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Perkův teleskop byl v minulém roce díky dotaci na přístrojové vybavení od Kanceláře Akademie 
věd úspěšně modernizován. Během jedinečné a náročné renovace byla vyjmuta zrcadla z optické 

cesty ke spektrografům a nahrazena nejmodernější oktogonální vláknovou optikou. Tato změna 
má za následek, že počet fotonů dopadajících do spektrografů a na CCD kamery je několikanásobně 

větší než v původní konfiguraci, a proto je nyní možné pozorování i málo jasných objektů. Navíc byla 
přidána zobrazovací kamera, díky níž lze pořizovat přímé snímky vesmírných objektů. Tato modernizace 

otevřela nové možnosti ve využití teleskopu především pro pozorování exoplanet. O průběhu 
modernizace a následném využití teleskopu jsme hovořili s Pavlem Pintrem a s Petrem Kabáthem. 

Když jsem do předchozího čísla Československého 
časopisu pro fyziku připravovala reportáž z tisko-

vé konference věnované modernizaci Perkova telesko-
pu, tušila jsem, že jen u reportáže rozhodně nezůstane. 
Technické řešení využité při úpravě teleskopu je natolik 
jedinečné a zajímavé, že by byla velká škoda nepřinést 
důležité technické a  technologické podrobnosti vám, 
našim čtenářům. A proto se nyní můžete začíst do roz-
hovoru, ve kterém nám celkovou modernizaci vysvět-
lí Dr. Pavel Pintr a výsledky této modernizace v praxi 
a pozorování přiblíží „lovec exoplanet“ Dr. Petr Kabáth. 

 � Jana Žďárská: Nejprve se budeme zabývat technic-
kým řešením při renovaci teleskopu, o němž bude hovo-
řit Dr. Pavel Pintr. Mohl byste nám prosím na začátek 
prozradit, jak vlastně došlo k tomu, že jste modernizaci 
prováděli právě vy z Centra Toptec Ústavu fyziky plaz-
matu? 

Pavel Pintr: Vývojová optická dílna, tedy předchůd-
kyně dnešního Centra Toptec, patřila v minulosti přímo 
pod Astronomický ústav AV ČR. Při následné reorgani-
zaci se ale oba ústavy osamostatnily. Dílna pracovala ně-
jaký čas samostatně a zpracovávala mimo jiné i zakáz-
ky Ústavu fyziky plazmatu pro PALS, Tokamak a další 
své výzkumné provozy. A protože zakázek bylo opravdu 
hodně, došlo postupně k velmi praktickému a logické-
mu spojení s tím, že se plně modernizovaná optická vý-
vojová dílna stala součástí ústavu fyziky plazmatu pod 
názvem Centrum Toptec. 

 � JŽ: Vy jste celou modernizaci za  Centrum Toptec 
vedl. Mohl byste nám přiblížit, jak jste se k práci v tom-
to výzkumném ústavu dostal? 

PP: Tak to už je trošku delší historie. Já pocházím 
částečně z učitelské rodiny, a i když mě učitelské po-
volání poměrně dost zajímalo, chtěl jsem být také kos-
monautem a  astronomem. Ačkoliv jsem vystudoval 
v Žatci, odkud pocházím, poněkud netradičně obchod-
ní akademii, pořád mě to k fyzice a přírodním vědám 
nadmíru táhlo. Už jako dítě jsem hltal inspirativní po-
řad Dr. Jiřího Grygara Okna vesmíru dokořán i kni-
hy a pořady skvělého astronoma Carla Sagana. V rám-
ci střední školy jsem proto chodil do astronomického 
kroužku v  planetáriu v  Mostě, kde jsem se seznámil 
s  panem Josefem Matesem, jenž mě postupně naučil 
pracovat s astronomickými přístroji a také mi umožnil 
působit jako demonstrátor v programech pro veřejnost.

 � JŽ: A jak dále pokračovala vaše cesta od studenta ob-
chodní akademie k vědeckému pracovníkovi Ústavu fy-
ziky plazmatu? 

PP: Fyzika se u mě neustále prosazovala a nenechala 
se odradit. Už od prvního ročníku pětileté obchodní 

Porovnání výsledku modernizace dalekohledu – červená 
barva – spektrum před modernizací. Bílá barva – stejné 

spektrum hvězdy po modernizaci.
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„ Věda je více 
než jen soubor 
poznatků. Je to 
způsob myšlení. 
Způsob skep-
tického vyslý-
chání vesmíru 
s jemným poro-
zuměním lidské 
omylnosti. “ Carl Sagan

akademie jsem inklinoval k astronomii a fyzice a ne-
záživnou školní výuku jsem si kompenzoval matema-
tickými a fyzikálními olympiádami. Odtud vedla moje 
cesta už přímo na fyzikální obor optika a optoelektro-
nika katedry optiky na Přírodovědecké fakultě Univer-
zity Palackého v Olomouci. 

 � JŽ: Ale cesta za astronomií nebyla ve vašem případě 
nijak jednoduchá. Doktorandské studium jste studoval 
již při zaměstnání. Kde jste tehdy pracoval a proč? 

