
Hviezdny katalóg – encyklopedické heslo 
 

Hviezdne katalógy sú zoznamy hviezd systematicky usporiadané podľa cieľov na 

ktoré sa zostavujú. Okrem mena (čísla) hviezdy v danom katalógu spravidla obsahujú polohu 

hviezdy na oblohe a jej jasnosť. Niektoré katalógy obsahujú radiálne rýchlosti hviezd, 

spektrálny typ hviezd, vlastné pohyby hviezd na oblohe, meno (číslo) z iných katalógov 

a pod.  
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Hviezdny katalóg – Čo si má zapamätať žiak 

 
Hviezdne katalógy sú zoznamy hviezd systematicky usporiadané podľa cieľov na 

ktoré sa zostavujú. Najdôležitejšou informáciou v katalógu, ktorá slúži aj k spoľahlivej 

identifikácii hviezdy je jej poloha na oblohe. Takéto katalógy boli zostavované astronómami 

starovekých kultúr v Číne, ale aj v Európskom a stredo- a blízkovýchodnom kultúrnom 

prostredí. Spočiatku boli polohy hviezd v nich uvádzané určované len pozorovaním voľným 

okom, neskôr pribudli rôzne dômyselné uhlomerné prístroje. Významný pokrok priniesli 

pozorovania ďalekohľadmi a využitie fotografickej techniky pri zostavovaní rozsiahlych 

katalógov v druhej polovici XIX. storočia, pričom najviac sa na zostavovaní katalógov 

zúčastňovali pracovníčky Harvardského observatória v USA pod vedením profesora 

Pickeringa.  

Najnovšie katalógy hviezd sú zostavované na základe pozorovaní z umelých družíc 

Zeme špecializovanými prístrojmi. Každý katalóg má svoje pomenovanie a hviezdy v ňom sú 

očíslované. Niektoré z katalógov (ale zďaleka nie všetky) obsahujú aj katalógové čísla hviezd 

z iných, starších katalógov. To, že tomu tak nebolo v každom katalógu, dosť sťažovalo 

v minulosti prácu astronómov. Až v súčasnosti, keď sú všetky dôležité katalógy prístupné na 

internete v digitálnej forme, je možné veľmi rýchlo získať všetky označenia hviezdy 

v ľubovoľnom hviezdnom katalógu. 

 

 
 

Obr. 1 -  Zostavovateľky známych Harvardských katalógov žartovne prezývané „Pickeringov 

hárem“  (Fotografia je z roku 1918)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hviezdny katalóg – Čo má na prípravu k dispozícii učiteľ  

 

Grécky matematik a astronóm Hipparchos zostavil v druhom storočí pr. n. l. na 

základe starších zoznamov hviezd najznámejší staroveký katalóg hviezd s ich polohami 

a jasnosťami. Na základe neho zostavil Ptolemaios v roku 150 n. l. katalóg hviezd (ktorý bol 

súčasťou jeho diela Almagest) s polohami 1025 hviezd. Po zavedení ďalekohľadu do 

astronomickej praxe publikoval J. Flamsteed v roku 1690 prvý hviezdny katalóg zostavený na 

základe jeho meraní polôh hviezd ďalekohľadom. Neskôr vznikali stovky rôznych katalógov 

s čoraz presnejšími údajmi. V súčasnosti je najčastejšie používaným pozičný katalóg 

HIPPARCOS zostavený na základe presných meraní polôh hviezd z pozorovaní 

rovnomennou družicou. Moderné, ale aj všetky významné historické katalógy hviezd sú už 

zdigitalizované.    

 

Hviezdne katalógy sú neoddeliteľnou súčasťou práce astronóma od vzniku astronómie, 

preto si zoznamy hviezd zostavovali všetci významní astronómovia. Veľmi často pritom 

využívali poznatky svojich predchodcov a staršie katalógy vylepšovali, spresňovali, 

opravovali chyby a dopĺňali o nové údaje. Spravidla každý katalóg obsahuje okrem mena, 

príp. čísla hviezdy  jej polohu na oblohe. Dosť dlho to bola jediná možnosť ako identifikovať 

jednotlivé hviezdy v rôznych katalógoch, pretože jedna a tá istá hviezda mala v každom 

katalógu iné meno (číslo). Presnosť polôh hviezd uvádzaná v katalógoch závisela od použitej 

metódy merania jej polohy. Spočiatku to boli len odhady voľným okom, neskôr vďaka 

vynálezu uhlomerných prístrojov presnosť vzrástla a donedávna najpresnejšou bola tá, ktorá 

začala využívať ďalekohľady a fotografické platne v ich ohniskách. Od  polovice XIX. po 

päťdesiate roky XX. storočia vzniklo na základe fotografických pozorovaní viacero 

hviezdnych katalógov v USA aj v Európe. Najznámejšími sa stali Henry Draper Catalague, 

