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JIŘÍ GRYGAR (*1936)
je významný český astronom, astrofyzik a popularizátor vědy. Do povědomí laické veřejnosti vstoupil
televizním populárně-naučným
pořadem Okna vesmíru dokořán.
Vydal mnoho knih, například
Sejdeme se v nekonečnu, Velký
třesk a Bible, Čtyřicet let rozvoje astronomie či Žeň objevů, a za svou
práci získal řadu ocenění. Hlásí se
ke křesťanství a vztah víry a vědy je
pro jeho práci jedním ze stěžejních
témat. Do Junáka vstoupil roku
1945 v Brně. Je po něm pojmenována planetka „Grygar“.

Jaké byly vaše začátky ve skautu?
Co vás do skautingu táhlo a co vás
v něm drželo?
O skautu jsem jen věděl z vyprávění
svých rodičů, protože v době druhé
světové války, kdy jsem začal chodit
do školy, byl u nás skaut zakázán.
Měl jsem však možnost si u příbuzných číst předválečné ročníky
Mladého hlasatele s proslulými
Rychlými šípy i knížky E. T. Setona a Jaroslava Foglara. Také jsem
věděl o profesoru A. B. Svojsíkovi.
Tak jsem se už v červnu roku 1945
přihlásil do 40. oddílu Junáka v Brně
a v létě 1946 složil v Ostravě před
Novou radnicí junácký slib do rukou tehdejšího protektora Junáka
prezidenta doktora Edvarda Beneše.
Skautské ideály se mi už od začát-

24

POZNÁNÍ
JE PLÁTEK
EMENTÁLU
S astrofyzikem Jiřím Grygarem o začátku vesmíru, času
a jeho skautských začátcích.
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ku zamlouvaly a velmi jsem si už
jako vlče vážil příkladů československých skautů, kteří v těžkých
podmínkách války vzorně dodržovali junácký slib „milovat svou vlast
republiku Československou a sloužit
jí věrně v každé době“.

Když jste tedy do Junáka vstoupil,
bylo to v době jeho první obnovy.
Skauting byl poté v Česku obnovován ještě dvakrát. Který začátek byl
podle vás ten nejtěžší?
Poválečná obnova skautingu byla
relativně nejlehčí, protože krutá
nacistická okupace trvala „jen“ šest
let, persekutoři zmizeli a hodně
pomohli skauti, kteří za války
bojovali proti nacistům v zahraničí.
Podstatně těžší to bylo při pokusu obnovit skauting v roce 1968,
protože během dvaceti let komunistické hrůzovlády bylo poválečné
vedení československého skautingu téměř zlikvidováno a čeští
i slovenští persekutoři zůstali na
svých židlích. Teprve po roce 1990
jsme se například dozvěděli o zákeřném přepadení mladých skautů

ve stanech na úbočí Vlašského
hřebene v Jizerských horách, které
zčásti postříleli komunisté ze Sboru národní bezpečnosti 24. července 1949 i za použití kulometů!
Přeživší včetně nezletilých pak
odsoudil Státní soud za vymyšlené
trestné činy na řadu let do vězení.
Myslím však, že nejtěžší bylo obnovit skauting po roce 1990, protože
roveři, kteří se dožili, už byli většinou v kmetském věku a životní styl
mladé generace doznal v mezidobí
zcela zásadních proměn. Mám však
dobrý pocit, že se přesto podařilo
český skauting vzkřísit a má před
sebou nadějnou budoucnost.

Ovlivnilo skautování váš zájem
o astronomii a fyziku?
Určitě ano, protože na táborech
byla v noci tma a dalo se dobře
pozorovat hvězdy při nočních
hlídkách. Ostatně každý skaut měl
za povinnost se naučit tuším deset
souhvězdí a umět podle polohy
Velkého vozu určovat čas. Také celá
řada skautských dovedností nabádala k tomu, aby si člověk promýš-
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lel základní pojmy z fyziky v praxi,
například při zvedání těžkých břemen a jejich přemisťování, úschově
potravin v zemi a podobně.

Kdy jste se rozhodl, že se stanete astronomem? Co vás k tomu motivovalo?
Bylo mi necelých devět let a tím
impulsem byla populárně-vědecká
knížka o astronomii určená mládeži,
kterou jsem dostal k Vánocům
pod stromeček. Mně připadalo úžasné, že astronomie dokáže tolik zjistit
o vzdálených kosmických objektech,
aniž by si na ně mohla sáhnout.