PP: Ano, oba dva doktoráty jsem studoval dálko-
vě při práci. Moje první zaměstnání bylo v Žatci, kam 
jsem se po studiích z Olomouce vrátil. Tehdy zde začala 
pracovat japonská firma Koito, která se specializovala 
na výrobu světlometů do automobilů. To mě velmi za-
ujalo – byla to možnost zabývat se optikou přímo v pra-
xi. Zpočátku jsem zde pracoval ve fotometrické labo-
ratoři a později jako vývojový pracovník. V době krize 
však japonští majitelé firmy vývoj utlumovali, a proto-
že jsem se i nadále chtěl zabývat především výzkumem 
a vývojem, rozhodl jsem se firmu opustit. Shodou ná-
hod jsem v té době dostal nabídku od Dr. Radka Meli-
cha, mimochodem mého spolužáka, do Centra Toptec 
v  Turnově. Z  hlediska mého uplatnění to byla velmi 
zajímavá nabídka, ale přece jen jsem ji poměrně dost 
zvažoval a to především z důvodu vzdálenosti (od Žat-
ce cca 200 km). Nakonec jsem ale tuto nabídku přijal 
a začal jsem pracovat v Turnově. 

 � JŽ: A přitom jste stále dálkově studoval. Čeho se tý-
kalo vaše doktorandské studium a kdo byl vaším ško-
litelem? 

PP: Na Přírodovědecké fakultě v Olomouci jsem pra-
coval nejprve na malém doktorátu RNDr., a to v rámci 
matematické fyziky, a poté na doktorátu Ph.D. v oboru 
aplikované fyziky. Již na magisterském studiu jsem měl 
tu čest setkat se s vynikajícími osobnostmi – Dr. Anto-
nínem Lukšem a profesorkou Vlastou Peřinovou, která 
byla mojí školitelkou a zároveň další osobou, která mě 
nasměrovala k vědecké práci. Vedla obě moje dokto-

randské práce a velmi dobře mě naučila i to, jak přistu-
povat k vědecké činnosti. 

 � JŽ: Zabýváte se převážně optikou a tak bych se ráda 
zeptala, co optika jako taková znamená právě pro vás? 

PP: Optika je pro mě stále především tou nejdůle-
žitější otázkou, jež pronásleduje snad každého vědce: 
„Proč tu jsme a proč náš svět vypadá tak, jak vypadá…?“ 

 � JŽ: Čím se v současné době v Centru Toptec zabý-
váte? 

PP: Od roku 2012, kdy jsem do Centra Toptec na-
stoupil, zde působím v oblasti optického designu. Jako 
vedoucí vědecký pracovník tu řeším aplikovaný vý-
zkum a  experimentální vývoj i  průmyslové granty 
a zároveň řídím vědecký a inženýrský tým, ve kterém 
pracujeme na  vývoji i  konstrukci různých optických 
prototypů pro různé průmyslové aplikace. 

 � JŽ: Vraťme se tedy k Perkovu teleskopu. Proč jej bylo 
potřeba modernizovat a jaký byl hlavní cíl této opravy? 

PP: Tak především se jedná o největší optickou mo-
dernizaci od  vzniku dalekohledu v  roce 1967. Vývoj 
v oblasti optiky kráčí neustále dopředu a vše se vylep-
šuje. I optická vlákna jsou stále modernější. V Perko-
vě teleskopu bylo světlo původně vedeno pouze zrca-
dly, a tak postupně docházelo k optickému zastarávání 
jejich povrchu a tím i nechtěnému pohlcování světla. 
Tak se zásadně ztrácela jeho světelná účinnost. Jistě by 
se mohlo postupovat i tím způsobem, že by se prostě 
v určitých intervalech zrcadla znovu pokovila, ale to je 
poměrně drahé a muselo by se to činit neustále. Takže 
to nebylo příliš optimální řešení. Variantou bylo v tom-
to případě použití nejmodernějších optických vláken, 
která by zajistila přenos signálu téměř ze sta procent 
a fungovala by stále (pokud by nedošlo k nehodě a je-
jich přerušení). Tím by bylo možné přenést co nejví-
ce světla do spektrografů a následně by teleskop mohl 
„dohlédnout dál“.  

Původní řešení Perkova dalekohledu.

Nové řešení dalekohledu – odstranění zrcadel a natažení 
optických vláken.
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 � JŽ: Jakým způsobem bylo stanoveno konečné tech-
nické řešení? A bylo i více variant, jak modernizaci pro-
vést?  

PP: Hned zpočátku jsme nepátrali přímo po  jedi-
ném řešení. To vznikalo postupně. Po  zadání zakáz-
ky jsme se s  kolegy z  Astronomického ústavu v  čele 
s RNDr. Miroslavem Šlechtou, Ph.D., setkávali a zjiš-
ťovali, jak si astronomové představují práci s daleko-
hledem a co by od něj nejvíce potřebovali. Toto období 
trvalo přibližně tři čtvrtě roku a během něj jsme vybí-
rali a  ladili konečné technické řešení zakázky. Tímto 
způsobem jsme se postupně dohodli na všech důleži-
tých aspektech modernizace. 

