
 

 

 

Hvězdy jsou krásné protože jsou neuchopitelné…. 

Periodikum pro milovníky astronomie na Karlovarsku 
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ČERVNOVOU OZDOBOU OBLOHY  

JE SATURN – PLANETA PRSTENC Ů 

 
Planeta Saturn snímkovaná sondou Cassini – zdroj NASA 



 

 

 

„Altissimum planetam tergeminum observari“. Pozoroval jsem, že nejv ětší planeta je trojitá. 
Galileo Galilei 

 
„Annulo cingitur, tenui, plano, nusquam cohaerente,  ad eclipticam inclinato“. Je obklopen 
tenkým rovinným prstencem, který s ním nikde nesouv isí a je naklon ěn k ekliptice. 

Christian Huygens z díla Systema Saturnium  
 
Saturn – šestá planeta Sluneční soustavy a druhá největší. Planeta, která právem přitahuje 

pozornost laických pozorovatelů i profesionálních astronomů. To, co planetu povyšuje na skutečný 
skvost, jsou její prstence. Ten, kdo někdy viděl tuto planetu byť i v malém dalekohledu, má zážitek 
na celý život. Tuto planetu naši předci vídali na nebi pravidelně, zmiňuje se o ní například Sokrates ve 
svém díle Timaos. V dobách antiky byla planeta často spojována se Saturnem (latinsky Saturnus), bohem 
zemědělství a sklizně. Vládce bohů Saturnus měl podle mytologie stejný osud jako řecký bůh Kronos, s 
nímž nakonec splynul.  

Podle řeckých bájí Kronos sdílel osudy Titánů a až později byl Diem omilostněn a stal se vládcem 
ostrovů blažených, kde žili héróové. Podle římského podání Saturnus uprchl před vítězným Iovem do 
země obklopené horami, kterou pojmenoval Latium. V této zemi vládl bájný král Ianus, který Saturna 

učinil svým spoluvládcem. Za Saturnovy vlády bylo v Itálii období zlatého 
věku, protože Saturnus chránil celou přírodu, lidstvo naučil pěstovat ovocné 
stromy a vinnou révu. Také dal lidem mravní řád. Byla to nejšťastnější doba 
lidstva, které pořád věří v návrat těchto časů. Tyto časy připomínaly Saturnálie, 
slavené po několik dní v prosinci, kdy panovala volnost a rovnost mezi pány a 
otroky. V pozdějších dobách byl Saturnus bohem symbolizujícím Čas. 

Posuňme se v čase o něco dále. Slavný Galileo Galilei pozoroval tuto 
planetu svým dalekohledem. Vzhledem k tomu, že té době nebyla kvalita čoček 
příliš vysoká, nedokázal dobře zaostřit. Jediným jeho poznatkem bylo, že 
planeta se mu zdála trojitá. 
Dalším významným astronomem, který posunul hranice poznání, byl 

SATURN – PLANETA PRSTENC Ů 
 

 

 

 

 

 

 

ANEB MALÝ VÝLET DO HISTORIE 
Autor: Jaroslav Maxa 

Galileo Galilei 



 

 

 

Christiaan Huygens, který v roce 1659 popsal skutečný tvar saturnových prstenců (1659 v práci Systema 
Saturnium), objevil jeho měsíc Titan (25. března 1655). Také pochopil a popsal, proč se mění sklon 
prsten planety vůči pozorovateli na Zemi. 

Huygensův nákres sklonu prstenců 

Detail na prstence Saturnu spolu s Cassiniho mezerou (zdroj NASA) 

Giovanni Domenico Cassini italsko - francouzský astronom a inženýr, který se také významně 
podílel na výzkumu planety Saturn. Cassini jako první spatřil čtyři Saturnovy měsíce a objevil také 

Cassiniho dělení (1675). Cassiniho dělení či Cassiniho mezera je mezera v planetárních prstencích 
Saturnu, která se nachází mezi prstencem B a prstencem A.  



 

 

 

 

Sklon prstenců planety v letech 2001 – 2029 

Zdroj - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saturnoppositions-cs.png#/media/File:Saturnoppositions-cs.png 

Chcete se o planetě dozvědět víc? Jak je velká, jak je 

daleko, kolik má měsíců a jaké má počasí? 

Pak navštivte naši hvězdárnu 14.6.2015 v 15:00 hodin. 



 

 

 

PŘEHLED DALŠÍCH AKTUALIT Z VÝZKUMU SLUNE ČNÍ SOUSTAVY 

Průzkum trpasličí planety Ceres pokračuje 
Snímek planetky Ceres, pořízený 23.5.2015 ze vzdálenosti 5 100 km. Rozlišení činí 480 m na jeden pixel. 

Snímek je pořízený sondou Dawn (Úsvit), která na své misi má za úkol průzkum planetek Ceres a Vesta. Sonda 
odstartovala 27. září 2007. 

 

K Plutu se blíží sonda New Horizons 

Nedávné snímky trpasličí planety Pluto pořízené sondou New Horizons. Nejtěsnější průlet sondy soustavou 
Pluto-Charon a dalších pěti malých měsíců se očekává 15. července 2015. Misi budeme sledovat s napětím i my.  