Do vzdáleného vesmíru také
klademe počátek jakéhokoliv bytí.
Můžeme podle vás vůbec mluvit
o nějakém začátku existence?
Obecná teorie relativity, jež je základem soudobé kosmologie, nauky
o stavbě a vývoji vesmíru, ukazuje,
že řešení Einsteinových rovnic
pro vesmír má počáteční singularitu. (V kosmologii je singularita bod,
který se nechová standardně, neboť
zde gravitační pole a ostatní fyzikální veličiny nabývají nekonečných
hodnot. V současnosti neexistuje
podložená fyzikální teorie, která by
zde chování těchto veličin popisovala. pozn. red.) Tu lze označit
jak za počátek času, tak i prostoru
a hmoty vesmíru. Tyto tři základní
složky existence jdou skutečně
ruku v ruce, tedy vznikly současně
z ničeho v okamžiku velkého třesku!
Velmi se mi líbí výrok jednoho
anonymního školáka: „Nekonečno je
místo, kde se dějí věci, které nejsou.“

Je teorie velkého třesku v současnosti dominantním vědeckým
názorem o vzniku vesmíru?
Ano, teorie velkého třesku je
v současné době potvrzována
všemi astronomickými pozorová-

ními i fyzikálními experimenty se
stále vyšší přesností. Tím současně
ztrácejí na opodstatnění téměř
všechny často bizarní domněnky
některých badatelů, kteří se domnívají, že v miniaturních či naopak
v kosmologických rozměrech tato
teorie neplatí a měla by být buď
jemně korigována, anebo dokonce
zcela nahrazena obecnější koncepcí. Zatím to však dělá právě opačný
dojem. Ty různé domněnky se hodí
jenom pro malou oblast fyzikální
existence hmoty, a v těch ostatních

oblastech, kde stále Einsteinova
teorie dává dobrý souhlas teorie
s pozorováním, zřetelně selhávají.

Má věda nějaké vysvětlení na otázku
„co je to čas“? Jestliže ano, určitě
se v průběhu dějin tento názor radikálně proměňoval. Lze tento vývoj
krátce nastínit?
Především si musíme vyjasnit,
do čí kompetence odpověď na tuto
otázku náleží. Fyzik bude de inovat plynutí času jako násobek
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nějakého děje, o němž věříme,
že je stále periodický, například
kolik kapek vyteklo z vodních
hodin nebo kolikrát jsme „natáhli“
přesýpací hodiny, v současné době
kolikrát kmitla spektrální čára atomů vhodného chemického prvku.
Astronom bude měřit čas otočkami
Země kolem své osy, popřípadě
pomocí trvání oběhu Země kolem
Slunce. Filosof bude uvažovat
o absolutním čase nezávislém na
přírodních jevech. Historicky však
absolutní čas zavedl do fyziky Isaac
Newton, ale Albert Einstein tento
pojem z fyziky zase vypudil. Teolog
a jeden z největších církevních
učitelů svatý Augustin na otázku
o čase odpovídal: „Dokud se mne
neptáš, tak to vím, ale jakmile se
mne zeptáš, tak to nevím“.