 � JŽ: Ve hře bylo především zvýšení účinnosti celého 
optického systému teleskopu. Jaké řešení bylo nakonec 
stanoveno? 

PP: Na základě průběžných jednání jsme nakonec 
přistoupili k radikální změně optické konfigurace da-
lekohledu. Rozhodli jsme se vést světlo do spektrografů 
optickým vláknem přímo z primárního ohniska, takže 
zůstalo jenom jedno zrcadlo – to primární o průměru 
dva metry. Účinnost dalekohledu se tak mohla zvýšit 
až o desítky procent. Součástí modernizace byly i op-
tické návrhy využití celého zorného pole primárního 
zrcadla. Vznikla tak koncepce dvou pracovních reži-
mů dalekohledu: spektroskopického a fotometrického. 

 � JŽ: Toto optické zařízení bylo pojmenováno po sta-
rořeckém bohu pozorování jako „Hyperion“. Mohl byste 
nám jej více přiblížit? 

PP: Velmi rád. Při spektroskopickém režimu je 
do optické osy primárního zrcadla vsunuto šikmé zr-
cátko, na které je zaměřena pointační kamera. V zrcát-
ku jsou vstupy do optických vláken jdoucích do  jed-
notlivých spektrografů a  pointuje se tak, aby světlo 
zkoumané hvězdy dopadalo optimálně do zvoleného 
vlákna (tedy do zvoleného spektrografu). Přeje-li si as-

tronom fotometrický režim, celý tento systém se me-
chanicky odsune stranou a do optické osy primárního 
zrcadla se nastaví objektiv a kamera s pěti fotometric-
kými filtry. Přechod od fotometrického ke spektrosko-
pickému režimu nebo zpět trvá méně než jednu mi-
nutu.

 � JŽ: Zmiňoval jste se o  spektrografech. Kolik a  jaké 
spektrografy Perkův teleskop využívá?  

PP: V konfiguraci Perkova teleskopu jsou na konci 
optického vlákna spektrografy dva. Jedná se o jednořá-
dový a ešeletový spektrograf. Princip činnosti spektro-
grafu je ve své podstatě nesmírně jednoduchý: paprsek 
světla se na nějakém optickém členu (jímž může být 
buď hranol, nebo mřížka) rozloží do spektra, které se 
pak promítne na záznamové médium. Tím bývá v po-
slední době CCD čip. Kromě těchto dvou prvků bývá 
součástí spektrografu ještě štěrbina a kolimátor. 

Jednořádový spektrograf zobrazuje na  CCD čipu 
pouze jeden spektrální řád. Součástí jednořádového 
spektrografu v  Ondřejově tvoří štěrbina o  šířce 200 
mikronů (to je šíře dvou lidských vlasů) a touto štěr-
binou jsme potřebovali „provést“ přicházející světlo. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o podélnou štěrbinu, je 
to poněkud problém, protože optické vlákno vytváří 
kruhový svazek.

Ešeletový spektrograf funguje poněkud odlišným 
způsobem. Tento spektrograf vykreslí naráz velké 
množství spektrálních řádů. Každý řád zahrnuje jen 
krátký úsek vlnových délek, ale protože se jednotlivé 
řády částečně „překrývají“, lze je poskládat dohroma-
dy a získat naráz velmi rozsáhlý úsek spektra. To vše 
při stejném nebo dokonce lepším rozlišení, než jakého 
dosáhneme ve standardním spektrografu. 

 � JŽ: Zásadním úkolem u jednořádového spektrografu 
tedy bylo přetransformovat kruhový svazek do podélné 
štěrbiny. Připomíná mi to událost v misi Apollo 13, kdy 
bylo třeba napojit kruhový výstup filtru na hranatý ot-
vor. Jak jste tuto situaci vyřešili vy? 

PP: Ano, je to velmi podobná situace. My jsme pro 
tento případ vyvinuli a  použili tzv. tvarovač svazku 
(beam-shaper). Jedná se o jedinečné řešení, které máme 
nyní v patentovém řízení a nikde jinde ve velkém dale-
kohledu dosud nebylo použito. 

 � JŽ: A jak je tato situace řešena v jiných teleskopech? 

PP: Dříve se to dělalo tak, že optický svazek se tzv. 
ořezával. Tím se ale ztrácelo světlo. My naopak doká-
žeme svazek přetransformovat tak, že se téměř žádné 
světlo neztrácí. Používáme k  tomu již výše zmíněný 
tvarovač svazku – tedy speciálně deformované zrcadlo 
(freeform), které se dá matematicky popsat rozvinutým 
polynomem vyššího řádu. Toto zrcadlo přetváří kruho-
vý svazek na tenkou úsečku. Vznikne tedy tenký sva-
zek, který projde přes podélnou štěrbinu. Toto řešení 
disponuje vysokou účinností a o to nám šlo především. 

 � JŽ: Další zajímavostí je ošetření skleněného vlákna 
proti skrutu. Jak vypadá toto technické řešení a co Per-
kově teleskopu přineslo? 

