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Částečné zatmění Slunce mohli zájem-
ci pozorovat ve čtvrtek 10. června zhru-
ba v poledne v třebíčské hvězdárně. Pří-
liš mnoho lidí nepřišlo, inu 17procentní 
zatmění není 17procentní sleva v super-
marketu. Nejen o tomto jevu si Třebíčské 
noviny povídaly s Kristýnou Jelečkovou, 
pedagogem volného času, která na hvězdár-
ně vede kroužky pro děti a připravuje pozo-
rování oblohy a přednášky.
� Antonín Zvěřina

Co se to vlastně dnes na obloze událo?
Byli jsme svědky částečného zatmění Slunce, 

z České republiky jsme mohli pozorovat 17 procent 
zakrytí. Ve světě mohli spatřit prstencové zatmění. 

Kde se na to lidé mohli podívat?
Například z Grónska nebo z Kanady. A také 

z Ruska, ale tam panovalo nepříznivé počasí, mož-
ná ho mohli spatřit obyvatelé v některých částech. 

Můžete blíže vysvětlit zatmění slunce?
Mezi nás na Zemi a Slunce se postaví Měsíc. 

Podle toho, kolik Slunce zakrývá, se jedná o úplné 
zatmění či částečné. 

Bylo v České republice úplné zatmění Slunce?
Stalo se tak před mnoha lety a další nás čeká až 

v roce 2135. Na jedno pozorovací místo na Zemi to 
vychází asi na 350 let. Krásná zatmění nastanou ve 
Španělsku v roce 2025 a další bude v Egyptě v roce 
2026. 

Můžeme se těšit aspoň na částečné zatmění 
Slunce?

Čeká nás v příštím roce v říjnu a bude možné 
vidět až 42 procent zakrytí Slunce. Pokud bude pří-
znivé počasí. 

Takže žádný dalekohled nepronikne přes mra-
ky?

Bohužel takový neumíme sestrojit. Leda kdybyste 
měl dalekohled na oběžné dráze nad Zemí, tam se 
vyhnete vlivům počasí. My určitě na naší hvězdár-
ně takovou techniku nemáme. 

Co všechno třebíčská hvězdárna nabízí?
Zabýváme se hodně prací s mládeží. Máme volno-

časové kroužky pro děti od tří let, ale pamatujeme i 
na dospělé, máme kroužek dospěláků. Nabízíme i 
logicko-matematický kroužek a různé příměstské 
tábory, akce pro veřejnost. Nebo pokud je nějaký 
zajímavý úkaz na obloze. Nejblíže nás čekají Per-
seidy v srpnu. Otevřeno pro veřejnost máme každý 
pátek a v sobotu jen za příznivého počasí. 

Když člověk přijde na běžné pozorování, co se 
dozví?

Pozorujeme planety, které jsou běžně k vidění 
na obloze, souhvězdí, mlhoviny, hvězdokupy, více-
hvězdné systémy a máme tady i laserové ukazo-
vátko, kterým můžeme ukazovat přímo na obloze. 
Říkáme k tomu i různé báje a pověsti a historii. 

Které souhvězdí je na obloze největší a nejlépe 
pozorovatelné?

To jsou dvě zcela odlišné otázky. Největší sou-
hvězdí na obloze je souhvězdí Hydra, z něhož je u 
nás vidět část. Tam musíte znát hranice toho sou-
hvězdí. Na obloze máme 88 souhvězdí a Hyd-
ra zabírá největší plochu. Nejlépe pozorovatelné 
souhvězdí, přemýšlím, jak na to mám odpovědět, 
každé má jinak jasné hvězdy. Není žádné, které by 
mělo hvězdy lépe pozorovatelné. Jsou jasná sou-
hvězdí pro dané roční období. Nyní máme léto, 
takže se dá dobře pozorovat souhvězdí Labuť, Lyra 
a Orel. 

A co Velký vůz, což je mezi lidmi nejznámější 
souhvězdí?

Asi vás zklamu, není to souhvězdí, ale takzva-

ný asterismus. Je to taková pomůcka pro astrono-
my, aby se na obloze vyznali. Ale celé souhvězdí se 
jmenuje Velká medvědice. Velký vůz je vlastně ocas 
a záda od té Velké medvědice. A to je daleko větší 
souhvězdí. 

A pak máme Malý vůz.
Opět je to asterismus. A souhvězdí se správně 

jmenuje Malý medvěd. 

A co známá hvězda Polárka, což je pro laiky 
nejzářivější hvězda na obloze. 

Polárka je zajímavá tím, že nám ukazuje sever. 
Mořeplavci se podle ní orientovali, aby našli správ-
ný směr. Patří mezi méně jasné hvězdy a většinou 
se dohledává právě pomocí Velkého vozu.  V pod-
mínkách Třebíče, i když máme oblohu velmi jas-
nou, tak Polárka částečně zaniká. Takže si ji oprav-
du dohledáváme pomocí Velkého vozu. 

V trampských písních se často zmiňuje Jižní 
kříž. 

Ten bohužel od nás neuvidíte. Ten se nachází na 
jižní obloze a je velmi blízko jižnímu pólu. Jako 
nám Polárka ukazuje sever, na té jižní obloze Jižní 
kříž ukazuje jih. 

