pás okolo ekliptiky pokrytý 12 súhvezdiami rôznej veľkosti (Baran, Býk, 

Blíženci, ...), ktorým boli v minulosti priradené tzv. zvieratníkové znamenia rovnakého mena, 

umiestnené pozdĺž ekliptiky po 30º ekliptikálnej dĺžky. Keďže však boli priradené ku 

konkrétnym súhvezdiam zvieratníka, a keďže v dôsledku precesie zemskej osi sa počiatok 

počítania ekliptikálnej dĺžky rovnomerne posúva, za dobu vyše dvoch tisícov rokov už polohy 

zvieratníkových znamení nesúhlasia s polohami zvieratníkových súhvezdí na oblohe. V tomto 

fakte spočíva najväčšia zraniteľnosť astrologických predpovedí a horoskopov.  

Súhvezdia nie sú stabilné, ich vzhľad sa mení, pretože jednotlivé hviezdy v súhvezdí 

sa vo vesmíre pohybujú rôznymi smermi a rýchlosťami. Hoci sú od Zeme nepredstaviteľne 

vzdialené, za tisíce rokov predsalen zmenia svoje polohy a jasnosti na oblohe. Po nejakej 

dobe bude preto nutné znovu vytýčiť hranice súhvezdí na oblohe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Súhvezdie – doplňujúce podklady pre učiteľa 

 

„Vznik“ súhvezdí, tak ako ich poznáme v súčasnosti, bol v skutočnosti dlhodobým 

procesom. Ten sa začal  niekedy pred 15 000 rokmi v oblasti Stredozemného mora, obývanej 

prvými kmeňovými kultúrami viac-menej kočovno-pastierskej povahy. Vynikajúce 

klimatické podmienky oblasti s množstvom jasných nocí, nutnosť strážiť v noci stáda pred 

divou zverou, potreba spoľahlivej orientácie v teréne v noci, to všetko hralo rozhodujúcu 

úlohu pri interpretácii poznatkov získaných prvými pohľadmi na oblohu i jej podrobnejším 

skúmaním. Veľmi skoro sa ukázalo, že je nutné pomenovať aspoň niektoré z výrazných 

zoskupení hviezd, aby sa na oblohu vniesol istý poriadok. Mená týchto skupín hviezd vznikali 

podľa toho, čo prvým pozorovateľom oblohy pripomínali – väčšinou bežné predmety, 

nástroje, zvieratá, remeselníkov a pod. Keďže sa v priebehu storočí stával duchovný život 

pôvodne jednoduchých pastierov a roľníkov bohatším  a komplikovanejším, postupne sa na 

oblohu okrem predmetov dennej potreby (prípadne namiesto nich) dostávali aj predstavitelia 

povestí a mýtov, ba aj bohovia prvých trvalejších civilizácií – pre nás, príslušníkov európskej 

civilizácie najčastejšie postavy starogréckej a starorímskej mytológie.  

Súhvezdia z iných civilizácií medzi súčasne oficiálne používané neprenikli. Ich 

používanie, podobne ako aj používanie novotvarov typu Veľký voz, Malý voz, iných zoskupení 

hviezd (Letný trojuholník, Severný kríž a pod.) v oficiálnej literatúre nie je prípustné, hoci 

v bežnej konverzácii, pri popularizácii astronómie a pod. sa bežne používajú.  

Pôvodne sa za súhvezdie považoval len konkrétny obrazec, tvorený nejakým 

usporiadaním hviezd na oblohe.  V súčasnosti hranice jednotlivých súhvezdí tvoria pomyselné 

čiary na oblohe, ktoré boli v priebehu vekov menené a upresňované a za súhvezdie 

považujeme celú plochu (časť oblohy) ohraničenú týmito čiarami. Než sa utvoril definitívny 

zoznam a hranice 88 súhvezdí, uznaných Medzinárodnou astronomickou úniou, prebehol dlhý 

proces označovania, pomenovávania a ohraničovania súhvezdí. Pôvod mien a tvarov súhvezdí 

je väčšinou v starovekých stredomorských kultúrach. Iné, izolovane sa vyvíjajúce kultúry 

staroveku mali svoje, odlišné tvary aj názvy súhvezdí, pri ich súčasnom, definitívnom 

označení zohralo hlavnú úlohu dominantné postavenie európskej kultúry v novoveku.    

