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Korektor komy D.M.Maksutova 
 
 
Zdeněk Rail, Daniel Jareš, David Vápenka   
Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i .- Toptec 
Sobotecká 1660, 51101 Turnov 
e-mail : rail@ipp.cas.cz, daniel.jares@yahoo.com, vapenka@ipp.cas.cz 
 
Abstrakt: 
 
Nejjednodušším korektorem komy paraboloidického zrcadla je jednočočkový meniskový korektor Maksutova.   
Tento korektor, umístěný do sbíhavého svazku paraboloidu, opravuje komu a zároveň zachovává stigmatičnost 
systému na optické ose. Je snadno vyrobitelný a zvětšuje zorné pole paraboloidu třikrát. 
 
 
The Coma Corrector of  D.M.Maksutov 
 
The simpliest coma corrector of the paraboloidal mirror is a singlet-meniscus of Maksutov. 
This corrector placed into converging beam of a paraboloidal mirror corrects coma and saves stigmatic image of 
the system on its optical axis.  
The corrector can be easily to built and enlarges the field of view about three times. 
 
 
1. Úvod.  
 
   Optický návrh meniskového korektoru komy pochází již z dvacátých let minulého století. Tehdy optici 
zkoumali nové, snadno vyrobitelné katadioptrické systémy s dobře opravenými  optickými vadami. Pomocí 
výpočtů postupně zjistili, že k tomuto účelu lze použít řadu optických prvků. Tak byly objeveny korekční 
vlastnosti menisku i izochromatického dubletu, umístěného ve sbíhavém svazku sférického nebo asférického 
zrcadla. Tyto čočky se pak staly důležitými součástmi složitých korekčních soustav. 
   Ve dvacátých letech byla popsána soustava sférického zrcadla, v jehož sbíhavém svazku     byl před ohniskem 
umístěn menisek, opravující optické vady. Velice záhy bylo sférické zrcadlo nahrazeno paraboloidickým. 
Ukázalo se, že jednoduchým meniskem lze opravit komu paraboloidického zrcadla a zvětšit jeho zorné pole. 
Později byly zkoumány optické vlastnosti soustav s několika korekčními menisky.  
  Od třicátých letech se optici začali zajímat o korekci vad fotografického zorného pole  
200 palcového paraboloidického zrcadla, projektovaného pro teleskop observatoře na Mount Palomaru. Zorné 
pole o průměru několika centimetrů měl opravit dvojčočkový korektor, navržený F. E. Rossem. Korektor 
snižoval světelnost primárního zrcadla z 1/3,3 na 1/5,3 a neposkytoval na optické ose stigmatické obrazy hvězd. 
Proto byl později doplněn tenkým, silně zakřiveným meniskem, kompenzující zbytkovou otvorovou vadu. 
   Po druhé světové válce se začalo používat k návrhům složitějších korekčních soustav prvních počítačů. V nich 
našly uplatnění nejen čočky, ale i asférické desky.  
V návrzích se proslavil Wynne, Meinel, Gascoigne a další. Byly počítány a konstruovány i speciální širokoúhlé 
fotografické přístroje, Schmidtovy a Maksutovovy komory a jejich modifikace.     
   V našem referátu popisujeme nejjednodušší meniskový korektor, schopný 2.5 krát zvětšit zorné pole 
paraboloidu a zachovat stigmatičnost systému na optické ose. Průměr korektoru je roven přibližně 35 - 40 %  
průměru vstupní apertury. Je umístěn do sbíhavého svazku paraboloidického zrcadla před newtonovské 
sekundární zrcadlo. Jeho vstupní plocha je konkávní, výstupní plocha je konvexní. Korektor může být navržen 
tak, že obě jeho plochy mají stejné poloměry křivostí a jsou velmi snadno kontrolovatelné pomocí páru 
kalibračních skel. Jeho nevýhodou je to, že menisek musí být velmi přesně zjustován ve sbíhavém svazku 
primárního zrcadla. 
           
                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                               
2. Koma 
 
   Koma je dominantní mimoosovou vadou konkávních zrcadel. Dopadá-li paralelní svazek paprsků šikmo na 
konkávního zrcadlo, paprsky z jednotlivých zón zrcadla se odrážejí pod různými úhly a protínají se v rozdílných 
sečných vzdálenostech od vrcholu zrcadla.  



 
 

8 

Umístíme-li do ohniskové plochy středových paprsků stínítko, objeví se na něm  charakteristický obraz, 
připomínající kometu.  
                                                                                                                                                      

 
 
Obrázek 1. 
 
Obrázek 1 je znázorňuje chod paprsků skloněného paralelního svazku po odrazu od paraboloidického zrcadla. 
Světelná zrcadla, používaná zvláště pro astronomickou fotografii, mají díky komě značně omezená zorná pole. U 
astrometrických přístrojů její nepravidelný obraz znemožňuje přesné nastavení vláknového mikrometru na obraz 
hvězdy. 
    Ve druhé polovině 19. století německý optik Ernst Abbe stanovil podmínku pro aplanatickou soustavu, v níž 
je opravena sférická vada a koma. Pro všechny paprsky, paralelní s optickou osou, musí platit podmínka: 
                                 
                                                 r  =  h / sin ( σ )  =  konstanta 
 
kde σ je úhel, který svírá s optickou osou paprsek, přicházející do ohniska F ze zóny výšky h vstupní apertury.   
Tato podmínka znamená, že paprsky po průchodu aplanatickou soustavou musí vycházet z optické soustavy do 
ohniska z pomyslné sférické plochy k se středem v ohnisku  F soustavy. 
                                                                                                                                                     

 
 
Obrázek 2. 
 
Z obrázku 2  vyplývá, že v případě konkávního paraboloidického zrcadla o poloměru křivosti R vycházejí 
odražené paprsky ze zrcadlové plochy, která není koncentrická s ohniskem F, ale se středem křivosti S. 
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Obrázek 3. 
 
Obrázek 3 ukazuje, způsob, jak opravit komu paraboloidického zrcadla. Do sbíhavého svazku paprsků, 
odražených z primárního zrcadla, umístíme před ohnisko meniskový korektor. Tato tlustá čočka upravuje chod 
paprsků tak, aby byla splněna rovnice Abbeho sinové podmínky.   
 
