
Jules Verne – Ze Země na Měsíc 
Jules Verne je zakladatel sci-fi a svým způsobem vizionář. Seznám se s jeho dílem koukni na 

youtube ukázky a odpověz na dotazy: 

 

0-10 minuta 

1, Kolik knih napsal? 

2, Kolik filmů se podle jeho knih natočilo? (4-5min.) 

3, Vyjmenuj alespoň 3 věci, které předpověděl. 

 

16-22 minuta 

4, Kdy se vize ze Země na Měsíc naplnila? 

5, Jaké jsou plány (účel) pro odpalovací zařízení Jules Verne? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l_eQOM8TgQg&t=0s 

 

 
„Pánové,“ řekl Ardan, „žádný projev souhlasu nebo nesouhlasu není zakázán. A teď, když 

jsme se dohodli, začínám. Předně nezapomeňte, že máte co dělat s nevědomcem, jehož 

nevědomost sahá tak daleko, že si neuvědomuje ani překážky. Proto se mu zdálo věcí prostou, 

přirozenou, snadnou – nasednout do střely a odcestovat na Měsíc. Dřív či později se tahle 

cesta podniknout musí, a co se volby dopravního prostředku týče, řídí se docela prostě 

zákonem pokroku. Člověk začal cestovat po čtyřech, pak jednoho krásného dne po dvou, 

potom károu, potom kočárem, pak dostavníkem, pak vlakem, nu a projektil je vozem 

budoucnosti, mimochodem – planety jsou jen obyčejné dělové koule vržené rukou 

Stvořitelovou. Ale vraťme se k našemu povozu. Někteří z vás, pánové, si snad myslili, že 

střela poletí příliš rychle, není tomu tak, všechny hvězdy ji rychlostí předčí a sama Země nás 

při svém otáčivém pohybu kolem Slunce unáší třikrát rychleji. Zde několik příkladů. Prosím 

vás pouze o dovolení vyjadřovat se ve francouzských mílích, protože se v amerických měrách 

dvakrát nevyznám a bojím se, že bych své výpočty popletl. “Žádost se zdála zcela přirozená a 

nebylo proti ní námitek. Řečník pokračoval ve svém projevu: „Hle, pánové, rychlost 

rozličných oběžnic. Musím doznat, že tuto malou astronomickou podrobnost znám velmi 

dobře přes svou nevědomost, ale za minutku budete stejně učení jako já. Vězte tedy, že 

Neptun urazí za hodinu pět tisíc mil, Saturn osm tisíc osm set padesát osm, Jupiter jedenáct 

tisíc šest set sedmdesát pět, Mars dvacet dva tisíc jedenáct, Země dvacet sedm pět set. Venuše 

třicet dva tisíc devadesát, Merkur padesát dva tisíc pět set dvacet, některé komety v přísluní 

čtrnáct set tisíc mil! Kdežto my se budeme opravdu jen beze spěchu loudat, naše rychlost 

nikdy nepřekročí devět tisíc devět set mil a bude stále klesat! Táži se vás, je-li tu nad čím 

upadat do vytržení a není-li zřejmé, že toto vše bude jednoho dne překonáno ještě většími 

rychlostmi, jejichž zdrojem bude pravděpodobně světlo nebo elektřina?“ Nezdálo se, že by 

kdo pochyboval o tvrzení Michela Ardana. „Milí posluchači,“ pokračoval Francouz, 

„kdybychom dali na jisté omezence – označení jim sedí – bylo by lidstvo uzavřeno v jakémsi 

nepřekročitelném Popiliově kruhu a odsouzeno živořit na této zeměkouli, aniž se kdy mohlo 

vznést do prostorů planetárních! Ale tak tomu není! Bude se létat na Měsíc, bude se létat na 

hvězdy, bude se létat na planety, jako se dnes jezdí z Liverpoolu do New Yorku – snadno, 

rychle, bezpečně a brzy budeme pronikat oceánem atmosférickým stejně jako moři 

měsíčními! Vzdálenost jej en relativní slovo a nakonec bude uvedena na nulu. “Jakkoli bylo 

shromáždění francouzskému hrdinovi velmi příznivě nakloněno, přece je tato odvážlivá teorie 

trochu zarazila. Michel Ardan to zřejmě chápal. „Nevypadáte přesvědčeni, milí hostitelé,“ 

https://www.youtube.com/watch?v=l_eQOM8TgQg&t=0s


pokračoval s líbezným úsměvem. „Dobrá, uvažujme trochu. Víte, jak dlouhou dobu by 

potřeboval rychlík, aby se dostal na Měsíc? Tři sta dní. Nic víc. Ani ne devětkrát kolem světa 

a každý jen trochu čipernější námořník nebo cestovatel urazil za svůj život pouť delší.  