PP: Skleněné optické vlákno není vedeno volně, ale 
je na speciálních místech upevněno a prostupuje tubu-
sem celou mechanickou soustavou teleskopu až dolů 
do řídicí místnosti. Teleskop se otáčí ve dvou rovinách 
(v rektascenzi a deklinaci) a tím je i optické vlákno na-

RNDr. Pavel Pintr, Ph.D., (*1980) vystudoval obor optika 
a jemná mechanika na PřF UP Olomouc, kde též získal ti-
tul RNDr. v oboru matematická fyzika a titul Ph.D. v oboru 
aplikovaná fyzika. Zabývá se průmyslovým výzkumem 
a experimentálním vývojem optických technologií a také 
výzkumem proměnných hvězd a  exoplanet. Pracuje 
na Ústavu fyziky plazmatu AVČR, v. v. i., v oddělení TOPTEC 
v Turnově jako vedoucí vědecký pracovník a optický de-
signér. V  letech 2005–2012 pracoval v  japonské firmě 
Koito, kde působil jako fotometrický specialista při vývoji 
předních světlometů do automobilů.
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máháno v těchto dvou osách. A protože se jedná o skle-
něné vlákno, má svoje namáhání ve  skrutu omezené 
a mohlo by dojít i k poškození jádra vlákna, kudy se 
šíří signál. To se ale v případě Perkova teleskopu stát ne-
může, protože jsme pro tento případ vyvinuli speciální 
úchytný systém, který jej chrání právě v té části, kde je 
vlákno nejvíce namáháno. My jej tímto úchytným sys-
témem chráníme, aby nedošlo k jeho poškození. 

 � JŽ: Jakým způsobem tedy probíhala celá modernizace? 

PP: Modernizace probíhala ve  dvou navazujících 
krocích. Nejprve došlo k  odstranění zrcadel a  poté 
k  umístění Hyperionu a  natažení optických vláken. 
Oddělení Ústavu fyziky plazmatu AVČR, v. v. i., TOP-
TEC dále vyvinulo speciální tvarovač svazku, který 
směruje světlo do štěrbiny jednořádového spektrogra-
fu za pomoci freeform zrcadla, což je optické řešení, 
které ve světě nemá obdoby. Ondřejovský dalekohled se 
tak může pyšnit světově unikátním optickým prvkem, 
který významně zvyšuje účinnost spektroskopického 
pozorování. 

 � JŽ: Jak probíhala komunikace se zástupci Astro-
nomického ústavu AV ČR? Dokázali jste účinně sladit 
technické možnosti navrženého způsobu modernizace 
s požadavky astronomů? 

PP: V rámci renovace teleskopu spolu komunikova-
ly a spolupracovaly dva rozsáhlé týmy vědců, techniků 
a inženýrů. Tým složený z astronomů a techniků Per-
kova dalekohledu vedený Dr. Šlechtou z Astronomic-
kého ústavu a tým specialistů na optiku a mechaniku 
z centra TOPTEC vedený mojí osobou. 

 � JŽ: Jak dlouho trvala realizace projektu i  samotná 
odstávka dalekohledu?  

PP: Celá modernizace od diskuze k výsledku trva-
la rok a tři měsíce – tedy návrh optiky, výroba optiky 
a  výroba jednotlivých mechanických částí. Samotná 
odstávka teleskopu zabrala jen tři měsíce. Vše proběhlo 
podle plánu, a dokonce nedošlo ani k žádnému zpož-
dění. Ale co nás mírně zbrzdilo při finálním testování 
– to bylo počasí. Teleskop bylo potřeba po provedení 
modernizace otestovat, a protože se tak dělo v zimních 
měsících, byli jsme nuceni delší dobu čekat na vhodné 
počasí. 

 � JŽ: Potýkali jste se s nějakými potížemi při samotné 
realizaci?  

PP: Jednoduché určitě nebylo samotné navázání 
světla do vlákna. Vlákno má totiž pouhých 140 mik-
ronů, což je přibližně tloušťka lidského vlasu. To není 

jednoduché. Proto jsme vyvinuli speciální úchytný 
systém, který nám umožňuje správně navázat světlo 
do vlákna. Další složitou operací bylo vyřešení ochra-
ny optického vlákna proti skrutu a také vytvoření tva-
rovače optického svazku – tedy způsob, jak dostat co 
nejvíce světla přes štěrbinu jednořádového spektrogra-
fu. Díky tomu, že je Centrum Toptec nejmodernějším 
vývojovým optickým střediskem ve  střední Evropě, 
podařilo se pro všechny tyto eventuality nejen navrh-
nout speciální technická řešení, ale také je u nás nebo 
u průmyslových firem vyrobit. 

 � JŽ: O tom, jakým způsobem nyní funguje Perkův te-
leskop, budeme v druhé části rozhovoru hovořit přímo 
s  jeho uživatelem Dr.  Petrem Kabáthem. Mohl byste 
nám říci ze svého úhlu pohledu, co nového modernizo-
vaný teleskop astronomům umožňuje? 