                                                                                                                                                        
3. Metoda výpočtu. 
 
   První výpočty byly prováděny pro soustavu paraboloidického zrcadla a korekčního menisku. Nejdříve jsme se 
pokoušeli určit poloměry křivostí ploch menisku řešením Seydelových sum pro sférickou aberaci a komu. 
Zavedením parametru, tloušťky menisku se tvary Seydelových sum značně zkomplikovaly. Poloměry křivostí 
bylo nutné nalézt užitím   numerických metod. Trigonometrické výpočty prokázaly, že toto řešení má velké 
zbytkové vady a v praxi není použitelné. Ukázalo se také, že zvolená tloušťka menisku, rovná 1/100 ohniskové 
vzdálenosti primárního zrcadla, je příliš malá.  
   Další výpočty byly prováděny takto : Počáteční řešení soustavy bylo navrženo tak, aby 1. paraxiální paprsek 
procházel meniskem paralelně s optickou osou. Tím bylo možné spočítat poloměr křivosti vstupní, konkávní 
plochy menisku. Pak byl spočítán poloměr křivosti konvexní, výstupní plochy menisku tak, aby vycházející 
paprsek z menisku svíral s optickou osou stejný úhel jako vstupující. Tak byla zajištěna afokálnost menisku. 
   Spočtené parametry byly dosazeny do Seydelových sum pro sférickou aberaci, komu a chromatickou vadu 
polohy. Takto navržený menisek je afokální, achromatický a hodnota Seydelovy sumy pro sférickou aberaci je 
rovna nule. Hodnota Seydelovy sumy pro komu zůstávala stejná jako u samotného paraboloidu, rovna 1/2. 
Seydelova suma pro chromatickou vadu polohy byla anulována. 
   Poté byl zkracován poloměr křivosti vstupní - konkávní plochy. Následkem toho se začal 1. paraxiální paprsek 
odklánět od optické osy. Aby menisek byl afokální, bylo nutné změnit i poloměr křivosti výstupní konvexní 
plochy. Po dosazení parametrů do Seydelovy sumy pro komu se začala její hodnota zmenšovat.   
   Výsledky byly kontrolovány trigonometrickým výpočtem paprsků v tangenciální rovině. 
Postupnou změnou odklonu 1. paraxiálního paprsku v menisku bylo nalezeno takové řešení poloměrů křivostí, 
které zcela opravovalo tangenciální komu a zároveň na optické ose  
zachovávaly stigmatické obrazy. Obrazová plocha byla silně zakřivená, konkávní k zrcadlu. 
                                                                                                                                                      
Optimální menisek vyšel s mírně negativní optickou mohutností, soustavě mírně prodlužoval ohniskovou 
vzdálenost a u soustavy s paraboloidem o rozměrech 300/1500  se jeho poloměry křivostí lišily od sebe jen cca 
0,5 mm. Bylo možné navrhnout menisek jako jednorádiusový, aniž by došlo k výraznému zhoršení osových i 
mimoosových obrazů. 
Astigmatismus soustavy se zvětšil cca trojnásobně a stal se dominantní mimoosovou vadou, omezující zorné 
pole systému. 
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4. Parametry několika soustav 
 
V referátu uvádíme parametry několika optimalizovaných soustav s paraboloidickým zrcadlem o průměru 300 
mm a ohniskovou vzdáleností 1500 mm. 
Dále jsme v literatuře objevili i několik dalších řešení, které jsme přepočítali pro paraboloid s uvedenými 
rozměry. 
                                                                                                                                                                                                                                                                
Tabulka 1. Optické parametry soustavy sférického zrcadla a korekčního menisku, umístěného poblíž ohniska 
zrcadla. 

  Surface     Type  Radius  
  [mm] 

Thickness 
   [mm] 

   Glass Diameter 
   [mm] 

   Conic Comment 

    OBJ standard     inf     inf       0      0  
       1 standard   -3000   -1000    mirror    300      0  
       2 standard   205.28   -45    BK7    130      0  
       3 standard   213.64   -523.83     130      0  
    IMA standard   378.28        0   

 
Tabulka 2. Optické parametry soustavy paraboloidického zrcadla a menisku Maksutova, vypočtené ze 
Seydelových sum. 

  Surface     Type  Radius  
  [mm] 

Thickness 
   [mm] 

   Glass Diameter 
   [mm] 

   Conic Comment 

    OBJ standard     inf      inf       0      0  
    STO standard    -3000   -1203    mirror     300     -1  
       2 standard   154,98     -25    BK7     100      0  
       3 standard   155,55  -298,13      100      0  
    IMA standard     300         0   

 
Tabulka 3. Soustava paraboloidického zrcadla a menisku Maksutova, optimalizovaná v programu Zemax. 

  Surface     Type  Radius  
  [mm] 

Thickness 
   [mm] 

   Glass Diameter 
   [mm] 

   Conic Comment 

     OBJ standard     inf      inf        0      0  
     STO standard   -3000   -1200    mirror     300     -1  
       2 standard     162     -25    BK7     100      0  
       3 standard     162   -300,01      100      0  
    IMA standard     250         0   

 
Tabulka 4. Soustava paraboloidického zrcadla o průměru 300 mm a ohniskové vzdálenosti 1500 mm a menisku 
Maksutova s přepočítanými parametry Dragana Mikesice z [7].     

  Surface     Type  Radius  
  [mm] 

Thickness 
   [mm] 

   Glass Diameter 
   [mm] 

   Conic Comment 

    OBJ standard     inf      inf       0      0  
    STO standard   -3000   -1000    mirror     300     -1  
       2 standard     275     -46    BK7     130      0  
       3 standard     275  -500,03      130      0  
    IMA standard     350         0   

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Tabulka 5. Soustava paraboloidického zrcadla o průměru 300 mm a ohniskové vzdálenosti 1500 mm a menisku 
Maksutova s přepočítanými parametry podle D.L.Harmera, C.G.Wynna   z [8]. 

