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Úvod  

Vesmírný dalekohled Jamese Webba (někdy nazývaný JWST nebo Webb) je teleskop 

vyvinutý společností NASA, Evropskou kosmickou agenturou (ESA) a Kanadskou 

kosmickou agenturou, která zodpovídá za navigaci. Původně se dalekohled jmenoval 

NGST (Next Generation Space Telescope), poté byl v roce 2002 pojmenován na 

počest Jamese E. Webba, který byl v letech 1961 – 1968 ředitelem NASA. Je to první 

satelit, který byl pojmenován ještě před startem a nenesl jméno po vědci. Má rozšířit a 

doplnit objevy Hubbleova vesmírného dalekohledu.  

 

Hubbleův vesmírný dalekohled se nachází ve výšce 569 kilometrů mimo zemskou 

atmosféru.  Jeho umístění umožňuje pořizovat velmi ostré snímky vesmírných těles. 

Díky datům, které sesbíral, vzniklo přes 16 000 vědeckých prací. S jeho pomocí přišlo 

lidstvo k mnoha klíčovým objevům. Vědcům tak pomohl například upřesnit údaje o 

rozpínání vesmíru a také ukázal, že se jeho rychlost zvyšuje. Pomohl s potvrzením 

hypotéz o existenci černých děr v centrech galaxií nebo třeba nahlédl do dávné 

minulosti vesmíru.  

 

Webbův teleskop je dosud nejvýkonnější vesmírný dalekohled. Dohlédnout by měl do 

doby, kdy se formovaly první hvězdy a galaxie. Zařízení je navrženo tak, aby snímalo 

infračervené světlo, což je výhodné při sledování velmi vzdálených objektů a objektů 

s nízkou povrchovou teplotou. Delší vlnové délky umožňují Webbovi nahlížet i do 

prachových mračen, kde se dnes formují planetární systémy. 

 

Rozdíl mezi těmito přístroji je ve velikosti i výkonu. Webb v rozloženém stavu má 

rozměry podobné tenisovému hřišti – je tedy větší než Hubbleův dalekohled, který 

měří 13,25 metrů. Má i větší velikost zrcadla. S 6,3 krát vetší plochou je schopen 

zachytit mnohem více světla. Zrcadlo netvoří jeden kus, ale je složeno z osmnácti 

šestiúhelníkových segmentů z pozlaceného berylia. Díky beryliu jsou extrémně lehká, 

pevná, odolná vůči tepelné roztažnosti a tím pádem i ideální pro fungování při 

extrémních teplotách až – 235°C. Žlutý povrch zrcadla tvoří tenký povlak zlata o 

tloušťce 100 nm. Tato vrstva je zhruba 1 000x slabší než lidský vlas.  

 

Vývoj a start 

Vývoj a postavení observatoře trvalo skoro 30 let. Původní plánovaný rozpočet byl 

500 milionů USD a po mnoha změnách se konečný rozpočet dostal na bezmála 10 

miliard USD. Na jejím vzniku se podílelo několik tisíc lidí z 29 různých zemí světa. 

Původně měla být vypuštěna už v roce 2007, ale termín byl postupně posouván. 

Po revizi projektu měl být teleskop vypuštěn v roce 2014. Vypuštění bylo ale znovu 

odloženo na leden roku 2018 a následně kvůli technickému stavu teleskopu bylo opět 

odloženo. 
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V roce 2021 se měl start nejprve uskutečnit v březnu, ale kvůli pandemii byl přesunut 

na listopad a pak na 18. prosince. Při přípravě teleskopu na připojení k nosné raketě 

došlo k problému, který se musel prověřit a tím nastal i další odklad na 22. prosince. O 

další dva odklady se postarala nepříznivá předpověď počasí a komunikační problémy 

mezi teleskopem a startovacím systémem rakety. 

Start rakety Ariane 5 nakonec proběhl 25.12.2021 ve 13:20 středoevropského času z 

kosmodromu ve Francouzské Guyaně v Jižní Americe. Už pět minut po startu začaly 

pozemní týmy přijímat telemetrická data od Webba. Vzlet proběhl úspěšně a teleskop 

se po 27 minutách letu oddělil. Observatoř byla uvolněna ve výšce přibližně 1400 

kilometrů. Zhruba 30 minut po startu se rozložily solární panely, které dodávají 

energii.  

 

Umístění  

Jeho cíl je 1,5 milionu kilometrů daleko od Země, tedy téměř pětkrát dál, než je Měsíc. 

Servisní lety k tomuto teleskopu jsou proto prakticky vyloučeny. Jeho cesta potrvá 

zhruba měsíc. Nacházet se bude na opačné straně než slunce, a to v oblasti druhého 

Lagrangeova bodu. Zde se vyrovnávají gravitační a odstředivé síly. Díky tomu si 

dalekohled dokáže zachovat stabilní polohu. Z tohoto bodu lze bez problémů 

pozorovat vzdálený vesmír, ale nebude možné pozorovat planetu Zemi a Měsíc, ani 

planety Merkur a Venuši. 