PP: Velmi rád čtenářům výsledek modernizace při-
blížím. První světlo do  fotometrické kamery pěkně 
předvedlo možnosti nového systému, který po půl sto-
letí od uvedení dalekohledu do provozu nabízí unikátní 
pohledy na vesmír. Nyní lze zobrazovat i objekty vzdá-
leného vesmíru, zejména galaxie, planetární mlhoviny 
nebo zajímavá hvězdná pole. A  to skutečně astrono-
mům umožňuje využít maximálně potenciál tohoto 
dalekohledu, což jistě zúročí například při pozorování 
exoplanet.

 � JŽ: Exoplanetami se zabýváte i  vy  osobně. S  kým 
v této oblasti spolupracujete a čemu se v této oblasti vý-
zkumu nejvíce věnujete?  

PP: V  oblasti výzkumu exoplanet spolupracuji 
s Dr. Evou Plávalovou, prof. Peřinovou a Dr. Lukšem. 
Společně nyní pracujeme na stanovení vhodného ná-
zvosloví a kódování exoplanetárních systémů. Snažíme 
se vytvořit logický systém jejich značení (vzdálenost 
od  centrální hvězdy, distribuce exoplanet, spektrum 
mateřské hvězdy), podle kterého bychom mohli jed-
noznačně popsat daný planetární systém. Astronomo-
vé by tak již nemuseli pátrat po různých doplňujících 
informacích a mohli by se podle kombinace jednotli-
vých kódů v  množství exoplanetárních systémů lépe 
a snadněji orientovat. 

 � JŽ: Na závěr bych se ráda zeptala, zda jste už na zá-
kladě vaší zdařilé modernizace Perkova teleskopu za-
znamenali další nabídky? Navázání světla do optického vlákna a systém uchycení.

Optické zařízení Hyperion je pojmenováno po starořeckém 
bohu pozorování. Foto: J. Plavec AV ČR
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PP: Ohledně dalších nabídek k  modernizaci tele-
skopů jsme zatím osloveni nebyli, ale v souvislosti se 
spoluprací s Astronomickým ústavem jsme již zazna-
menali další poptávky z jiných vědeckých skupin a od-
dělení. Na obzoru se také rýsuje spolupráce s němec-
kými astronomy, kteří taktéž k pozorování využívají 
dvoumetrový dalekohled. Předpokládám, že vynikající 
hodnocení, kterého se nám na základě realizace tohoto 
projektu dostalo, bude naší dobrou vizitkou i pro bu-
doucí projekty. 

 � JŽ: Modernizace Perkova teleskopu zajistila zvýšení 
světelného zisku pro oba spektrografy, zkrácení doby ex-
pozic a spektrování slabších hvězd. Co přesně to zname-
ná pro astronoma, nám přiblíží Dr. Petr Kabáth, který 
se svou výzkumnou skupinou Perkův teleskop využívá 
především pro pozorování exoplanet. Můžete nám pro-
sím říci, jak se jeho modernizace projevila v praxi?  

Petr Kabáth: Modernizace Perkova teleskopu bez-
precedentně zvýšila světelný zisk pro oba spektrografy, 
čímž došlo k zajištění vstupu většího množství fotonů. 
Proto je nyní možné pozorovat méně jasné objekty než 
před modernizací. V  testovacím provozu se ukázalo, 
že opravdu lze sledovat například exoplanetární systé-
my až kolem 12. magnitudy. Nicméně modernizace je 
důležitá i pro stelární astronomii, například pro pozo-
rování eruptivních hvězd. Po vyhodnocení testovacího 
provozu mohu říct, že jsme s  výsledky modernizace 
navýsost spokojeni.

 � JŽ: Vy jste se zpočátku věnoval především stavbě da-
lekohledů. Jak jste se dostal k pozorování exoplanet a je-
jich následnému výzkumu? 

PK: Původně jsem se věnoval instrumentaci, vý-
voji a stavbě malých dalekohledů. Když jsem z brněn-
ské Masarykovy univerzity (odborná fyzika) odešel 
na Univerzitu do Berlína (Freie Universität Berlin), za-
býval jsem se zde výzkumem mrznutí kapek různých 
kapalin v laboratoři. Poté jsem tam působil ve vesmír-
né agentuře Deutsches Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) a na Technische Universität Berlin a pra-
coval jsem na svém doktorátu u prof. Heike Rauerové, 
která začala na přelomu tisíciletí na exoplanetách pra-
covat jako jedna z  prvních v  Německu. Odtud jsem 
na její popud zamířil do ESO Chile. V Evropské jižní 
observatoři jsem pracoval téměř šest let a poté jsem se 
vrátil do České republiky, kde jsem nastoupil na pozi-
ci astronoma v Astronomickém ústavu AV ČR v Ond-
řejově v rámci akademického programu Purkyně Fel-
lowship.

 � JŽ: Astronomové se snaží zjistit, zda je naše Sluneční 
soustava výjimečná. Mohl byste nám popsat, jak se ta-
ková exoplaneta či exoplanetární systém hledá a proč se 
nám zatím nepodařilo objevit planetární soustavu po-
dobnou té naší? 