  Surface     Type  Radius  
   [mm] 

Thickness 
   [mm] 

   Glass Diameter 
   [mm] 

   Conic Comment 

    OBJ standard     inf      inf       0      0  
       1 standard   -3000 -1422,08    mirror     300     -1  
       2 standard    50,74    -8,37    BK7     28       0  
       3 standard    50,03  -76,83      25      0  
    IMA standard     100         0   
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5. Závěr 
 
   Meniskový korektor Maksutova je nejjednodušší optický prvek, umožňující opravit komu paraboloidického 
zrcadla a zachovat na optické ose stigmatický obraz. Je snadno vyrobitelný a lze jej dobře kontrolovat pomocí 
interferenčních kalibrů. Je vhodný pro použití u paraboloidů do průměru 300-400 mm a světelností 1/4 - 1/6. 
Optimální tloušťku menisku je potřeba volit okolo 2-3 % ohniskové vzdálenosti primárního zrcadla.   
   Korektor do soustavy nevnáší podstatnou barevnou vadu. Není-li zrcadlo přesně paraboloidické, lze 
vzdáleností vrcholu zrcadla od korektoru zbytkovou otvorovou vadu soustavy vykompenzovat. V tomto případě 
koma nebude plně opravena. 
Nejvýhodnější pozice korektoru je přibližně ve 30 až 35% ohniskové vzdálenosti před ohniskem.  
Soustava zrcadla a korektoru Maksutova má ohniskovou plochu zakřivenou, konkávně k zrcadlu. Z tohoto 
důvodu je nutné pro fotografování použít Piazzi čočku pro srovnání Petzvalovy křivosti pole. 
Dominantní mimoosovou optickou vadou je astigmatismus, přibližně třikrát větší než u ekvivalentního 
paraboloidického zrcadla.   
U předložených soustav o průměrech 300 mm a ohniskových vzdálenostech 1500 mm  vycházejí zorná pole o 
průměru cca 0,5˚, ve kterých jsou geometrické obrazy hvězd srovnatelné s difrakčními.  
    
Tento článek vznikl v rámci projektu č. CZ.1.05/2.1.00/03.0079 Regionální centrum speciální optiky a 
optoelektronických systémů TOPTEC, který je realizován za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj v 
programu OP VaVpI a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 
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8.  Obrázky 
 

 
   
 
Obrázek 4. Spotdiagramy paraboloidického zrcadla o průměru 300 mm a ohniskové vzdálenosti 1500 mm. 
 
 

 
 
 
Obrázek 5. Spotdiagramy sférického zrcadla s korektorem komy s parametry z tabulky 1. 
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Obrázek 6. Spotdiagramy paraboloidického zrcadla s korektorem komy s parametry z tabulky 2. 
 
 

 
 
 
Obrázek 7. Spotdiagramy paraboloidického zrcadla s korektorem komy s parametry z tabulky 3. 
  
                                                                                                                                                           



 
 

14 

 
 
 
Obrázek 8. Spotdiagramy paraboloidického zrcadla s korektorem komy s parametry z tabulky 4. 
 
 

 
 
 
Obrázek 9. Spotdiagramy paraboloidického zrcadla s korektorem komy s parametry z tabulky 5. 
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Obrázek 10. Soustava paraboloidického zrcadla 210/1000 a korektoru Maksutova při měření na optické lavici. 
 
 

 
 
 
Obrázek 11. Ronchigram-sférochromatická vada soustavy paraboloidického zrcadla 210/1000    a korektoru 
Maksutova na optické ose. 
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Obrázek 12. Ronchigram soustavy paraboloidického zrcadla 210/1000 a korektoru Maksutova na optické ose. 
 
 

 
 
 
Obrázek 13. Ronchigram soustavy paraboloidického zrcadla a korektoru Maksutova pro šikmý svazek 10 mm od 
optické ose.                        
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Tento článek předkládá návod na konstrukci přístroje - spektroskopu pro vizuální pozorování hvězdných spekter.  
K jeho stavbě je použito běžně prodávaných součástek. Samotné sestavení přístroje lze provést bez pomoci 
obráběcích strojů ve spartánsky vybavené dílně. 
 
The Construction of the Spectroscope for Observation of the Stellar Spectra 
 
This paper presents the construction list of a spectroscope for visual observation of stellar spectra. The device 
consists of parts easily accessible on market. Assembly of the spectroscope does not require exceptionally 
equipped workshop and can be made in very spartan conditions. 
 
 
1. Historie spektroskopie 
  
   Lidé odedávna věděli, že průhledná tělesa vhodného tvaru jako je led, sklo, krystaly nebo kapaliny rozkládají 
bílé sluneční světlo na spektrum, složené z fialové, modré, zelené, žluté a červené barvy.  
   Objevem struktury slunečního spektra na počátku 19. století vznikl nový optický obor – spektroskopie, který 
byl postupem času využit nejen pro studium astronomických těles, ale i ve fyzice, chemii a biologii. 
    Za jejího zakladatele se dnes považuje německý fyzik Joseph Fraunhofer. Ten v roce 1814 spatřil   ve 
slunečním spektru temné čáry a použil je při měření indexů lomu skla. Tyto čáry poprvé viděl Wollaston, jenž se 
o jejich existenci v roce 1802 zmínil v jedné ze svých publikací.  
Pomocí difrakční mřížky do roku 1820 Fraunhofer velice přesně změřil vlnové délky 574 spektrálních čar a 
nejvýraznější z nich označil  latinskými písmeny. Pevné vlnové délky výrazných spektrálních čar využil 
Fraunhofer ve svých výpočtech optických systémů.  
   Zkonstruoval řadu spektroskopů, s nimiž nejprve pozoroval sluneční spektrum. Později vyrobil hranol ze skla o 
vysoké disperzi a umístil jej před objektiv refraktoru o průměru 110 mm. S ním pak mohl studovat hvězdná 
spektra až do 4 hvězdné velikosti.  
Při pozorování spekter hvězd zjistil velké rozdíly v jejich vzhledu. Modré a bílé hvězdy měly jen velmi slabou 
červenou část spektra, zatímco u červených hvězd modrá část spektra téměř scházela. U některých modrých 
hvězd neviděl žádné spektrální čáry, u bílých viděl několik velmi výrazných temných čar. Červené hvězdy 
naopak vykazovaly velice složitou strukturu drobných a jemných čar a široké temnější pásy. Fraunhofer neznal 
příčinu vzniku struktury spektra.  
    Ve třicátých a čtyřicátých letech 19. století vykonal řadu experimentů se slunečním spektrem i Leon Foucalt. 
Ve spektru Slunce pozoroval dvě velmi blízké temné čáry, které měly přesně stejné vlnové délky jako světlé čáry 
kahanu, jehož plamen byl obarven ionty sodíku z kuchyňské soli.. 
Když ve spektroskopu procházely paprsky slunečního spektra takto sodíkem obarveným plamenem, temné čáry 
ještě více potemněly. Přitom obě prostředí, jak plyn na Slunci, tak plamen kahanu emitovala světlo. Ukázalo, že 
pokud sluneční světlo ve spektroskopu prochází zářícími výbojkami se zředěnými parami chemických prvků, 
dochází ke ztemnění čar o vlnových délkách, charakteristických pro daný prvek. Bylo zjištěno že k témuž efektu 
dochází i v případech, pokud sluneční záření procházelo parami chemických sloučenin, například kyselin. 
    Koncem 50. let 19. století němečtí fyzici Kirchhoffa a Bunsena vyslovili zákon, podle kterého zředěné páry 
každého prvku, zahřáté na vysokou teplotu, emitují čáry o vlnových délkách, které jsou pro něho charakteristické 
a zároveň v těchto vlnových délkách energii absorbují.  
    Dále tito dva fyzici zjistili, že změnou teploty par, kterými sluneční světlo prochází do spektroskopu, lze měnit 
i jejich absorpční schopnost. Pokud se vyrovnala teplota absorbujících par teplotě zářícího plynu  na Slunci, 
absorpční čára ve spektroskopu zmizela. Zvýšili-li teplotu par ve výbojce nad teplotu plynu na Slunci, ve 
spektroskopu spatřili jasnou emisní čáru. Jestliže světlo ze Slunce procházelo výbojkou s chladnějšími parami 
než na Slunci, objevovaly se naopak čáry temné.  
    Od poloviny 50. let 19. století byly identifikovány ve slunečním spektru čáry téměř všech tehdy známých 
prvků. Metoda umožnila nalézt i několik dalších prvků, například cesium a rubidium. 
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Celý výzkum, týkající se záření, jeho vlastnostmi a vznikem, vyústil do oblasti kvantové mechaniky, zabývající 
se principy mikrosvěta. 
 