Tak jak to vlastně s těmi souhvězdími je.
Mezinárodní astronomickou společností v roce 

1925 bylo stanoveno zmiňovaných 88 souhvěz-
dí. Některá byla přidána, některá sloučena. Bylo to 
proto, aby souhvězdí byla pro celou planetu stejná. 
Každá kultura si pojmenovávala svá souhvězdí a 
bylo potřeba tuto náležitost sjednotit. 

Spolupracujete s jinými hvězdárnami?
Ano, jezdíme na exkurze, spolupracujeme při růz-

ných programech, zúčastňujeme se Noci vědců, 
kdy se do ní zapojuje řada vědeckých institucí po 
celé Evropě. 

Takže zpět, pojedete do Španělska či Egypta?
Hromadný zájezd zatím neplánujeme, třeba poje-

deme s těmi členy toho dospělého kroužku, vezme-
me techniku a pojedeme.

U nás asi nikdo takový úkaz nezaznamenal.
V roce 1999 Měsíc zakryl 98 procent Slunce, ale 

to jsem byla malá a nedokáži to posoudit. Ale lidé, 
kteří viděli toto zatmění a úplné zatmění, tak říka-
jí, že je to neuvěřitelný rozdíl. Jedno procent udělá 
strašně moc. Těším se, až uvidím úplné zatmění. 

Jsou z Třebíče vidět všechny planety?
Ano, planety mění svoji polohu, promítají se nám 

do třinácti souhvězdí, vždy je najdeme v jednom 
z nich. Záleží, v jaké vzdálenosti se nacházejí od 
Slunce. Jsou období, kdy pozorovatelné nejsou, ale 
vidět během roku jsou.

Můžeme vidět třeba prstenec okolo Saturnu?
Samotným okem ne, ale naší technikou ano. I 

nějakým obyčejnějším, třeba mysliveckým tried-
rem, nejen prstenec, ale například i jeho největší 
měsíce. Pozorujeme třeba pruhy na Jupiteru, Vel-
kou rudou skvrnu i jeho měsíce.

Věříte v mimozemskou civilizaci?
(smích) Měla jsem o tom i přednášku. Řek-

la bych, že je naivní myslet si, že jsme ve vesmíru 
sami. Vesmír je rozlehlý, obrovský, takže ano, ale 
nejsem schopna popsat, jak takový život vypadá. 

A že by nás navštívili?
My určitě nikoho navštívit nemůžeme, ty vzdá-

lenosti jsou zatím pro nás nepřekonatelné. Sonda, 
kterou jsme posílali před 40 lety, je teprve na okraji 
sluneční soustavy. Zatím nás nikdo nekontaktoval, 
možná i pro ně je ta vzdálenost příliš velká. 

Když mluvíte o velikosti vesmíru, jak je vlast-
ně veliký? 

Říká se, že vesmír je nekonečný, když bych to 
hodně zjednodušila, on se neustále rozpíná, nikdo 
zatím neurčil, jak je veliký. My máme pozorova-
telný vesmír, musíme počkat, odkud k nám dole-
tí světlo. Světlo ze Slunce k nám dorazí asi za osm 
minut, od vzdálenějších hvězd miliony i miliardy 
let. Vzhledem k tomu, že stáří vesmíru je nějakých 
13,8 miliardy let, tak můžeme spatřit jen toto svět-
lo. 

To znamená, že to co vidíme, už nemusí exis-
tovat.

Samozřejmě, na příkladu Slunce se to vysvětlu-
je nejlépe. Kdyby přestalo svítit, ještě osm minut 
k nám světlo letí a po tu dobu nic netušíme. Pozo-
rováním oblohy se vlastně díváte do minulosti. 

A co astronomie a astrologie?
Astrologie se zabývá tím, jak na vás působí posta-

vení planet. Zvířetníkových souhvězdí je třináct, 
takže astrologové jedno vyškrtli, Hadonoše. Každé 
znamení je zhruba od poloviny měsíce do polovi-
ny měsíce následujícího. Z astronomického hledis-
ka to nevychází, protože souhvězdí na obloze jsou 
různě velká a Slunci trvá různě dlouho, než se přes 
ně dostane. V Panně se zdrží nějakých 44 dní, ve 
Štíru jenom šest, takže lidí skutečně narozených 
v tomto znamení je málo.  Astrologii nevyvracím, 
ale není to úplně přesné podle toho, co je na oblo-
ze. Astronomie je něco jiného než astrologie.

A co čínský kalendář?
Tam to je podle roku, kdy jste se narodil. To je na 

každém z nás, nakolik takovým věcem věříme. 

A na závěr, kdy se můžeme těšit na pozorování 
nějaké komety?

Během každého roku přilétá k Zemi komet 
poměrně hodně, ale jen velmi málo z nich je nato-
lik jasných, aby se daly pozorovat menším daleko-
hledem, natož pouhým okem. Krásnou kometu 
Neowise jsme pozorovali loni v létě, ta byla velmi 
jasná.

ZATMĚNÍ Slunce si nenechal ujít malý Jiří Hájek. 
Astronomie ho zajímá, dokonce má doma daleko-
hled. Foto: Antonín Zvěřina

Hvězdárna nabídla zatmění Slunce

KRISTÝNA JELEČKOVÁ u jednoho z dalekohledů 
třebíčské hvězdárny. Foto: Antonín Zvěřina


