
Hviezdny atlas – encyklopedické heslo 
 

Hviezdny atlas je tvorený súborom máp hviezdnej oblohy. V súčasnosti využíva 

hviezdna kartografia intenzívne výpočtovú techniku a atlasy sa často publikujú už len 

v elektronickej forme. 
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Hviezdny atlas – Čo si má zapamätať žiak 
 

Hviezdny atlas je tvorený súborom máp hviezdnej oblohy. Najstaršie dochované 

vyobrazenia hviezdnej oblohy pochádzajú z oblasti Egyta a Mezopotámie a vznikli približne 

1500 – 1200 rokov pred n. l. Prvé súbory obrazcov súhvezdí, čo boli predchodcami 

moderných atlasov (ale aj tabuliek hviezd, ktoré tvorili súhvezdia) vznikli v starogréckom 

kultúrnom prostredí. Ich autormi boli Hipparchos v druhom storočí pred n. l. a Ptolemaios 

v druhom storočí n. l.  

Z Číny pochádza najstarší atlas hviezdnej oblohy z rokov 649 – 684. Aj prvý hviezdny 

atlas, ktorý vznikol tlačiarenskou technikou, pochádza z Číny z roku 1092. 

Až do zavedenia fotografických pozorovaní v astronómii boli atlasy zakresľované na 

základe pozorovaní voľným okom, a preto aj boli menej presné. Moderné hviezdne atlasy 

začali vznikať v druhej polovici XIX. storočia v tlačenej forme, polohy a jasnosti zobrazených 

hviezd vznikali po starostlivom premeriavaní fotografických platní. Vyvrcholením bol tzv. 

Palomar Sky Atlas, ktorý zobrazuje časť južnej oblohy a celú severnú na 935 listoch 

fotografického papiera, toto dielo vzniklo na observatóriu Mt. Palomar v USA.  Na Skalnatom 

plese vzniklo nádherné dielo hviezdnej kartografie, súbor 4 atlasov hviezdnej oblohy 

Antonína Bečvářa, vydávaných postupne v rokoch 1948 – 1964.   

V súčasnosti hviezdna kartografia využíva intenzívne výpočtovú techniku a atlasy sa 

často publikujú už len v elektronickej forme.  

 

 
 

Obr. 1 – Reprodukcia jednej z 13 máp najstaršieho atlasu hviezdnej oblohy z rokov 649 – 684 

z Číny. Mapa pokrýva okolie severného pólu, v dolnej časti je súhvezdie Veľkej medvedice,   

na ľavom okraji hlava zo súhvezdia Draka (http://apod.nasa.gov/apod/ap090619.html). 

 

 

 

 

 



Hviezdny atlas – Čo má na prípravu k dispozícii učiteľ  
 

Najstaršie dochované vyobrazenia hviezdnej oblohy pochádzajú z oblasti starovekého 

Egyta a Mezopotámie a vznikli približne 1500 – 1200 rokov pred n. l. Prvé súbory obrazcov 

súhvezdí, ktoré boli vlastne predchodcami moderných atlasov, vznikli v starogréckom 

kultúrnom prostredí. Ich autormi boli Hipparchos v druhom storočí pred n. l. a Ptolemaios 

v druhom storočí n. l. 

Autormi prvých vedecky využiteľných (na vtedajšiu dobu) podkladov pre tvorbu 

hviezdnych atlasov boli tzv. tabuľky súhvezdí, ktoré zostavili starogrécki učenci Hipparchos 

a Ptolemaios. Či existovali aj v obrazovej forme a teda vo forme hviezdnych atlasov, nie je 

známe. V roku 1482 vyšlo v Benátkach dielo autora Hyginusa Poeticon Astronomicon so 

zaujímavými drevorezbami súhvezdí. Usporiadanie súhvezdí je v ňom presne také, ako v 

Ptolemaiovom Almageste. Albrecht Dürer vypracoval v roku 1515 tzv. planisféry 

(prekreslenie guľovej oblohy na rovinný podklad) severnej a južnej hviezdnej oblohy. Na 

rozdiel od svojich predchodcov však súhvezdia vyobrazil tak, akoby vyzerali pri pohľade na 

oblohu „zvonka“. (Dovtedy sa mapy súhvezdí kreslili tak, ako vyzerajú pri pohľade zo Zeme.) 

 

    
 

Obr. 2 – Súhvezdie Orión (http://www.lindahall.org/events_exhib/exhibit/exhibits/stars/ 

hev.htm ) z diela Poeticon Astronomicon (vľavo) a Dürerovo zobrazenie severnej  hviezdnej 

oblohy (© 2000 www.ArtToday.com ).  

 

Postupne začali vznikať väčšie a obsiahlejšie tabuľky obsahujúce polohy hviezd na 

oblohe a boli využité na kreslenie máp hviezdnej oblohy. Presnosť polôh hviezd sa postupne 

zvyšovala vďaka dômyselným uhlomerným prístrojom. Najväčšiu zásluhu na zostavovaní 

tabuliek hviezd s presnými polohami v období pred vynájdením ďalekohľadu Galileom mal 

dánsky astronóm Tycho Brahe (1546 – 1601), ktorý precíznymi pozorovaniami dokázal 

zmerať polohy stovák hviezd s presnosťou 1 oblúkovej minúty. Katalóg obsahujúci výsledky 

jeho pozorovaní a výpočtov polôh 777 hviezd vydal v roku 1602. Tieto jeho pozorovania 

využili viacerí jeho nasledovníci (napríklad  Johannes Kepler  pri výpočte eliptickej dráhy 

planéty Merkúr)  a  poslúžili viacerým autorom na nakreslenie relatívne veľmi presných máp 

hviezdnej oblohy, z ktorých tak postupne vznikali rôzne hviezdne atlasy. Mnohé s umelecky 

poňatými kresbami súhvezdí. Známe je dielo Johanna Bayera Uranometria z roku 1903, 

nielen vďaka grafickej dokonalosti, ale toto bol prvý hviezdny atlas pokrývajúci celú oblohu.  



