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Zájemci v třebíčské hvěz-
dárně se seznámili s noční 
oblohou, poutavě o ní vyprá-
věla Kristýna Jelečková, pra-
covnice hvězdárny.
� Antonín Zvěřina

Na co se dnes návštěvníci mohou 
těšit?

Budou mít možnost pozorovat mete-
orický roj Perseidy. Ty není vhod-
né pozorovat dalekohledem, protože 
se na obloze vyskytují pouze krátce, 
prolétají velice rychle. Návštěvníci 
si mohou pomocí dalekohledů pro-
hlédnout různé hvězdokupy, vše, co 
se dnes na obloze objeví, a vše doplní 
přednáška. 

Co je nyní na obloze zajímavého?
Planety jsou bohužel na ranní obloze, 

největší dominantou bude Měsíc, což 
pro nás není příjemné, protože Per-
seidy nejsou tak viditelné, méně jasné 
přesvítí Měsíc.

Co to jsou hvězdokupy?
To jsou vlastně seskupení hvězd, 

ale pokud je neumíme hledat, tak nic 
nevidíme. Nachází se v nich několik 
desítek, stovek, ale v kulových až mili-
on hvězd.

A proč se Perseidy vyskytují jen 
v určitém období?

Vznikají tak, že kolem Slunce proletí 
nějaké těleso, nejčastěji kometa, kte-
rá za sebou zanechá prachovou stopu, 

a když se Země dostane do této pra-
chové stopy, částečky vletí do atmo-
sféry, kde se rozžhaví a my je vidíme. 
Mateřským tělesem Perseid je kometa 
109P/Swift-Tuttle, která se sem vrací 
asi jednou za 133 let. A jednou za rok 
nám přinese meteorický roj. 

Co dělá kometa během zbytku 
roku?

Komety mají velice protáhlou dráhu 
letu, eliptickou, proletí kolem Slunce 
a odlétají do vzdálenějších míst Slu-
neční soustavy a pak se k nám vracejí. 
Některé se nevrátí vůbec, některým to 
trvá i několik století, než se vrátí. 

Ale Perseidy můžeme pozorovat 
každý rok.

Ta prachová stopa je natolik trvan-
livá, že Perseidy můžeme pozorovat 
každý rok. Když se kometa vrátí, tak 
stopu obnoví a pozorování meteoric-
kého roje je samozřejmě daleko inten-
zivnější. 

Můžeme nyní pozorovat nějakou 
kometu?

Kolem Země neustále proléta-
jí nějaké komety a vždy se čeká, co 

nastane. Když se kometa dostane ke 
Slunci, může zjasnit, nebo se třeba roz-
padnout. Nikdy se nedá dopředu říct, 
co se s kometou stane. Pozoruje se 
velkými dalekohledy, ale pak se čeká, 
zda bude či nebude viditelná pouhým 
okem.

Dnes bude Měsíc na obloze velký, 
ale jindy je málem nepozorovatelný, 
někdy je barevný. 

Modrý Měsíc se říká tehdy, když na 
kalendářní měsíc vycházejí dva úplňky. 
Ale není modrý, lidé jsou pak zklama-
ní. Běžní pozorovatelé nějaké barevné 
odstíny nevnímají. To samé je u veli-
kosti. 

Ale vidíme na povrchu různá 
zabarvení.

Určitě ano, povrch Měsíce a jeho 
nerovnosti jsou viditelné i pouhým 
okem. Pak stačí i obyčejný myslivec-
ký dalekohled, abychom si užili krásu 
Měsíce, protože to je objekt k nám nej-
blíž. 

Co zatmění Slunce?
Úplné zatmění v České republice 

nás čeká asi v roce 2135, ale zanedlou-
ho nastane ve Španělsku, v roce 2026, 
2027, pro nás to znamená částeč-
né zatmění, ale stojí za to za úplným 
vycestovat. 

Takže se chytáte do Španělska?
Určitě, a už se na to moc těšíme, jen 

se obávám, že tam najede tolik lidí, že 
se tam ani nevejdeme. 

Bude to v celém Španělsku?
Jenom v části, celkové zatmění bude 

v šířce asi 200 kilometrů. 

A zatmění Měsíce?
Ta jsou poměrně častá, tak dvakrát 

do roka, ale záleží, zda je Měsíc nad 
obzorem. Ta polostínová nejsou pro 
veřejnost zase až tak zajímavá. 

Měsíc je ale menší než Slunce?
Měsíc je asi 400krát menší než Slun-

ce, ale Slunce je asi 400krát dál. Proto 
k úplnému zatmění Slunce dochází. 
Nebude tomu tak pořád, Měsíc se od 
nás každý rok vzdaluje asi o tři centi-
metry. 