   Konstrukce moderního spektroskopu se objevila nezávisle u několika astronomů koncem 40. let 19. století. 
V té době byl vždy hlavním napájecím objektivem spektroskopu achromatický objektiv. Za ohniskovou plochou 
byl umístěn kolimační objektiv, který vytvářel obraz v nekonečnu. Za ním pak následoval hranol, soustava 
hranolů nebo difrakční mřížka. Reálný obraz spektra pak vytvářel zobrazovací objektiv za spektrálním hranolem 
či mřížkou.   
   V počátcích spektroskopie byl obraz spektra zkoumán a měřen vizuálně, později byl fotografován. 
Experimenty Kirchhoffa a Bunsena bylo též zjištěno, že vzhled spektra prvku též závisí na teplotě a tlaku jeho 
par, které emitují záření. Znamená to, že lze zjistit i podmínky, jaké panují v hvězdných atmosférách. 
   V případě Slunce a hvězd lze vysvětlit vznik temných spektrálních čár tak, že sluneční záření prochází vrstvou 
chladnější plynné atmosféry, absorbující záření ze spodních vrstev. 
  Velkým mezníkem v astronomii byl rok 1868, kdy řada významných astronomů odjela do Indie pozorovat  
úplné sluneční zatmění. 
Během něho pozoroval francouzský astronom Janssen svým spektroskopem protuberance a korónu.  Druhý den 
po zatmění zkusil svůj spektroskop zamířit na Slunce tak, že rozšířil štěrbinu svého  spektroskopu a orientoval ji 
tangenciálně vůči okraji slunečního disku. Ke svému překvapení v přístroji zpozoroval protuberance, které viděl 
předešlého dne během zatmění. 
  V roce 1870 ve Španělsku umístil Young štěrbinu svého spektroskopu tangenciálně ke slunečnímu okraji. 
Těsně před úplným zatměním nejdříve ve slunečním spektru  pohasly temné absorpční čáry.  
Poté, když již začalo úplné zatmění, se náhle na několik okamžiků, objevily jasné emisní čáry, jejichž tmavé 
absorpční ekvivalenty již byly známy.  
Při zatměních se objevovala také jedna žlutá čára, jejíž vlnová délka byla blízká vlnové délce dvojité sodíkové 
čáry. Americký astronom Lockyer po měření vyslovil názor, že tato čára nepřísluší žádnému, tehdy známému 
prvku. Nejdříve byl vědci kritizován. Postupně se ukázalo, že má pravdu a v roce 1895 se podařilo Ramseyovi 
nový prvek v laboratoři izolovat. Dostal název hélium po řeckém bohu Slunce Héliovi. 
V roce 1868 též Huggins naměřil pomocí Dopplerova jevu první hodnotu radiální rychlosti hvězdy. 
Pozorování  spektroskopy se neomezovalo jen na Slunce a hvězdy. V roce 1864 Huggins zjistil, že planetární 
mlhovina v Draku září jen v několika úzkých spektrálních čarách. U jiných mlhovin naopak nerozlišil čáry 
vůbec. Dva roky poté pozoroval v souhvězdí Severní Koruna spektrum novy, ve kterém viděl řadu velmi jasných 
čar. Okamžitě ho napadlo, že při explozi hvězdy září žhavá plynná obálka, kterou tato hvězda odvrhuje. 
  Velkým přínosem ve spektroskopii bylo použití fotografických desek, umožňujících vysoce přesné 
proměřování získaných spekter. Potřebám spektroskopických měření na konci 19. století začaly lépe vyhovovat 
zrcadlové dalekohledy. V roce 1898 byl vyroben Clarkem největší 102 cm objektiv a od té doby větší čočkové 
dalekohledy nebyly stavěny. 
Na začátku 20. století byl objeven Zeemanův jev, umožňující podle rozštěpení spektrálních čar měřit magnetická 
pole na Slunci a hvězdách. Později byl Starkem objeven obdobný efekt, způsobený elektrickým polem. 
Spektroskopická měření umožnila ve 20. letech minulého století Hubbleovi nalézt vztah mezi vzdálenostmi 
galaxií a jejich radiálními rychlostmi, kterými se vzdalují od Mléčné dráhy. 
V současné době jsou pomocí spektroskopických metod hledány planety u jiných hvězd. 
 