 

Klíčové vlastnosti 

Doba spuštění 25.12. 2021 13:20 SEČ 

Startovací vozidlo Ariane 5 ECA 

Umístění  1,5 milionu km od Země, 

obíhající kolem bodu L2 

Doba trvání mise 5-10 let  

Celková hmotnost včetně observatoře, nosné rakety... +- 6 200 kg  

Průměr primárního zrcadla +- 6,5 m 

Materiál primárního zrcadla  beryllium potažené zlatem 

Hmotnost primárního zrcadla  705 kg 

Počet segmentů primárního zrcadla  18 

Hmotnost jednoho segmentu primárního zrcadla  20,1 kg pro jedno beryliové zrcátko, 39,48 kg pro 

jednu celou sestavu segmentu primárního zrcátka  

Provozní teplota -370 °F 

Ohnisková vzdálenost: 131,4 metrů 

Čistá clona primárního zrcadla: 25 m 2 

https://www.jwst.nasa.gov/orbit.html


Zdroj: jwst.nasa.gov/content/about/faqs/facts.html 

Cíle mise  

Mezi hlavní cíle mise patří zkoumání potencionálního života mimo naši Sluneční 

soustavu, poznání vývoje prvních galaxií, planet a hvězd po Velkém třesku až do 

současnosti. Dalším úkolem je zkoumat naši vlastní Sluneční soustavu a také planety 

obíhající kolem jiných planet. Primární misi by měl zvládnout během 5 let, ale bude mít  

dostatek paliva, aby mohl fungovat i 10 let.  

 

K plnění těchto úkolů má observatoř obří zrcadlo o průměru 6,5 metru, čtyři vědecké 

přístroje a také štít o velikosti 21 x 14 metrů. Štít bude aparáty chránit před teplem 

slunečního záření a udrží je v potřebném hlubokém chladu. Mezi přístroje ve výbavě 

patří infračervená kamera NIRCam, infračervený spektrograf NIRSpec, infračervené 

zařízení MIRI a infračervený zobrazovač se spektrografem NIRISs 

 

Obrázek: Zrcadla 

 

Zdroj: https://www.jwst.nasa.gov/content/observatory/ote/mirrors/index.html 

 

Přístroje na palubě  

Teleskop nese čtyři nejmodernější vědecké přístroje, vybavené vysoce citlivými 

infračervenými detektory nevídaného rozlišení. Díky tomu může Webb studovat 

infračervené světlo z nebeských objektů s mnohem větší jasností než kdykoli předtím. 
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Blízká infračervená kamera (NIRCam) – je to kamera, díky které lze regulovat ze Země 

pohyb i zakřivení jednotlivých segmentů zrcadla. Je také vybaven koronografy, které 

pomáhají sbírat data o exoplanetách v blízkosti hvězd. Pomáhá zobrazit i jiná tělesa 

v blízkosti jasnějších objektů, protože koronograf blokuje světlo.  

Středně infračervený přístroj (MIRI) – univerzální přístroj, který byl navržen tak, aby 

přispíval k různým oblastem zkoumání. Poskytuje zobrazovací, koronografickou a 

integrální pole spektroskopii v rozsahu vlnových délek 5 -28 mikronů, které mohou 

pronikat prachem.  

Blízký infračervený spektrograf (NIRSpec) – je schopný detekovat světlo z prvních 

hvězd a galaxií, které se zformovaly ve vesmíru. A to přibližně 400 miliónů let po 

Velkém třesku. Funguje v rozsahu vlnových délek 0,6–5 mikronů. Dokáže rozdělit 

infračervené světlo z těchto objektů na jeho spektrum. Poskytne tak důležité informace o 

jejich vlastnostech, věku vzdálenosti i chemickém složení. Je schopný pozorovat až 100 

různých objektů. Je schopen analyzovat atmosféry planet na drahách kolem cizích 

hvězd. Díky tomu budeme schopni vyhodnotit potenciálně příznivé podmínky pro život 

ve vesmíru. Byl postaven evropským průmyslem pod vedením projektu ESA JWST ve 

společnosti ESTEC v Nizozemsku. Hlavním dodavatelem je společnost Astrium GmbH 

v německém Ottobrunnu a subsystémy detektoru a mikrozávěrky NIRSpec poskytuje 

Goddard Space Flight Center NASA. 

Naváděcí senzor (NIRISS/FGS) – umožňuje Webbovi přesně mířit a získávat vysoce 

kvalitní snímky. Má rozsah vlnových délek 0,8 až 5,0 mikronů a je to specializovaný 

přístroj se třemi hlavními režimy, z nichž každý řeší samostatný rozsah vlnových 

délek. FGS pomáhá nasměrovat dalekohled.  

 

Zajímavosti: 

• Webbův sluneční štít je velký jako tenisový kurt. 

• Rozdíl teplot mezi teplou a studenou stranou kosmická lodě je téměř 600 stupňů 

Fahrenheita. 

• Aktuálně se teleskop pohybuje po předpokládané trajektorii a všechny systémy 

pracují podle předpokladů 

• Je tak citlivý, že by dokázal ze Země rozeznat čmeláka na povrchu Měsíce, 

respektive jeho teplo. 

• K 8.1.2022 se Webb nachází přibližně 661 000 mil od Země.  

 



 

Obrázek: vzdálenosti 

 
Zdroj: https://www.jwst.nasa.gov/content/webbLaunch/whereIsWebb.html 

 

Zdroje: 

https://www.nasa.gov/press-release/nasas-webb-telescope-launches-to-see-first-

galaxies-distant-worlds 

https://www.youtube.com/watch?v=1D6GywsrS50&ab_channel=Farky 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vesm%C3%ADrn%C3%BD_dalekohled_Jamese_Webb

a 

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3419190-sledujte-webbuv-teleskop-vyrazi-do-

vesmiru-ma-pozorovat-dosud-nevidenou-cast-prostoru-a 

https://science.nasa.gov/astrophysics/virtual-webb-space-telescope-launch-packet 

jwst.nasa.gov/content/about/faqs/facts.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/NIRCam 

https://cze.legatechnics.com/nasas-webb-telescope-miri-instrument-takes-one-step-

closer-space-528935 

https://www.esa.int/Space_in_Member_States/Czech_Republic/ESA_dokoncila_druhy

_pristroj_pro_Webbuv_kosmicky_teleskop 
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