To znamená, že nás Měsíc opustí?
Bude to trvat, ale až ho Země gravi-

tačně neudrží, tak nás opravdu opustí.

Co to pro lidstvo bude znamenat?
Pro nás je velice důležitý, řídí se pod-

le něj příliv a odliv nebo třeba zvířata. 
Ty změny ale budou postupné. Takže 
si s tím příroda bude muset poradit.

Planety se také vzdalují?
Planety drží gravitační síla Slunce. 

Dříve jich zřejmě bylo daleko víc, ale 
probíhaly srážky, než se Sluneční sou-
stava ustálila, některé protoplanety 
soustavu opustily. Dokud tady bude 
Slunce, dráhy planet budou poměr-
ně stálé, ale samozřejmě kdyby došlo 
k nějaké srážce s větším tělesem, může 
se planeta ze své dráhy vychýlit. 

A dá se předpokládat, že Slunce 
jednou zanikne?

My víme, že Slunce spaluje urči-
té prvky, a až mu dojde palivo, nebu-
de mít co spalovat, stane se z něj rudý 

obr. Přeorientuje se na jiné palivo. To 
je jako kdybyste jeli autem, došel vám 
plyn a pohon se přepnul na benzin. 
Aby to ale hvězda dokázala, musí mno-
honásobně zvětšit velikost. Pak Slunce 
pohltí Merkur, Venuši, a nejspíš i pla-
netu Zemi. 

To není veselá perspektiva, takže 
lidstvo už musí hledat nové útočiš-
tě?

Máme na to nějakých pět miliard let, 
nemusíme se stěhovat hned. Kosmo-
nautika se vyvíjí mílovými kroky, ale 
zatím jsme schopni dosáhnout Měsí-
ce a nejbližších planet. Opustit Sluneč-
ní soustavu, to se za jeden lidský život 
zvládnout nedá. Pan Musk se chystá 
osídlovat Mars, uvidíme. 

Vyřešil by to přesun v čase nebo v 
prostoru?

Kdybychom chtěli přesunout celou 
planetu v prostoru, tolik energie nemá-
me. Cestováním v čase se vědci zabý-
vají, ale zatím nebylo nic dokázáno. 
Dle mého názoru, vzhledem k různým 
paradoxům, by nám v tom příroda a 
fyzikální zákony zabránily.

Ve vesmíru funguje nový daleko-
hled. 

Pro lidstvo je to určitě úspěch, dostat 
tam tak veliký dalekohled. Od roku 
1990 obíhá Zemi Hubbleův teleskop, 
který má průměr zrcadla asi dva a půl 
metru. Vesmírný dalekohled Jamese 
Webba má průměr zrcadla šest met-
rů. Byl navedený na větší vzdálenost 
od Země. Ty snímky jsou nádherné. A 
dozvídáme se o vesmíru daleko víc. 

Ale to se díváme do minulosti?
Ano, je to tak. Vezměme si Slunce, 

kdyby náhle zhaslo, my to poznáme až 
za osm minut. Takže se na něj díváme 
osm minut do minulosti. Vzdálenější 
objekty jsou od nás vzdálené i stovky 
světelných roků, takže se díváme do 
minulosti, jak to v tu dobu vypadalo. 
Teď už ten vesmír může vypadat úpl-
ně jinak. My se díváme na obraz, jak to 
bylo, když k nám vyrazilo světlo. 

Dívá se někdo na nás?
Bylo by to hezké, ale obávám se, že 

jsme pouhá tečka ve vesmíru. Kdy-
by někdo měl tak technicky dokonalý 
dalekohled, mohl by koukat třeba na 
dinosaury. Takže kdyby někde ve ves-
míru byl inteligentní život, chvíli by 
trvalo, než by se od nás k němu infor-
mace dostala. 

Takže nějaká komunikace ani není 
možná.

Vesmír je obrovský a my neustá-
le vysíláme do něj signály, ale než je 
někdo zachytí, než je třeba rozluští, 
nemusí mít stejnou technologii jako 
my, tak to může trvat tak dlouho, že tu 
nebudeme my. 

Ale máme krásnou planetu a myslím, 
že si nemůžeme stěžovat. Určitě by-
chom si ji měli chránit, je na ní voda, 
život, když si člověk uvědomí, jaké 
podmínky panují ve vesmíru, jak je 
nebezpečný, teď se tady objeví taková 
krásná oáza, kde je možné žít, tak to je 
přece úžasné. 

A co Bůh?
Myslím, že se to nevylučuje, nejde to 

proti sobě. Už jsou teorie, že to může 
jít pospolu, a záleží, čemu člověk věří.  

Lidé u hvězdárny pozorovali Perseidy

Kristýna 
Jelečková


