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Astronomický sloupek pro únor 2021 

Měsíc únor je z astronomického pohledu velmi zajímavý, večer ale i v noci se vysoko nad 

hlavou klene Mléčná dráha s nepřeberným bohatstvím hvězd. Večerní obloze vévodí souhvězdí 

Orion o kterém jsme si ale už říkali v jednom z minulých sloupků. Naproti Orionu je velmi 

výrazné souhvězdí Býka. 

Býk  je na obloze poměrně snadno identifikovatelný a to díky hvězdokupě Plejády, která 

připomíná odtržený kousek Mléčné dráhy. Dalším nápadným znakem v tomto souhvězdí je 

skupina hvězd připomínající písmeno „V“. Tento obrazec je tvořen hvězdami, které jsou 

součástí blízké otevřené hvězdokupy Hyády s jasnou rudou hvězdou Aldebaran. V České 

republice je Býk viditelný od července do dubna. Naopak v květnu a červnu, kam astrologie 

klade „znamení Býka“ tímto souhvězdím prochází na obloze Slunce, takže je přesvětlené a 

nemůžeme jej pozorovat. To je trošku neastronomická vsuvka pro ty z nás, kteří jsme se v tomto 

období narodili a při příležitosti narozenin bychom naše souhvězdí chtěli vidět „co je tam 

nového“. To je trošku neastronomická vsuvka pro ty z nás, kteří jsme se v tomto období narodili 

a při příležitosti narozenin bychom naše souhvězdí chtěli vidět „co je tam nového“. Nejlepší 

podmínky pro pozorování jsou v listopadu, kdy Býk vrcholí ve výšce 60° nad jižním obzorem, 

prosinci a lednu. Je to tedy zimní souhvězdí. 

Aldebaran neboli Alfa (α) Tauri je nejjasnější hvězdou v Býkovi a třináctou nejjasnější 

hvězdou oblohy. Název pochází z arabského al-Dabarán, což v překladu znamená ten, který 

následuje. Je to nepravidelná pulzující hvězda. Povrchová teplota hvězdy je 3 725 °C, a tak ji 

na obloze můžeme vidět i prostým okem jako výrazně červenou hvězdu. Aldebaran je asi 45x 

větší, ale jen 1,7x hmotnější než Slunce a nyní se nachází ve stádiu červeného obra. Od Slunce 

je vzdálen 65 světelných let. Na obloze se zdá, že je součástí hvězdokupy Hyády. Ve 

skutečnosti je ale asi 40 světelných let blíže před hvězdokupou. 
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Hvězdokupa Hyády je nejjasnější otevřenou hvězdokupou na obloze. Je to také Slunci nejbližší 

hvězdokupa, ležící ve vzdálenosti 150 světelných let. Celková jasnost hvězdokupy je 0,5 

magnitudy. Jednotlivé hvězdy pak mají jasnost menší. Ačkoliv je známa pro výrazný obrazec 

ve tvaru písmene „V“, tvořený nejjasnějšími hvězdami, celkem může tato hvězdokupa 

obsahovat až 200 hvězd. Většinou se přitom jedná o staré hvězdy. Výrazně starší, než naše 

Slunce.  

Hvězdokupa Plejády je od Země vzdálená asi 440 světelných roků. Je známá také jako Kuřátka, 

Sedm sester nebo Messier 45. Pouhým okem je možné spatřit šest hvězd, za dobrých 

pozorovacích podmínek až devět hvězd. Plejády jsou staré asi 100 milionů let a jako 

hvězdokupa zůstanou pohromadě dalších 250 milionů let, než se rozpadnou na jednotlivé 

hvězdy. Průměr hvězdokupy je 20 světelných let. 

V antické mytologii se vypráví o sedmi dcerách titána Atlase. Tento obr byl bohy potrestán a 

musel navěky držet na svých bedrech samotná nebesa, takže své drahé dcery nemohl chránit 

před  lovcem Orionem. Aby je ochránil, nechal je proměnit na hvězdy na obloze. Jedna z dcer 

se ale zamilovala do smrtelného muže a ukryla se s ním v lesích, proto je vidět jen šest hvězd. 

Jak nedávno upozornila reportáž České televize, podobné příběhy se vypráví po celém světě; 

například v kulturách australských domorodců jsou Plejády skupinkou mladých dívek – hrají 

důležitou roli v ženských obřadech. Podobný mýtus se objevuje také mezi dalšími národy po 

celém světě, například v Japonsku (Plejádám se říká Subaru – proto má stejnojmenná 

automobilka ve znaku sedm hvězd), na Borneu, ale i v Austrálii a ve střední Africe. 

Pečlivá měření vesmírným teleskopem Gaia a dalšími potvrzují hypotézu, že hvězdy Plejád se 

při pohledu ze Země pomalu pohybují po obloze. Jedna hvězda, Pleione, je nyní tak blízko 

hvězdě Atlas (označené šipkou na vloženém obrázku), že pouhým okem vypadají jako jedna 

hvězda. „Ale pokud vezmeme to, co víme o pohybu hvězd, a podíváme se o 100 tisíc let zpět, 

Pleiona byla dále od Atlasu a dala se pozorovat snadno i pouhým okem. Před 100 tisíci lety by 

tedy většina lidí opravdu viděla sedm hvězd v hvězdokupě,“ uvádí vědci. 

Tento pohyb hvězd může podle astronomů pomoci vysvětlit rovnou dvě hádanky: podobnost 

řeckých a příběhů australských domorodců o těchto hvězdách a skutečnost, že tolik kultur říká 

hvězdokupě „sedm sester“, i když dnes vidíme jen šest hvězd. Vzpomínka na starý mýtus se 

mohla nést z Afriky do ostatních částí světa a přenášet se pak mezi kulturami. 

Zdeněk a Zbyněk Tarantovi 
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