 

 
 

Obr. 3 – Tycho Brahe (vľavo) a Johannes Kepler 

V ére krátko po objave ďalekohľadu vzniklo niekoľko pozoruhodných hviezdnych 

atlasov. Ich autormi boli Johannus Hevelius (Firmamentum Sobiescianum sive Uranographia, 

1690), John Flamsteed (Atlas coelestis, 1729) a ďalší.  

 

 

Obr. 4 –  Obrázok pokrýva súhvezdia Orióna a Býka z atlasu J. Flamsteeda, v Parížskom 

vydaní z roku 1976, po úpravách J. Fortina (http://www.lindahall.org/events_exhib/exhibit/ 

exhibits/stars/hev.htm). 

 

V roku 1540 vychádza v Benátkach dielo De stelle fisse, ktoré je vlastne prvým 

moderným hviezdnym atlasom. Neobsahovalo totiž kresby mýtických postáv, príp. znakov 

zverokruhu, ale len presné polohy hviezd na oblohe. Jeho autor, Alessandro Piccolomini 



navyše používal na zobrazovanie jasností hviezd rôzne veľké symboly (podľa ich jasností,) čo 

výrazne vylepšilo orientáciu na oblohe. 

 

 
 

Obr. 5 – Súhvezdie Orióna z Piccolominiho atlasu (http://www.lindahall.org/events_exhib/ 

exhibit/exhibits/stars/pic.htm). 

  

Z hľadiska modernej astronómie sú najdôležitejšie hviezdne atlasy, ktoré vznikli na 

základe fotografických pozorovaní od začiatku XIX. do zhruba polovice XX. storočia najmä 

na amerických, nemeckých a francúzskych observatóriách. Patrí medzi ne napríklad 

Argelanderov (známy pozorovateľ  a objaviteľ premenných hviezd) Atlas des nördlichen 

gestirnten Himmels vydaný v rokoch 1857 – 1863 na základe katalógu Bonner 

Duchmusterung, od vzhľadu ktorého sa začali odvíjať ďalšie moderné diela. Keďže Bonner 

Duchmusterung pokrýval len severnú oblohu, neskôr bol doplnený pozorovaniami z Južnej 

Ameriky uverejnenými v katalógu Cordóba Duchmusterung. Asi najkrajším, ktoré vzniklo 

len krátko pred zavedením výpočtovej techniky a zrejme ťažko prekonateľným sa stalo dielo 

Dr. A. Bečvářa, ktorý na Skalnatom plese vypracoval a postupne vydal sériu 4 hviezdnych 

atlasov: Atlas Coeli Skalnaté Pleso (1948) s katalógom (1951), Atlas Eclipticalis (1958),  

Atlas Borealis (1962) a Atlas Australis (1964). Podrobnosti o ich vzniku sú na nasledujúcej 

adrese: http://www.astro.sk/public_relation/becvar/atlasy_sk.html. 

Zvláštnym prípadom hviezdneho atlasu je Palomar Sky Atlas, výsledok dlhodobého 

fotografického mapovania hviezdnej oblohy veľmi kvalitným ďalekohľadom, tzv. 



Schmidtovou komorou o priemere 1,30 m. Ten fotografoval oblohu z observatória Mt. 

Palomar  na západnom pobreží USA. Bolo naexponovaných 935 snímok oblohy v modrej  aj 

v červenej oblasti spektra, spolu 1870 fotografií na sklenených fotografických platniach 

rozmeru 35,6 x 35,6 cm z ktorých boli vyhotovené kontaktné kópie na fotografickom papieri. 

K nim boli vyhotovené tzv. identifikačné  fólie s názvami objektov pre príslušnú fotografiu 

hviezdneho poľa na oblohe. Keďže z observatória Mt. Palomar na severnej pologuli sa nedajú 

získavať pozorovania z južnej hviezdnej oblohy, spoločným úsilím Austrálie a Veľkej 

Británie bola postavená podobná Schmidtova komora v Austrálii na observatóriu Siding 

Spring a tá sa zaslúžila o dokončenie kompletného zmapovania  hviezdnej oblohy s limitnou 

magnitúdou 20 v modrej oblasti spektra. 

Po prudkom rozvoji výpočtovej techniky sa publikovanie hviezdnych atlasov výrazne 

urýchlilo a v súčasnosti vzniká množstvo hviezdnych atlasov so špeciálnym určením. 

Niektoré sa dajú použiť aj v notebookoch priamo počas nočných pozorovaní. Viaceré z nich 

sú prístupné on-line, stačí do vyhľadávačov zadať výraz „star atlas“, prípadne „star charts“. 

 

 
 

Obr. 6 – Časť oblohy so súhvezdím Orión z atlasu Toshimi Taki-ho (http://www.asahi-

net.or.jp/~zs3t-tk/atlas/atlas.htm). 

 

Pekný a praktický atlas hviezdnej oblohy určený najmä amatérskym pozorovateľom 

vypracoval Japonec Toshimi Taki. Atlas je verejne prístupný na internete vo forme pdf 

súborov, je vypracovaný pre tlač na papiere formátu A3. 

  

 



 
 

 
 

 
 

Obr. 7 – Porovnanie zobrazenia hviezdokopy Plejády v Argelanderovom atlase (hore), 

fotografickom Palomarskom atlase (v strede) a Bečvářovom Atlase Coeli (dole). 

 