PK: Hledání exoplanet a života mimo Sluneční sou-
stavu je ožehavým tématem moderní astrofyziky, za něž 
byla v roce 2019 udělena část Nobelovy ceny za fyziku. 
První exoplaneta byla potvrzena v  roce 1995 týmem 
švýcarských astronomů Michelem Mayorem a Didie-
rem Quelozem pomocí spektrografu ELODIE, což byl 
ešeletový spektrograf schopný měřit radiální rychlosti 
s velkou přesností. Tato první exoplaneta byla rozměry 
a hmotností podobná Jupiteru ze Sluneční soustavy, ale 
tím veškerá podobnost s Jupiterem končí, protože pla-
neta 51 Pegasi b obíhala kolem své Slunci podobné hvěz-
dě jednou za zhruba tři dny. Tato plynná obří planeta je 
tedy mnohem blíže své hvězdě než náš Merkur Slunci.

 � JŽ: Jakými metodami lze zjistit hmotnost exoplanety 
a tím i její eventuální podobnost s naší Zemí?

PK: Mayor s Quelozem pozorovali spektrální čáry 
hvězdy 51 Pegasi b a zaměřovali se na jejich relativní po-
hyb vůči vybranému vztažnému snímku. Pokud by to-
tiž hvězdu obíhala planeta, tak by těžiště soustavy leželo 
mimo střed hmotnosti hvězdy. Planeta i hvězda by pak 
obíhaly kolem těžiště a  tím pádem i hvězda by se po-
hybovala vůči pozorovatelům nenulovou rychlostí. Tato 
rychlost se nazývá radiální rychlost a závisí na hmotnos-
ti planety. Čím větší je hmotnost planety, tím je rychlejší 
pohyb hvězdy kolem společného těžiště. Tento pohyb se 
pak promítne do posuvu spektrálních čar. Pokud srov-
náme spektra v různých bodech dráhy hvězdy, tak vidí-
me, že se spektrální čáry pohybují zleva doprava a zpět. 
U hvězdy 51 Pegasi b zaznamenali Mayor s Quelozem 
změny radiálních rychlostí od zhruba –50 m/s do 50 m/s. 

Dipl.-Phys., Petr Kabáth, Dr. rer. nat., (*1980) vystudoval 
fyziku na Freie Universität Berlin a pokračoval doktorstudi-
em v oboru výzkumu exoplanet na Technische Universität 
Berlin a Deutsches Luft- und Raumfahrtzentrum. Po dok-
torském studiu nastoupil jako postdoktorand a  později 
jako astronom do Evropské jižní observatoře v Chile, kde 
strávil pět a půl roku podporou přístrojů na observatoři 
Cerro Paranal. V  roce 2015 se vrátil do  ČR jako Purkyně 
Fellow na Astronomický ústav AV ČR do Ondřejova, kde 
založil Skupinu výzkumu exoplanet. Nyní je vedoucím 
projektu nového spektrografu PLATOSpec a české účasti 
ve vesmírné misi PLATO. 

Tým složený z astronomů a techniků Perkova dalekohledu 
vedený RNDr. Miroslavem Šlechtou, CSc., z Astronomického 

ústavu.
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Takovéto změny způsobují velké plynné planety obíhají-
cí blízko své hvězdy, což je i případ planety 51 Pegasi b. 

 � JŽ: Jaké jsou další metody detekce exoplanet a co mo-
hou z hlediska parametrů exoplanet potvrdit? 

PK: Další metodou je metoda detekce planet pomo-
cí zákrytů. Zákryty disku hvězdy planetou se pozorují 
ve fotometrických datech, tedy při pozorování běžnou 
CCD kamerou namontovanou na dalekohledu, který 
monitoruje velký počet hvězd a hlídá, jak se v čase mění 
jejich jasnost. Pokud planeta prochází před hvězdou, 
zakryje část jejího disku a způsobí pokles jasnosti hvěz-
dy. Tento pokles lze pozorovat a je úměrný podílu ploch 
planety a hvězdy. Velká plynná planeta typu Jupitera 
jako 51 Pegasi b by způsobila pokles jasnosti kolem ně-
kolika procent. První exoplaneta pozorovaná touto me-
todou je HD209458b, která také obíhá svoji hvězdu ve-
lice blízko v řádu několika dní. Tato metoda je zajímavá 
tím, že její kombinací se spektroskopickou, výše po-
psanou metodou lze získat přesný poloměr a hmotnost 
hvězdy. Tedy obě metody zkombinované nám umožní 
doslova „změřit a zvážit“ a poté určit přesně například 
hustotu planety a odvodit její složení.

 � JŽ: A  jaká data je nám schopna zajistit metoda 
tranzitů? 

PK: Jedná se o důležitou metodu, kterou využívají 
vesmírné mise, jako CoRoT, Kepler a nyní TESS a v bu-
doucnu PLATO. Tyto vesmírné mise pozorují nebo po-
zorovaly miliony hvězd a hledaly u nich poklesy jasnos-
ti způsobené planetami. Dodnes se například vesmírné 
misi Kepler podařilo nalézt kolem několika tisíc exo-
planet. Mise PLATO má pak jeden z cílů najít druhou 
Zemi u cizího slunce.

