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Meteorický roj Perseidy pozo-
rovali návštěvníci na třebíčské 
hvězdárně ve čtvrtek 12. srpna 
od 21 do 24 hodin. Země každý 
rok mezi 17. červencem a 24. 
srpnem prochází na své dráze 
skrze prachový proud rozptýle-
ný za kometou 109P Swift-Tut-
tle.

Prachové částice zvané mete-
oroidy se střetávají se Zemí a 
v atmosféře zazáří jako meteory. 
Při průletu zemskou atmosférou 
se zcela vypaří. Název Perseid je 
odvozen od místa v souhvězdí 
Persea, z něhož meteory zdánli-
vě vylétají. Pozorování přiblížila 
Kristýna Jelečková. 
� Antonín Zvěřina

Co se tedy na hvězdárně zmiňova-
ný čtvrtek dělo?

Zájemci měli možnost vidět několik 
meteorů z meteorického roje Perseid. 
V době, kdy vrcholí, máme pravidelně 
otevřeno pro veřejnost. Pozorujeme 
nejen zmiňovaný roj, ale i souhvězdí, 
planety, objekty hlubokého vesmíru, 
prostě vše, co je v té době viditelné na 
obloze. 

Letos vám poměrně přálo počasí?
Docela ano, i když se později večer 

obloha zatáhla. I v pátek a v sobotu js-
me měli otevřeno pro veřejnost, náv-
štěvníci také mohli Perseidy pozoro-
vat.  

Máte představu, kolik přišlo ve 
čtvrtek lidí?

Ten čtvrteční večer přišlo zhruba 120 
lidí. Půjčujeme zájemcům na pozoro-
vání matrace a deky, protože Perseidy 
je nejlépe pozorovat vleže. Nedá se na 
ně kouknout v dalekohledu, protože 
letí rychle. Deky půjčujeme i při běž-
ných pozorováních, je léto, mnoho lidí 
přijde nalehko a neuvědomí si, že jim 
bude zima. 

Je to pravda, že se Perseidy nedají 
běžně vyfotit?

Tak to není pravda, máme je vyfo-
cené i my. Nejde je ale fotit tak, že si 
stoupnete s fotoaparátem a čekáte a 

pak stisknete spoušť. Pokud bude mít 
fotograf stativ a nechá fotoaparát sní-
mat oblohu delší dobu, tak na snímku 
Perseidy budou. 

O tomto jevu se říká, že padají 
hvězdy, dá se tento úkaz pozorovat 
během roku?

Během roku máme několik mete-
orických rojů, vychází to v průměru 
jeden na měsíc, ale některé jsou veli-
ce slabé, jsou vidět třeba jen dva tři 
meteory za hodinu, některé jsou veli-
ce rychlé, špatně se pozorují. A jeden 
s vyšší četností je zase v zimním obdo-
bí, což není pro pozorování nejideál-
nější doba. 

Říká se, že když padá hvězda, má 
si člověk něco přát. Máte představu, 
jak to vzniklo?

Myslím si, že to vzniklo v obdo-
bí, kdy lidé ještě nevěděli, co to padá. 
Hvězda samozřejmě nepadá, to by 
byla velká katastrofa. Je to krásný svě-
telný jev, a tak si lidé vymysleli, že když 
padá hvězda, může se jim splnit jejich 
přání. 

Jedná se opravdu o malé objekty?
U meteorických rojů se opravdu jed-

ná o malé částečky, u takzvaných boli-
dů mohou částečky spadnout i na zem. 
Kdyby letělo k Zemi něco většího, to 
bychom určitě věděli.

Když jsme byli malé děti, pozo-
rovali jsme na obloze první hvězdu 
Večernici a ráno poslední Jitřenku. 
O co se jedná?

Jedná se o planetu Venuši. Ta obíhá 
blíže ke Slunci než Země. Netroufnu 
si tvrdit, že je to vždy první objekt na 
obloze. Někdy je tak blízko Slunce, že 
viditelná není. 

V ten čtvrtek byly vidět jasně pla-
nety Jupiter a poblíž Saturn. 

Nebyly daleko od sebe (smích). 

PERSEIDY přilákaly na třebíčskou hvězdárnu desítky zvědavců. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Na nebi zazářily jasné Perseidy, 
přilákaly desítky zájemců o noční nebe

Kristýna 
Jelečková

Když jsme na to koukali, byly relativně 
blízko u sebe. Není to tak dávno, kdy 
procházely těsně vedle sebe. A moh-
li jsme je pozorovat v jednom zorném 
poli. To byla krásná podívaná, moc 
často se to nestává. 

Co ještě lidem na obloze ukazuje-
te?

Ukazovátkem jim nejprve venku 
ukazujeme souhvězdí, jednotlivé hvěz-
dy, planety. A pak dalekohledy, co tam 
zrovna je pozorovatelné. 

Jak to, že Měsíc v úplňku je někdy 
malinký, a někdy jako talíř?

To je optický klam. Když máme mož-
nost jej porovnat třeba s domy, stromy, 
zdá se nám větší. Když ho máme nad 
hlavou, nemáme ho s čím porovnat, 
a proto se nám zdá menší. Měsíc má 

eliptickou dráhu oběhu, takže je Zemi 
blíž nebo dál, ale to my pouhým okem 
nepoznáme. 

Co pouhým okem ještě do konce 
roku uvidíme?

Jasné komety žádné hlášené nejsou, i 
když u nich je to složité. Záleží, jak se 
zachová, když se přiblíží ke Slunci, zda 
se třeba rozpadne. Většinou vyčkává-
me, jaké budou prognózy. Myslím, že 
nás žádný takový jev nečeká.

Co to znamená, kometa se rozpad-
ne?

Kometa je ledovo-prachové těle-
so. Když se přiblíží ke Slunci, tak se 
materiál rozpouští, nebo se celé jádro 
může rozpadnout na kusy. Může i úpl-
ně zaniknout. Ale rozhodně stojí za to 
přijít k nám i na běžné pozorování.   

Město poskytlo dary
Rada města rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 20 tisíc korun společ-

nosti Podmol Bros na pořádání srpnové akce na sokolském stadionu. Tato 
společnost dlouhodobě spolupracuje s třebíčským stacionářem Barevný svět. 

Dále rada rozhodla poskytnout finanční dar ve výši deset tisíc korun Okres-
ní hospodářské komoře Třebíč na pořádání XXV. ročníku veletrhu vzdělává-
ní Didacta 2021. Ten se uskuteční ve čtvrtek 21. října v prostorách budovy 
Střední průmyslové školy Třebíč v ulici Manželů Curieových.

Jedná se o XXV. ročník veletrhu. Cílem veletrhu je podat veřejnosti ucele-
ný přehled o vzdělávacích nabídkách škol a školských zařízení a propojit tuto 
nabídku s možností uplatnění v praxi.  -zt-