 
 
  2. Historie vzniku přístroje 
 
     V roce 2008 jsem uvažoval o nákupu zrcadlového dalekohledu o průměru 250-260 mm a  
                                                                                                                                                               
ohniskové vzdálenosti 1200-1500 mm. Do této doby jsem vlastnil pouze Newton o průměru 126 
mm, jehož dosah mi přestával stačit. Hmotnost a rozměry nového dalekohledu musely být takové, abych jej 
mohl na vozíku převézt do místa pozorování, které je vzdáleno přibližně 0,5 km od mého bydliště v Náchodě. 
Proto jsem si na začátku roku 2009 zakoupil z čínské firmy Skywatcher v internetovském obchodě Binox 
dalekohled Newton 250/1200 mm na montáži Johna Dobsona včetně sady nejjednodušších okulárů a 
apochromatickou Barlowovu čočku, prodlužující ohniskovou vzdálenost dvakrát.  
  Protože jsem nebyl spokojen s mimoosovými obrazy paraboloidu 250/1200, dokoupil jsem si později ve firmě 
Dalekohledy Matoušek korektor komy Comacorr 2 z firmy Televue Ala Naglera, který radikálně opravil komu. 
A právě při jeho použití se vyskytl problém. U zakoupeného dalekohledu byla stará verze okulárového výtahu, 
ve kterém bylo v cca 40 mm dlouhém kroužku o vnitřním průměru 51 mm osazení, zmenšující jeho průměr o cca 
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1 mm,  na 49.8 mm. Důvod, proč osazení bylo v tubusu vysoustruženo, spočíval v tom, aby se zabránilo 
propadnutí optických součástí do hloubky okulárového výtahu. 
Toto osazení ale znemožnilo užití Comacorru 2, protože jej nebylo možné do okulárového výtahu zasunout do 
pracovní polohy. Nezbývalo, než toto osazení odstranit. 
Tímto způsobem byla umožněno použití Comacorru 2 v Newtonu 250/1200, ale zároveň vznikla možnost 
zasunutí Barlowovy čočky hlouběji do okulárového tubusu. 
Experimentálně bylo zjištěno, že při poloze Barlowovy čočky cca 90 mm od ohniskové plochy směrem 
k paraboloidu, lze získat afokální soustavu s nekonečnou ohniskovou vzdáleností.  
Toto uspořádání bylo ověřeno pomocí dalekohledu 6*30, který byl nejdříve samotný zaostřen na nekonečno a 
poté umístěn do takto vytvořené afokální soustavy Newtonu.  
Obrazy hvězd v optickém systému byly ostré, bez viditelného zhoršení barevnou a otvorovou vadou. 
   Systém s afokální dráhou paprsků umožňuje konstrukci přístroje pro několik zajímavých aplikací. Především, 
do paralelní dráhy paprsků lze umístit interferenční filtr s úzkou pološířkou s dalším zobrazujícím  objektivem. 
Dále dovoluje konstrukci spektroskopu, když do afokální dráhy vložíme mřížku nebo skleněný hranol se 
zobrazujícím objektivem. Pro získání afokální dráhy paprsků bylo též nutné vyrobit zkrácený tubus extenderu 
okulárového výtahu o délce 20 mm a průměru 51 mm. 
  Pro první konstrukci spektroskopu byla zakoupena u firmy Dalekohledy Matoušek mřížka o průměru 1 ¼ palce 
s mřížkovou konstantou 100 vrypů na milimetr. Ta je dodávána pod názvem Star Analyzer, sloužícím pro 
vytvoření nízkodisperzních spekter pro pozorování Wolf-Rayettových hvězd. Mřížka byla v dalekohledu 
uchycena na závit v tubusu zenitového hranolu. Jako zobrazující dalekohled spektrografu byl po úpravě použit 
komerční hledáček 6*30, doplněný torickou brýlovou čočkou 0D-3D před jeho ohniskovou plochou. 
 
 
 
3. Optický návrh spektrálního přístroje 
 
   Námi zkonstruovaný spektrální přístroj má průměr hlavního zrcadla 250 mm a ohniskovou vzdálenost 1200 
mm, světelnost zrcadla je 1/4,8. 
  Apochromatická rozptylka, která vytváří ze sbíhavého svazku paralelní, je umístěna cca 90 mm před ohniskem 
paraboloidu. Průměr paralelního svazku hvězdy na optické ose činí cca 20 mm. Tento svazek světla dopadá na 
mřížku o mřížkové konstantě 100 vrypů/mm, uchycené na závitu ve vstupním tubusu zenitálního zrcátka. 
  Zobrazující dalekohled má průměr objektivu 30 mm a ohniskovou vzdálenost 120 mm. S okulárem o ohniskové 
vzdálenosti 20 mm poskytuje 6 násobné zvětšení. 
  Torická čočka o optické mohutnosti 0-3 D, umístěná 20 - 25 mm před ohniskovou plochou zobrazujícího 
dalekohledu, vytvoří obdélníkový obraz spektra zhruba 0,5 * 4,5 mm. 
  Z hlediska spektrální rozlišovací schopnosti, kdy na mřížku o mřížkové konstantě 100 vrypů/mm  
dopadá paralelní svazek světla o průměru 20 mm, znamená teoretické spektrální rozlišení až 1/2000. 
Konfigurace paralelního svazku hvězdy o průměru 20 mm je z hlediska spektrální rozlišovací schopnosti 
výhodnější než vložení mřížky do sbíhavého svazku Schmidt-Cassegrainu 50-100 mm před ohniskovou plochu, 
kdy mřížku protíná sbíhavý světelný svazek o konvergenci 1/10 a průměru 5 - 10 mm. V tomto případě by 
spektrální rozlišovací schopnost měla být 1/500 nebo 1/1000. Praktická je přibližně poloviční. 
   Řada astronomů úspěšně použila 1 ¼ palcovou mřížku umístěnou před objektivem svého fotografického  
přístroje. Při průměru mřížky 32 mm je plně využita spektrální rozlišovací schopnost mřížky o hodnotě 1/3200. 
Výrobce Paton Hawksley ve svých manuálech  [1], [2] uvádí, že jeho Star Analyzer 100 není vhodný pro 
světelné dalekohledy Newton.   
   Námi navržený spektroskop lze použít na jakékoli dalekohledy typu Newton se standardním okulárovým 
výtahem 2 palce, které se v současnosti na trhu prodávají, až do průměrů 400 mm.  
U okulárového výtahu je nutné zkrátit délku jeho tubusu ze 40 mm na 20 mm. Jinak nelze zasunout Barlowovu 
čočku dostatečně hluboko do okulárového výtahu a vytvořit afokální svazek paprsků. Proto byl tento člen 
vyroben z hliníkové trubky o vnitřním průměru 50 mm a vnějším průměru 56 mm. Vnitřní průměr byl zvětšen na 
průměr 51 mm. Délka tubusu zkráceného tubusu extenderu je 20 mm. 
  