ktorý vznikol v USA na Harvardskom univerzitnom observatóriu, ďalej Bonner 

Durchmusterung vypracovaný na Observatóriu v nemeckom Bonne a Cordoba 

Durchmusterung  pre južnú oblohu zostavený na základe fotografických  pozorovaní na 

argentínskom observatóriu v Cordóbe. Tieto prvé moderné katalógy umožnili prudký rozvoj 

astronómie, pretože okrem presných polôh na oblohe obsahovali údaje o jasnosti, farbách 

a spektrálnych typoch hviezd, čo sú ich dôležité fyzikálne charakteristiky. Okrem týchto 

základných prehľadových katalógov vznikali neskôr špecializované katalógy. Pre veľmi 

presné určovanie polôh objektov na oblohe sa používali takzvané fundamentálne katalógy.  

Najpresnejší z nich, Vierter Fundamentalkatalog  (FK 4) bol vydaný v Heidelbergu v roku 

1963 a obsahoval polohy 1535 hviezd z celej oblohy s presnosťou 0,05˝ (oblúkovej sekundy). 

Slúžil tak ako základný katalóg pre meranie presných polôh ďalších hviezd, planétiek, komét 

a pod. Bol prekonaný až v roku 1997, keď Európska vesmírna agentúra ESA publikovala 

katalóg presných polôh vyše 118 000 hviezd s presnosťou viac ako desaťnásobne vyššou 

v katalógoch The Hipparcos and Tycho Catalogues.   

 



 
 

Obr. 2 - Umelcova predstava o družici Gaia na obežnej dráhe okolo Slnka (Copyright © 

ESA). 

 

Pripravovaná družica Gaia (predpokladaný štart jej misie plánuje Európska vesmírna 

agentúra ESA v roku 2012) má zmerať ešte presnejšie polohy oveľa väčšieho počtu hviezd, 

v jej dosahu bude možno až 100 miliónov hviezd. Hlavným cieľom jej misie je získať ešte 

presnejšie katalógy desiatok miliónov hviezd. 

Bolo už vytvorených aj viacero katalógov rôznych typov a zoskupení hviezd:  

premenných hviezd, dvojhviezd, pekuliárnych hviezd, hviezdokôp, ... 

Astronómia sa však nezaoberá len hviezdami, ale všetkými objektami neživej hmoty 

vo vesmíre. Vznikajú preto aj katalógy galaxií, oblakov medzihviezdnej hmoty (hmlovín), 

komét, asteroidov, dráh meteorov, slnečných erupcií a pod. 

V Československu vzniklo niekoľko veľmi kvalitných a celosvetovo využívaných 

katalógov. A. Bečvář publikoval katalóg hviezd Atlas Coeli II, v ktorom boli okrem polôh 

hviezd na oblohe uvedené aj ich spektrálne typy, vlastné pohyby, paralaxy a radiálne 

rýchlosti. V Prahe vznikol veľmi praktický kartičkový Katalóg otvorených a guľových 

hviezdokôp (autor Jiří Ruprecht) s množstvom užitočných údajov a súpisom literatúry 

o každej katalogizovanej hviezdokope. Zaujímavý Katalóg planetárnych hmlovín doplnený aj 

ich fotografiami publikoval český astronóm Luboš Kohoutek. Raritou je aj Katalóg H II 

oblastí (sú to veľké oblaky medzihviezdnej hmoty obsahujúce ionizovaný vodík) zostavený 

Pavlou  Polechovou z Prahy. Anna Antalová pripravila na Skalnatom plese a vydala rozsiahly 

Katalóg slnečných erupcií  a Astronomický ústav SAV spravuje z poverenia Medzinárodnej 

astronomickej únie rozsiahly Katalóg dráh meteorov (pod vedením Vladimíra Porubčana). 

Ľubor Kresák a Eduard Pittich spolu s kolegami z Ruskej akadémie vied z Petrohradu 

vypracovali a na Astronomickom ústave SAV spravujú Katalóg krátkoperiodických komét, 

Ján Svoreň zostavil a spravuje na Astronomickom ústave SAV Počítačový katalóg jasností 

komét. Juraj Zverko a Jozef Žižňovský z Astronomického ústavu SAV v spolupráci 

s kolegami z Masarykovej univerzity v Brne zostavili On-line databázu fotometrických 

pozorovaní magnetických chemicky pekuliárnych hviezd. Posledné štyri katalógy sú už 

publikované on-line na internete v digitálnej podobe, čo umožňuje rýchly prístup 

astronomickej verejnosti k publikovaných dátam. V podstate už ide o vyššiu formu katalógu, 



sú to databázy, obsahujúce aj návody na prácu s dátami, prípadne jednoduché programy na 

ďalšiu prácu s nimi. 