 � JŽ: Které vesmírné mise či pozemní teleskopy se 
na vyhledávání exoplanet nejvíce zaměřují? 

PK: Mimo vesmírné mise Kepler a  TESS jmenuj-
me především budoucí misi PLATO. Ta by měla hledat 
sluneční soustavy podobné té naší a  naše výzkumná 
skupina je v tomto projektu významně zapojena. V bu-
doucnu po startu vesmírné mise PLATO, která bude 
monitorovat zhruba milion jasných hvězd, očekává-
me velké množství systémů s kandidáty na planety. Ty 
bude nutno dále ze Země pozorovat a potvrdit nebo vy-
vrátit, zda se opravdu jedná o exoplanety. Takovýchto 
kandidátů budou tisíce a bude třeba tisíce hodin pozo-
rovacího času. Planety bude možné pozorovat i dale-
kohledy, jako je Perkův dvoumetrový dalekohled nebo 
také dvoumetrový dalekohled Alfreda Jensche na ob-
servatoři Tautenburg v Německu. 

 � JŽ: Co si můžeme pod pojmem PLATOSpec předsta-
vit a jaké jsou jeho základní cíle? 

PK: Projekt PLATOSpec bude sloužit k  hledání 
a charakterizaci exoplanet, ale také ke spektroskopic-
kým pozorováním hvězdných pulzací nebo horkých 
hvězd a dalším astrofyzikálním tématům a Astrono-
mický ústav AV ČR je jeho hlavním řešitelem. Zásad-
ním cílem je instalace moderního ešeletového spekt-
rografu na dalekohled o průměru zrcadla 1,52 m, který 
se nachází na observatoři La Silla v Chile. S naším vý-
zkumným týmem spolupracují také prof. Artie Hatzes 
z observatoře Tautenburg v Německu a prof. Leonar-
do Vanzi z  Pontifica Universidad Católica v  Chile. 
PLATOSpec bude pomocí měření radiálních rychlos-

tí spektroskopickou metodou odhalovat nové planety 
z  jižní polokoule. Hlavním cílem bude charakterizo-
vat plynné, ale i menší exoplanety a měřit v kombinaci 
s daty z vesmírných misí TESS a později PLATO jejich 
poloměry a  hmotnosti. Díky těmto novým měřením 
bude možné pochopit vývoj a  stavbu plynných obrů, 
ale také vybrat slibné kandidáty na druhou Zemi, kte-
ré bude nutné dále pozorovat většími dalekohledy, na-
příklad z observatoře ESO Paranal v Chile. Tento pro-
jekt bude českým příspěvkem vesmírné misi PLATO, 
do níž přistoupila Česká republika v roce 2019. 

 � JŽ: Je už stanoven termín modernizace teleskopu 
na La Silla? 

PK: V květnu 2020 byla oficiálně zahájena fáze mo-
dernizace 1,52 metru na La Silla českou firmou Pro-
jectSoft HK a.s., která vyhrála výběrové řízení. Zmo-
dernizovaný a plně funkční dalekohled bude předán 
na konci roku 2021, kdy na něj bude namontován ná-
hradní spektrograf PUCHEROS, který bude produ-
kovat vědecká data do poloviny roku 2023, kdy bude 
instalován dokončený spektrograf PLATOSpec. PU-
CHEROS je spektrograf, který byl vyvinut kolegy 
v Chile a který může měřit radiální rychlosti s přes-
ností jenom na stovky metrů za sekundu, což je na hra-
nici nezbytné pro detekci exoplanet. Tento spektrograf 
však v první fázi bude dodávat vědecké výsledky jako 
charakterizaci hnědých trpaslíků a hvězd. Vývoj spek-
trografu PLATOSpec bude trvat zhruba dva a půl roku 
a PUCHEROS zajistí, že zmodernizovaný dalekohled 
bude moci hned od přelomu let 2021 a 2022 dodávat 
kvalitní vědecké výsledky. 

 � JŽ: Hvězdná spektra budou pořizována automa-
ticky. Bude tedy zmodernizovaný dalekohled ovládán 
z Evropy na dálku?  

Perkův dvoumetrový dalekohled při práci v noci. Uprostřed 
štěrbiny je viditelná mlhovina Severní Amerika v souhvězdí 

Labutě. Foto: Z Bardon 
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PK: Přesně tak. Zmodernizovaný dalekohled bude 
ovládán na dálku z Evropy a PLATOSpec je jedinečný 
projekt, který bude poskytovat českým astronomům 
obrovské množství pozorovacího času pod tmavou ob-
lohou v  Chile. Výsledky pozorování budou přínosné 
pro obor exoplanet, ale také pro spoustu dalších ast-
rofyzikálních oborů, které budou nosnými tématy pro 
vesmírnou misi ESA PLATO. Je vynikající, že i menší 
dalekohledy mohou dělat velkou vědu a PLATOSpec 
toho bude důkazem pod jižní oblohou.