 
 
4. Konstrukce přístroje z běžně prodávaných  součástek 
 
    Spektrograf používá jako napájecí systém dalekohled Newton Skywatcher na Dobsonově montáži o průměru 
hlavního zrcadla 250 mm a ohniskové vzdálenosti 1200 mm. Sekundární rovinné zrcátko má eliptický tvar 
s délkou vedlejší poloosy cca 65 mm. Člen, který vytváří u přístroje afokální dráhu, je apochromatická 
Barlowova čočka 2 x, zasunutá v okulárovém výtahu cca 90 mm od ohniskové plochy primárního zrcadla. Aby 
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toto bylo možné, muselo být odbroušeno na vnitřku okulárového tubusu osazení o průměru 50 mm v pevném 
kroužku okulárového výtahu. Tato operace byla opatrně provedena půlkulatým pilníkem za neustálého otáčení 
kroužku. Barlowova čočka 2* byla zakoupena ve firmě Binox. 
Rozptylka vytváří se sbíhavého svazku primárního zrcadla paralelní svazek o průměru cca 20 mm. 
    Mřížka o průměru 1 ¼ palce je přišroubována na závit na vstupním tubusu zenitálního zrcadla.  
Nejprve jsme použili zenitální zrcátko o úhlu 90 stupňů.  Po provedení několika pozorování jsme zjistili, že 
mnohem výhodnější je použít zrcátko s proměnným odrazným úhlem, který je nastaven na zalomení dráhy 
paprsků cca na 60 stupňů. 
   Jako zobrazující dalekohled byl použit opět v Binoxu zakoupený hledáček 6*30, jehož objímka objektivu 
z hliníkové slitiny byla ručně pilníkem obroušena na průměr 1 ¼ palce a bylo ji možné zasunout do výstupního 
tubusu zenitálního zrcátka. Do tubusu  zobrazujícího dalekohledu 6*30  byla vložena torická čočka 0-1D cca 25 
mm před ohniskovou rovinu dalekohledu. Čočka byla zakázkově zkulacena na průměr 28 mm tak, aby ji bylo 
možné  zasadit do plechové clonky. Čočka byla  několika kapkami lepidla Chemopren v objímce zalepena a 
zajištěna papírovým kroužkem proti vypadnutí. Okulárový výtah byl opatřen novým tubusem - extenderem o 
délce 20 mm, vyrobeným z hliníkové trubky. Protože paprsky jsou mřížkou mírně lámány, je nutné zrcátko 
v zenitálním hranolu mírně vyosit tak, aby optická osa spektroskopu souhlasila s optickou osou okuláru.       
     Před pozorováním se dalekohled nastavuje takto : Nejdříve je nutné zaostřit zobrazující dalekohled. Toto 
nejlépe provedeme pozorováním vzdálených lamp nebo jasných hvězd. Zaostřený dalekohled zobrazí bodový 
zdroj jako dokonalou úsečku bez rozšíření středové nebo krajních částí. 
Takto nastavený dalekohled se zasune do tubusu zenitálního zrcátka a hledá se azimut, pří kterém se spektrum 
hvězdy zobrazí jako obdélník, ne jako rovnoběžník. Spektrální čáry musí být kolmé k jeho  
podélné hraně.    
 
                                                                                                                                    
                                                                                                                                                               
5. Výsledky pozorování hvězdných spekter 
 
    Dalekohled se spektroskopem byl sestaven na jaře roku 2010. První zkušební pozorování bylo provedeno 
koncem měsíce března z okna, orientovaného na jihozápad. V tuto dobu byly   pozorovány hvězdy zimních 
souhvězdí. První hvězda, u které bylo pozorováno spektrum, byla      Gamma Eridani - Zaurak spektrální třídy 
M3. Jedná se o červenou hvězdu 3 hvězdné velikosti. Při jejím pozorování ještě nebyl spektroskop vybaven 
válcovou čočkou. Ve spektru nebyl vidět žádný náznak nějakých čar, pásů nebo jakékoli struktury, pouze 
jasnější a širší červenou část spektra oproti modrému konci.. 
Poté jsem sledoval hvězdy z Plejád a skupiny hvězd, vytvářející v souhvězdí Orion Trapez. Na nich bylo zřejmé, 
že se jedná o žhavé hvězdy, které mají velice intenzivní modré konce spektra, zatímco červené konce bylo jen 
nezřetelně vidět. 
   První náznak spektrálních čar byl pozorován u hvězdy Beta Orionis - Rigel. 
Avšak velice jsem byl překvapen tím, co jsem viděl v případě Alfa Canis Majoris – Síria. 
V jeho spektru této hvězdy spektrální třídy A1 bylo vidět několik výrazných čar Balmerovy série.. 
Později byla pozorována Alfa Orionis - Betelgeuse, rudý veleobr třídy M2. U ní jsou vidět široké molekulární 
absorpční pásy. 
Hvězdy z Orionova pásu jsou žhavé hvězdy s jasnou modrou a fialovou částí. 
  Všechna tato pozorování ukázala, že pokud spektroskop nebude vybaven válcovou čočkou, nebude možné 
pozorovat jemnější strukturu spektra. U řady hvězd oko spojilo jemnou strukturu spekter, takže žádné čáry 
nebyly pozorovány, přestože je jejich struktura spektra známa..  
Proto byla  před okulár zobrazovacího dalekohledu cca 25 mm před ohniskovou plochou umístěna válcová čočka 
o mechanickém průměru 28 mm a optické mohutnosti 0-1D. Tato čočka byla vyrobena na zakázku ve firmě 
Konvex – recept optika s.r.o. v Rovensku pod Troskami (firma vyrábí brýlovou optiku), její cena byla cca 300 
Kč. 
Za dobrých podmínek seeingu se v obdélníkovém obrazu spektra objevila u řady hvězd výrazně jejich jemné 
čárová struktura spektra. 
   U jasných  hvězd okolo 1. hvězdné velikosti je vhodnější použití válcové čočky 0-3 D. Pohled na  spektra Alfa 
Bootis - Arcturus nebo Alfa Lyrae - Vega je nádherný. U první hvězdy byly pozorovány jemné struktury 
v zelené části spektra, složená ze spousty čar. Na druhé hvězdě byly vidět jen 3 až 4 velice výrazných čar 
Balmerovy série a náznak několik slabších.  
Dalším objektem byla Mí Cephei, u které je výrazná oranžová část spektra. 
Hvězdy letní oblohy - Alfa Cygni a Alfa Aquilae mají spektrální čáry méně výrazné oproti hvězdě Alfa Lyrae – 
Vega. 
   S průměrem dalekohledu 250 mm lze vizuálně pozorovat strukturu hvězdného spektra do 3. - 4. hvězdné 
velikosti. Byly učiněny pokusy pozorovat spektrum 61 Cygni, avšak hvězda 5. velikosti je pro vizuální 
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pozorování spektra slabá. S fotografickým vybavením by bylo možné fotografovat hvězdná spektra do 6. - 7. 
hvězdné velikosti. 
 