 

 

 

FÁZE a ASTRONOMICKÉ ÚKAZY NA OBLOZE  
v první polovin ě června 2015 

 
  2. 6. 2015  17:18 h   Měsíc v úpl ňku    
  9. 6. 2015  16:41 h   Měsíc v poslední čtvrti    
10. 6. 2015  6 h    Měsíc v přízemí (369 675 km) 
 
Merkur   nepozorovatelný 
Venuše   ve čer nad západním obzorem (jasná vysoko nad obzorem) 
Mars    nepozorovatelný 
Jupiter   ve čer nad západním obzorem (slabší, nalevo od Venuše) 
Saturn   po celou noc 
Uran    ráno nad východním obzorem 
Neptun   ve druhé polovin ě noci 
 
  6. 6. 2015  19 h  Venuše v nejv ětší východní elongaci (45° od Slunce) 
12. 6. 2015    3 h  planetka (2) Pallas v opozici s e Sluncem 
14. 6. 2015  17 h  Mars v konjunkci se Sluncem (nen í vůbec pozorovatelný) 
 
 

ČERVNOVÉ NOVINKY Z ASTRO-WEBCAST.EU 
 

Program vysílání na Astro-webcast.eu v období 2. – 15. 6. 2015 
 
Po závažné opravě od 6. 6. 2015 

ve 22:30 zahájí provoz allsky kamera 
OKO2. Na našem vysílacím webu poběží 
snímkování oblohy každý jasný večer 
s výjimkou dnů kolem úplňku. 

 
Webcast z hv ězdárny Karlovy Vary: 

Pátek 5. 6. 2015 od 22:00 hodin 
Sobota 6. 6. 2015 od 22:00 hodin 
Pátek 12. 6. 2015 od 22:00 hodin 

Sobota 13. 6. 2015 od 22:00 hodin 
Proběhne pouze za jasné oblohy 

 
Cíle pozorování:  

Planety: Venuše, Jupiter, Saturn 
Otevřená hvězdokupa M44 

Kulová hv ězdokupa M3  
  

2.6. 9.6. 



 

 

 

 
PŘIJĎTE S NÁMI 

POZOROVAT 
Z HVĚZDÁRNY 

OBJEKTY BLÍZKÉHO 
I VZDÁLENÉHO 

VESMÍRU 
DALEKOHLEDY 

 
 

 
 
 
Mapka ukazuje oblohu 5. 6. 2015 od 22:00 hodin a je tedy dobrým vodítkem pro pozorování v červnu 

v otvírací době na hvězdárně.  
 



 

 

 

PROGRAM HVĚZDÁRNY PRO VEŘEJNOST 

ČČEERRVVEENN  22001155  
Noční pozorování oblohy 

Každou noc v individuálně stanovený čas   
Registrujte se denně od 13:00 do 16:00 hodin telefonicky 

na čísle 357 070 595 a možná ještě ten večer pro Vás 

připravíme zajímavý program! 

180 MINUT ASTRONOMIE  

Každou středu, čtvrtek, pátek a sobotu 
16:00 – 19:00 
Začátky programů vždy v celou hodinu, poslední vstup v 18:00 
Program vhodný pro všechny věkové kategorie zájemců (děti i dospělé) o astronomii a pro také pro 
návštěvníky Karlových Varů. Prohlídka interaktivních exponátů hvězdárny a astronomické techniky. 
Pozorování Slunce a planet na jasné odpolední obloze. Diskuze, konzultace a odpovědi na otázky zájemců 
o detailnější vysvětlení a informace k relevantním tématům, na které není v čase večerních pozorování 
dostatečný prostor.  
 

ASTRONOMICKÉ ODPOLEDNE  
V neděli 14.6.2015, 15:00   
První část: volný výběr astronomických pořad a pohádek pro děti. Program vhodný pro děti od 5 let, 
jejich rodiče nebo prarodiče (cca 35 min). Přijďte si vyzkoušet přístroje a expozice, které jinde neuvidíte! 

SATURN – OZDOBA NOČNÍ OBLOHY 
Druhá část: astronomická přednáška. Vhodné pro všechny věkové kategorie (cca 35 min). Proč na ní 
nemůžeme přistát? Kolik má vlastně měsíců a co všechno o ní víme a nevíme.  
 

EXKURZE PRO KOLEKTIVY A POBYTY PRO SKUPINY S PROGRAMEM 

Exkurse vždy v pondělí – pátek v 8:30, v 10:00 a v 11:30  
Objednávka přes internetový formulář na www.astropatrola.cz. Mimo tyto časy nutno objednat 

alespoň 14 dnů dopředu telefonicky.  

Od 10.5. do 30.6. POBYTY PRO SKUPINY A ŠKOLNÍ KOLEKTIVY 
Pobyty umožňují nabídnout školním třídám pozorování noční oblohy. Možnost objednat pro školní 

skupinu dětí od 3. třídy do 8. třídy ZŠ. Kapacita 28 míst. 
 
Vstupenky na všechny akce je od 15.4.2015 možno zak oupit v internetovém p ředprodeji 
na www.astropatrola.cz  

telefon 357 070 595 

hvezdarna@astropatrola.cz 

www.astropatrola.cz 

  

  