 � JŽ: Do  projektu PLATOSpec bude zapojen i  Per-
kův teleskop. Proč je pro pozorování exoplanet vhod-
ný a jaké informace může astronomům zprostředkovat? 

PK: Perkův i  Jenschův dalekohled spolupracují 
na „honu za exoplanetami“ pomocí spektrografů, kte-
ré mohou měřit radiální rychlosti s přesností až na ně-
kolik metrů za  sekundu. Oba dalekohledy tedy mo-
hou objevovat planety podobné Jupiteru nebo o něco 
menší, ale podílejí se také na jejich charakterizaci. Na-
víc prostřednictvím svých dvou spektrografů zajišťu-
je vynikající podmínky, kdy lze pozorovat spektrální 
čáry různých plynů, nacházejících se na dané hvězdě. 
Z tvaru spektrálních čar lze pak odvozovat fyzikální 
parametry hvězdy, tedy teplotu, poloměr, zářivý vý-
kon a podobně. Rozklad světla proběhne na srdci spek-
trografu, kterým je právě ešeletová mřížka, což není 
nic jiného než optická destička s velice jemnými vry-
py – i  několika desítkami tisíců vrypů na  celou dél-
ku. Echelle je francouzské slovo pro schody a přesně 
tak vypadají tyto jemné vrypy. Další optické prvky 
ve spektrografu pak světlo upraví tak, aby bylo vidět 
dobře na detektoru, kterým je CCD kamera. 

 � JŽ: Do  projektu PLATOSpec budou zapojeni také 
mladí studenti. Jedním z nich bude i  Jan Šubjak, váš 
student. Můžete prosím připomenout jeho nejnovější 
objev? 

PK: Velmi rád. Jedná se o potvrzení prvního hně-
dého trpaslíka z mise z vesmírné mise TESS, který byl 
popsán právě Janem Šubjakem. Odborný článek na toto 
téma vyšel v časopise The Astronomical Journal1.

 � JŽ: Zajímalo by mě, co projekt PLATOSpec a  hon 
za exoplanetami může přinést běžnému člověku, který 
třeba ani astronomii příliš nefandí? 

1 https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ab7245

PK: Především se jedná o  mezinárodní projekt, 
ve  kterém má Česká republika velmi dobré jméno. 
A na  to může být skutečně pyšný každý z nás. Dále 
tento projekt zaručuje důležitou spolupráci s průmy-
slem a tím i součinnost při vývoji různých přístrojů 
a technologií, jako jsou například infračervené detek-
tory, ešeletová mřížka, broušení zrcadel a  jejich po-
kovování. V souvislosti s tím bych rád zmínil i CCD 
kamery a  jejich praktické uplatnění v  technologiích 
mobilních telefonů – což si mnoho jejich uživatelů 
třeba ani neuvědomuje. Je to také zásadní příležitost 
pro mladé astronomy, kteří se tak dostanou k opravdu 
dobrému přístroji a budou moci získat znamenité zku-
šenosti. Dá se říci, že budeme mít vynikající přístroj 
a k dispozici cca 320 pozorovacích nocí a důležité je 
i to, že se na tomto projektu budeme podílet od začát-
ku až do konce.

 � JŽ: Dovolte mi zmínit ještě určitý duševní rozměr, 
čímž směřuji k otázce, zda jsme ve vesmíru sami a proč. 
Pomůže nám tento projekt pomoci najít odpovědi 
na tyto filosofické otázky? 

PK: Vědecký výzkum a tedy i projekt PLATOSpec 
jistě napomůže k  našemu dalšímu pochopení ná-
ležitostí vesmíru. Pokud zjistíme, jak fungují vzdá-
lené planetární systémy, může nás to zpětně přivést 
k rozluštění toho, proč naše Sluneční soustava vypadá 
zrovna takto a  co to ve  vesmírných měřítcích může 
znamenat. Tedy potažmo i  k  tomu, jak je to vlastně 
s  inteligentním životem ve vesmíru vůbec. Možná si 
někdo řekne, k  čemu je mi dobré to vědět a  jak mě 
ovlivní skutečnost, že někde miliardy kilometrů da-
leko je nějaká planeta podobná Zemi. Ale dovolím si 
tvrdit, že mě to obohatí, a mohu si vážit sám sebe – že 
se o takovéto věci zajímám a mohu o nich i někomu 
dalšímu říci. Že se zajímám o něco, co věřím, že dává 
hluboký smysl, a vlastně i svým způsobem obohacuje 
celé lidstvo.  

 � JŽ: Děkuji vám oběma za důležité informace a jak 
Perkově teleskopu, tak projektu PLATOSpec přejeme 
za celou redakci Československého časopisu pro fyziku 
co nejvíce úspěchů. 

Zvláštní poděkování patří také Zdeňku Bardonovi 
za  poskytnutí skvělých astrofotografií a  především 
za  součinnost a  důležitou pomoc při tvorbě tohoto 
rozhovoru.

Panorama Mléčné dráhy nad kopulí Perkova dvoumetrového dalekohledu. AsÚ AV ČR v Ondřejově. Foto: Z Bardon

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ab7245
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