 
6. Hodnocení konstrukce přístroje a porovnání s jinými 
 
   Star Analyzer byl určen výrobcem pro fotografování spekter s nízkou disperzí. Mřížka o průměru    1 ¼ palce 
s mřížkovou konstantou 100 vrypů/mm je uložena v objímce se závitem, se kterým ji lze  
našroubovat na vnitřní závit otvoru CCD kamery cca 50 mm před její detektor. Tuto vzdálenost lze zvětšit, 
pokud se mřížka našroubuje na tubus zenitálního hranolu o rozměrech 1 ¼ palce. V tomto  
                                                                                                                                                                
případě bude vzdálenost mezi mřížkou a detektorem cca 100 mm a spektrum se dvakrát zvětší. 
Výrobce doporučuje mřížku užít pro přístroje Schmidt-Cassegrain nebo pro refraktory s dostatečně nízkou 
konvergencí světelného svazku, okolo cca 1/10, vstupujícího do mřížky. V manuálu od výrobce je vysloveně 
psáno, že použití mřížky není vhodné pro světelné dalekohledy jako je Newton.           
   V našem přístroji se využívá jako hlavní člen paraboloidické zrcadlo o průměru 250 mm a ohniskové délce 
1200 mm. Apochromatická rozptylka, vytvářející afokální dráhu paprsků zároveň vytváří ideální podmínky pro 
využití difrakční mřížky, hranolu nebo interferenčního filtru. Zobrazující dalekohled obsahuje experimentálně 
vybranou válcovou čočku, která zajišťuje vhodný tvar zobrazeného spektra pro pozorování okulárem 
dalekohledu. 
   Rozlišovací schopnost přístroje je třeba rozdělit na rozlišení prostorové a spektrální.  
Prostorové rozlišení je dáno hlavně průměrem vstupní apertury, zatímco spektrální podstatně závisí na 
parametrech mřížky a zároveň na rozlišení prostorovém.  
Pro pozorování spekter slabších hvězd lze spektroskop použít u větších dalekohledů typu Newton, které jsou 
vybaveny standardními okulárovými výtahy firmy Skywatcher. Ty jsou dnes vyráběny do průměru 400 mm. 
Většího spektrálního rozlišení lze dosáhnout použitím mřížky o větším počtu vrypů. Místo konstanty 100 
vrypů/mm je vhodnější 300-600 vrypů/mm. Vyšší hodnoty mřížkové konstanty by mohly způsobit to, že 
spektrální čáry jsou velmi slabé. 
    Pro zobrazující dalekohled by bylo též vhodné použít objektiv s větší ohniskovou vzdáleností. Takto by se 
dosáhlo prodloužení obrazu spektra v ohniskové ploše. Toto prodloužení by mělo být přiměřené, aby zbytečně 
neklesla intenzita spektrálních čar. U takového zobrazujícího objektivu by mělo být možné použít různých 
okulárů.  
   Použití válcové čočky před ohniskovou plochou zobrazujícího dalekohledu je zcela nutné. 
Čočka 0 - 1 D z firmy Konvex, Rovensko pod Troskami má kompromisní kvalitu pro použití. Vzhledem 
k jejímu umístění 20-25 mm před ohniskovou plochu je průměr světelného svazku na ní pouze 4 - 5 mm a 
potenciální defekty z technologie leštění na optické ploše by se neměly příliš uplatňovat. 
Přes nízkou mřížkovou konstantu použité mřížky je tento přístroj vhodný jako demonstrační pomůcka pro 
ukázku spekter hvězd. 
V případě použití na naváděné montáži a s vhodně připevněnou kamerou může spektroskop sloužit jako přístroj, 
se kterým lze získat vědecky cenné výsledky.  
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Obrázek 1. Schéma hlavního dalekohledu s Barlowovou čočkou. 
 



 
 

23 

 
 
   Obrázek 2. Schéma bezštěrbinového spektroskopu. 
                                                                                                                                                               
                                                                  

 
 
Obrázek 3. Dalekohled Skywatcher 250/1200 s korektorem komy Paracorr 2. 
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Obrázek 4. Kompletní sestava spektroskopu, detail.   
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Obrázek 5. Sestava Newtonova dalekohledu se spektroskopem. 
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Optické parametry objektivu Secrétan Paris 130/1930 Hvězdárny v Úpici. 
 
 Zdeněk Rail, Zbyněk Melich     
Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i.- Toptec 
Sobotecká 1660, 51101 Turnov 
e-mail : rail@ipp.cas.cz, melichz@ipp.cas.cz 
 
 
Objektiv Secrétan Paris 130/1930 Hvězdárny v Úpici byl na pracovišti ÚFP AV ČR, v.v.i.- TOPTEC vyčištěn a 
byly proměřeny jeho optické parametry.  
V referátu uvádíme výsledky matematické simulace zbytkových vad objektivu. 
 