Vzniklo dokonca odvetvie astronómie, nazvané nebeská kartografia. Medzi 

najčastejšie spomínané a najstaršie v tomto odvetví patria práce gréckeho filozofa Klaudia 

Ptolemaia z druhej polovice 2. storočia n. l., ktorého pôvodné dielo Almagest (v arabsko – 

latinskom preklade) uvádza 48 súhvezdí. Toto dielo sa opieralo o množstvo predchádzajúcich 

prác, najmä z gréckeho kultúrneho prostredia, spomeňme aspoň Hipparchosov (160 – 120 

pred n. l.). katalóg obsahujúci 1080 hviezd v 49 súhvezdiach. Bolo vlastne zhrnutím všetkých 

vtedajších poznatkov o vesmíre. Súhvezdia a mýty s nimi spojené inšpirovali aj mnohých 

umelcov, z výtvarných nemožno nespomenúť skvelého nemeckého maliara a rytca Albrechta 

Dűrera, ktorý vytvoril nádherné drevorytiny súhvezdí (prvé z nich publikoval v roku 1515), 

pričom polohy hviezd na nich presne zodpovedajú polohám z Ptolemaiovho katalógu.  

http://www.lindahall.org/events_exhib/exhibit/exhibits/stars/hon.htm 

Vynikajúcim a svetovo presláveným pokračovateľom prác v nebeskej kartografii bol dr. 

Antonín Bečvář  (1901 – 1965), zakladateľ astronomického observatória na Skalnatom plese, 

autor známych astronomických atlasov.  

Súhvezdia delíme na viacero skupín, najmä podľa ich pozorovateľnosti. V našich 

zemepisných šírkach poznáme tzv. cirkumpolárne (sústredené okolo severného pólu) 

súhvezdia, zvané aj nezapadajúce, ďalej zapadajúce a neviditeľné súhvezdia. Neviditeľné sú 

tie súhvezdia, ktoré sú na južnej oblohe, zhruba 40º pod svetovým rovníkom a južnejšie. Pre 

pozorovateľa na rovníku je situácia iná, ten nepozná neviditeľné súhvezdia, ani súhvezdia 

nezapadajúce. Pozorovateľ na severnom póle pozná len severné súhvezdia, tie sú 

http://www.lindahall.org/events_exhib/exhibit/exhibits/stars/hon.htm


nezapadajúce a pozorovateľ na južnom póle nepozná súhvezdia severnej oblohy, len južné 

súhvezdia.  

V našich zemepisných šírkach delíme ešte súhvezdia do skupín podľa sezónnej 

pozorovateľnosti. Medzi najznámejšie súhvezdia jarnej oblohy patria Lev a Váhy (tieto dve sú 

súčasne zvieratníkovými súhvezdiami), Severná koruna, a v okolí zenitu sa nachádza 

súhvezdie Veľkej medvedice, ktoré je nezapadajúcim súhvezdím. Letnej oblohe dominuje 

takzvaný Letný trojuholník, ktorý vytvárajú najjasnejšie hviezdy troch súhvezdí: Lýry, Labute 

a Orla. Pekné je aj súhvezdie Herkula. Na jesennej oblohe sú výrazné súhvezdia Andromédy 

a Perzea, v zenite je výrazná Kasiopeja. Na zimnej oblohe upútajú pozornosť Orión, Býk 

a Blíženci (obidve sú súčasne zvieratníkovými súhvezdiami).    

 

 
 

Súhvezdia Veľkej a Malej medvedice. Spojnica hviezd Merak a Dubhe smeruje na hviezdu α 

Malej medvedice (Polárku), často využívanú  pri orientácii v nočnom teréne. 