TIMOTHÉE
DE FOMBELLE
VANGO
i

EP]V^cPYd_[]ãWaSX]PZcTaÏW^
YPZ^\P[ÏW^RW[P_RT\^ŢTeheaW
[^]PQŢTWYTS]^W^i;X_PabZãRW
^bca^eŋdBXRÓ[XTbTb]PÓa^i[dcXc
iÇWPSh^QTbcÓaPYÓRÓW^^Sàc[ÏW^
SƚcbceÓ)ZS^Yb^dYTW^a^SXƪT_a^ƪ
\d]TdbcÇ[T]ƚZS^dbX[dYT^Xe^c
ZS^Yb^dYTW^]T_ŢÇcT[ÏPW[Pe]ƚ
ZS^Yb^dYTW^bZdcTƪ]Ó_ŢÇcT[Ï
ZcTŢÓ]PS]Ó\_ŢXYTW^S^Qa^Sad
]ãRWRTbcÇRW_^4ea^_ƚX0\TaXRT
]TdbcÇ[TSaÓ^RWaP]]^dadZd
BcaWdYÓRÓ_ŢÓQƚWRW[P_RT\X[dYÓRÓ
W^eãZh_PŢÓbZÏbcŢTRWhehb^ZÏ
eƚTPbZ^cbZ^dSÓeZd4cWT[
ZcTaÇiPbT\X[dYTahRW[ÇPdcP
?ŢÓQƚWZ[T]^dRÓbT]PS_ae]Ó
_^[^eX]^d\X]d[ÏW^bc^[TcÓeÏŢT
_ae]ÓRWeiSdRW^[^SÓahRW[^e[P
Zŋ\aPZ^SaP_ŋeTb[^XcÏS^Qƚ
\TiXSeƚ\Pbeƚc^eã\XeÇ[ZP\X
ZcTaÇ_a^eƚŢ^eP[P[XSbZÏRWPaPZcT
ahP^S[d_^eP[PS^Qa^^Si[P

VELKÉ KNIHY

PRO VELKÉ ČTENÁŘE
26
WWW.BAOBAB-BOOKS.NET

INZERCE

BIGBAO

Pracuje věda s představou, že čas
je pouze výplodem lidské psychiky?
Jakési zjednodušení reality, bez
něhož by člověk nebyl schopen
vnímání?
Jsou vědci, kteří tvrdí, že čas je
výplodem lidské psychiky, ale je
otázka, jak se pak vyrovnat s fakty
o existenci a jednosměrném vývoji
vesmíru v době, kdy ve vesmíru lidé
– a případně ani nějací mimozemšťané – zaručeně nebyli. Fyzikové si
uvědomují, že čas lze měřit pomocí
periodických procesů, které jsou
vůči času vratné, například periodické pohyby kyvadla zaznamenané
na video lze pustit pozpátku, aniž
bychom mohli rozhodnout, zda
video běží po směru nebo proti
směru plynutí času. Naproti tomu,
když nahrajeme pád porcelánového
hrnku ze stolu na zem, kde se rozbije na střepy, ihned poznáme, že
jsme video pustili pozpátku, když
uvidíme, jak střepy vylétají ze země
na stůl, kde se bezešvě spojí v hrnek. Není proto vyloučeno, že celý
problém nejlépe vystihl anonymní

aforismus, že „čas je způsob, kterým
Bůh zařídil, aby se všechny události
nestaly naráz.“

Kdy je zkoumání času možno
považovat za vědu a kdy už se jedná
o filosofii? Kde jsou hranice?
Max Planck (německý fyzik,
zakladatel kvantové teorie, pozn.
red.) kdysi prohlásil, že není dobré
fyziky bez příměsi metafyziky.
Podle mého názoru tre il hřebík
na hlavičku. Fyzika jako nejjednodušší z přírodních věd má k ilozoii zřetelně nejblíže.

Jaké mezery je ještě třeba zaplnit
v poznatcích o vzniku světa/vesmíru? Jaké otázky v tomto směru momentálně „otřásají“ světem vědy?
Myslím, že těch děr v poznatcích
o světě a vesmíru je zatím mnohem
více než spojitého lepidla mezi
nimi. Naše poznání lze připodobnit
k obrovitému plátku ementálu.
V astronomii máme dnes dvě klíčové nerozřešené otázky: Zaprvé jaká
je podstata skryté látky vesmíru,
které je asi pětkrát více než látky
zářící? A za druhé jaká je podstata
skryté energie vesmíru, které je asi
třikrát více než skryté látky? Ve fyzice k tomu přibývá problém, který
z pilířů současné fyziky – a těmi
jsou teorie relativity a kvantová
mechanika – je špatně, popřípadě
zda nejsou špatně oba? Zatím se
totiž nedaří obě teorie spojit a vytvořit tak jednotnou fyzikální teorii
platnou v mikrosvětě, běžném světě
a makrosvětě vesmíru. V biologii
jsou to zajisté otázky, jak vznikl život
na Zemi a jsme-li ve vesmíru sami.

Tak jsme se na konci rozhovoru znovu
dostali k začátku, od vzniku vesmíru
ke vzniku života, od fyziky k biologii.
Děkuji vám za zajímavé povídání.