Pomyslete, že budu jenom devadesát sedm hodin na cestě! Ach, vy si představujete, že Měsíc 

je od Země daleko a že si to člověk musí dvakrát rozmyslit, než se do tohohle dobrodružství 

pustí. Co byste však řekli, kdyby šlo o to letět na Neptun, který obíhá ve vzdálenosti jedenácti 

set čtyřiceti sedmi milionů mil od Slunce! Takovou cestu by mohlo podniknout jen málo lidí, 

i kdyby se za kilometr platilo jen pět sous. Sám baron Rothschild se svou miliardou by neměl 

čím zaplatit jízdenku a zůstal by trčet na cestě, protože by mu chybělo sto čtyřicet sedm 

milionů!“ Tento způsob odůvodňování se shromáždění zřejmě velice líbil, ostatně Michel 

Ardan, cele zaujatý svým námětem, se vrhl do výkladu s úžasným elánem, neohlížeje se ani 

vpravo ani vlevo, cítil, že je dychtivě poslouchán, a pokračoval s obdivuhodnou jistotou: 

„Nuže, přátelé, tato vzdálenost Neptuna od Slunce neznamená ještě nic, přirovnáme-li ji k 

vzdálenosti hvězd. Vždyť abychom odhadli vzdálenost těchto hvězd, musíme sáhnout k 

onomu oslňujícímu způsobu počítání, kde nejmenší číslo má devět míst a stanovit za jednotku 

miliardu. Prosím za prominutí, že jsem v této otázce tak kovaný, ale je úžasně zajímavá. 

Slyšte a suďte! Alfa Centauri je vzdálena osm tisíc miliard mil, Vega padesát tisíc miliard, 

Sirius padesát tisíc miliard, Polárka sto sedmnáct tisíc miliard, Koza sto sedmdesát tisíc 

miliard, ostatní hvězdy tisíce a miliony a miliardy miliard mil! A někdo by chtěl mluvit o 

vzdálenosti planet od Slunce! A někdo by tvrdil, že tato vzdálenost existuje! Omyl! Klam! 

Mámení smyslů! Víte, co si myslím o tomto světě, který začíná Sluncem a končí Neptunem? 

Chcete znát mou teorii? Je velmi prostá! Pro mne je sluneční svět pevné, jednolité těleso, 

oběžnice, z nichž se skládá, se dotýkají, lnou k sobě a prostor, který se mezi nimi vyskytuje, 

není než prostor, který odděluje molekuly nejhutnějšího kovu: stříbra nebo železa, zlata nebo 

platiny! Mám tedy právo tvrdit a opakuji s přesvědčením, které vás všechny pronikne. 

Vzdálenost je prázdné slovo, vzdálenost neexistuje! “„Správně! Sláva! Hurá!“ zvolalo 

shromáždění jedním hlasem jakoby elektrizováno gestem a přízvukem řečníka a smělostí jeho 

myšlenky. „Ne!“ vzkřikl J. T. Maston energičtěji než ostatní, „vzdálenost neexistuje!“ A 

stržen prudkostí svých pohybů, rozmachem svého těla, který stěží ovládl, málem spadl s pódia 

na zem. Podařilo se mu však najít zase rovnováhu a tak se vyhnout pádu, který by mu byl 

drsně dokázal, že vzdálenost není prázdné slovo. Pak projev strhujícího řečníka opět 

pokračoval. 

Dotazy k ukázce:  

1, Co dodávalo Ardanovi odvahu? 

2, K čemu se odhodlal? 

3, Jaká je podle Ardana budoucí technologie transportu? 

4, Kam všude se bude létat?  

5, Bude hrát v budoucnu vzdálenost roli? 