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap030207.html 

 

 

Zvláštnu skupinu tvoria tzv. zvieratníkové súhvezdia. Pokrývajú nepravidelnú oblasť 

okolo ekliptiky, širokú približne 15º na sever aj na juh od ekliptiky. Túto skupinu tvorí 12 

súhvezdí: Baran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Škorpión, Strelec, Kozorožec, Vodnár 

a Ryby. (Aj tie sa ešte delia na jarné, letné, atď. podľa kulminácie na oblohe 

v zodpovedajúcom ročnom období.) Ich úlohou v staroveku bolo nahrádzať súčasné kalendáre 

a slúžili hlavne v starovekom Egypte na plánovanie poľnohospodárskych prác. Ich objavenie 

sa (východ) nad obzorom, prípadne zmiznutie z oblohy (po západe) signalizovalo potrebu 

začatia konkrétnych prác. Neskôr, keď Hipparchos vytváral svoj katalóg hviezd a súhvezdí, 

rozdelil ekliptiku na 12 presne rozdelených úsekov, vzájomne vzdialených o 30º. Každý 

z týchto úsekov bol označený symbolom súhvezdia, v ktorom sa v tej dobe (2. storočie pr. n. 

l.) nachádzal. Na ekliptike tak bolo vyznačených 12 rovnomerne rozložených  zvieratníkových 

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap030207.html


znamení. Po zavedení presnejších metód merania dlhších časových úsekov a presnejších 

kalendárov ekonomický význam zvieratníkových súhvezdí  ustúpil do pozadia. Až stredovek 

ich znovu priniesol do módy prostredníctvom astrológie, ktorá priemety polôh jednotlivých 

planét Slnečnej sústavy do okolia ekliptiky ničím neodôvodnene používa na predpovedanie 

budúcnosti. Za dobu niekoľkých tisícov rokov sa však v dôsledku precesie zemskej osi jarný 

bod (bod na ekliptike slúžiaci ako počiatok počítania ekliptikálnej dĺžky v ekliptikálnej 

súradnicovej sústave) výrazne posunul a už dávno opustil súhvezdie Barana, kde bol kedysi, 

pri konštituovaní tohto systému súhvezdí a ich znamení. V súčasnosti sa už jarný bod 

nachádza v súhvezdí Ryby. Podobne, o rovnaký úsek sa posunuli aj zvyšné zvieratníkové 

znamenia a tak teraz už ich poloha nekorešponduje s polohami príslušných súhvezdí.  

 Ďalšie zmeny, ktorým súhvezdia podliehajú, súvisia s pohybom Slnka a blízkych 

hviezd v Galaxii. Obrazce súhvezdí sú tvorené pomerne blízkymi hviezdami. Pri ich obehu 

okolo centra Galaxie nedodržujú všetky hviezdy rovnakú rýchlosť a smer. Pri pomerne 

veľkých vzdialenostiach blízkych hviezd sa tvary súhvezdí postupne menia aj pri ich veľkých 

rýchlostiach v Galaxii (približne 200 km/s) len veľmi pomaly a pozorovateľné zmeny sa 

prejavia na časovej škále až desiatok tisícov rokov.  

 Vynikajúcim zdrojom poznatkov o súhvezdiach, mytológii s nimi prepojenej,  

zaujímavých objektoch v nich, spolu s ich mapkami, tabuľkami objektov, ich fotografiami 

a množstve zaujímavých informácií je knižka slovenských astronómov E. Pitticha a D. 

Kalmančoka  Obloha na dlani, vydaná vydavateľstvom Obzor v roku 1981. 

 

Mapky jednotlivých súhvezdí, ich pôvod, zoznam, oficiálne latinské i slovenské názvy 

a ich skratky sú prehľadne uvedené vo wikipedii: 

 

http://sk.wikipedia.org  

 

 

Ďalšie internetové zdroje: 

http://space.about.com/od/starsplanetsgalaxies/ig/Constellations-Pictures/ 

 

  

 

 

http://sk.wikipedia.org/
http://space.about.com/od/starsplanetsgalaxies/ig/Constellations-Pictures/