 
The Optical Parameters of Objective Lens Secrétan Paris 130/1930 of Observatory of Úpice 
 
Objective lens of Secrétan Paris 130/1930 of Úpice observatory was cleaned a measured its optical parameters in 
IPP AS CR, v.v.i. - TOPTEC.  
In this paper we present results of mathematical simulation of residual aberrations of this lens. 
 
  
 
1. Úvod 
 
V polovině šedesátých let byl do malé západní kopule úpické hvězdárny umístěn astro-graf, pocházející z 
pozůstalosti po Dr. Antonínu Bečvářovi (obr. 1).  Na vidlicové paralaktické montáži jsou zde umístěny dvě 
zrcadlové komory. Větší o průměru d240 mm s ohniskovou vzdálenosti f’=1360 mm. Menší fotokomora má 
průměr d210 mm a ohniskovou vzdálenost cca 1800 mm. Obě tato zrcadla byla zhotovena osobně Dr. 
Antonínem Bečvářem. 
Jako pointační dalekohled astrografu je používán refraktor o optickém průměru d130 mm, s ohniskovou 
vzdáleností f’=1930 mm. Tento achromatický objektiv pochází od francouzské firmy Secrétan Paris, jak je 
vyznačeno na mosazné objímce objektivu (obr. 7). Firma Secrétan vyráběla v průběhu 19. a 20. století  řadu 
kvalitních opticko-mechanických přístrojů. Zřejmě proto si objektiv Dr. Bečvář vybral k sestavení svého 
refraktoru.  
Montáž s dalekohledy Dr. Bečváře doprovázela při jeho působení na Štrbském plese ve funkci klimatologa, 
později od roku 1943 byl přístroj umístěn v malé kopuli vybudované ob-servatoře na Skalnatém plese [12]. Zpět 
do Brandýsa nad Labem do původní hvězdárny se pří-stroj opět dostal při odchodu Dr. Bečváře ze Skalnatého 
plesa [13]. Po úmrtí pana doktora Bečváře se podařilo řediteli Hvězdárny v Úpici panu Mlejnkovi získat přístroj 
do majetku úpické hvězdárny.  
Astrograf Dr. Bečváře je na úpické hvězdárně využíván často k zácviku fotografování objektů na obloze. 
Pointační dalekohled s objektivem Secrétan Paris 130/1930 se také používá k vizuálnímu pozorování 
návštěvníků hvězdárny. V této roli se stal takřka legendárním přístro-jem v naší republice, s ohledem na jeho 
vynikající zobrazovací vlastnosti. Během expedicí, organizovaných úpickou hvězdárnou, i v rámci pozorování 
astronomických kroužků, s ním pracovalo velké množství pozorovatelů, ze kterých se mnozí později stali 
významní pracovníci v oborech přírodních a technických věd [1,2]. 
Objektiv přístroje byl v závěru roku 2013 předán do ÚFP AVČR, v.v.i., Toptec Turnov k vyčištění a justáži. V 
rámci těchto prací vznikla příležitost dublet proměřit a vyčíslit jeho zbytkové vady.     
 
2. Osobnost Dr. Antonína Bečváře 
 
RNDr. Antonín Bečvář se narodil 10. června 1901 ve Staré Boleslavi, od 16-ti let žil v sousedním Brandýse nad 
Labem. Zde si v roce 1927 s pomocí přátel postavil malou hvězdárnu (obr. 2 a obr. 5). Celý dalekohled 
hvězdárny zřejmě sám zkonstruoval, pro obě fotokomory si vybrousil paraboloidická zrcadla. Jeho hvězdárna se 
brzy stala známým místem astronomických pozorování. Nepodařilo se nám zjistit, jakým způsobem Dr. Bečvář 
objektiv fy Secrétan ke stavbě refraktoru získal. 
Antonín Bečvář vystudoval klimatologii a astronomii na Přírodovědecké fakultě Uni-verzity Karlovy v Praze 
(obr. 3). Studia ukončil disertační prací z oboru meteorologie v roce 1934. V roce 1937 přijal místo státního 
klimatologa ve Vysokých Tatrách na Štrbském plese. Sem si převezl i svůj dalekohled a postavil novou kopuli. 
Po zrušení Československé astrofy-zikální observatoř ve Staré Ďale se mu podařilo dohodnout, aby výkonný 
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reflektor o průměru 600 mm byl přemístěn na Skalnaté Pleso, a podařilo se mu prosadit, aby zde v letech 1941-
1943 byla pro dalekohled postavena nová hvězdárna (obr. 4).  
Hvězdárna na Skalnatém Plese se postupně stala uznávaným vědeckým ústavem (obr.4). Na Skalnatém plese Dr. 
Antonín Bečvář začal realizovat své unikátní hvězdné atlasy. V roce 1948 se svými spolupracovníky dokončil 
Atlas Coeli, který se stal nepostradatelnou pomůckou všech astronomických pracovišť po celém světě. V roce 
1951 byl Dr. Bečvář z politických důvodů z jím vedené observatoře na Skalnatém Plese propuštěn. Vrátil se zpět 
do Brandýsa nad Labem, aby zde pokračoval v práci na dalších hvězdných atlasech. Vytvořil tak trilogii 
hvězdných atlasů: Eclipticalis (1958), Borealis (1962) a Australis (1964).  
Po celou dobu svého pobytu v Tatrách se Dr. Bečvář zabýval studiem mraků. Jeho sys-tematická práce vyústila v 
roce 1953 ve vydání rozsáhlého díla - Atlasu horských mraků. Beč-vář však byl člověk s velmi širokým 
spektrem zájmů. Mimo astronomie se stále věnoval mete-orologii, fotografoval, hrál velmi dobře na klavír i 
housle, byl výborný šachista a především byl náruživým turistou a obdivovatelem hor. V roce 1948 vydal 
barevnou publikaci Vysoké Tatry. Napsal též literární novelu Jediné léto (1940). 
Dne 10. ledna 1965 Dr. Antonín Bečvář v Brandýse nad Labem zemřel.  Nesmazatelně se zapsal do historie 
československé astronomie a stal se jedním z nejvýznačnějších astronomů minulého století. Za sebou zanechal 
řadu mimořádně zajímavých a velmi významných pra-cí [12,13,14]. 
 
3. Firma Lerebours et Secrétan Paris   
 
Marc F. L. Secrétan, narozený v roce 1804, byl  profesor matematiky v Lausanne ve Švýcarsku.V roce 1844 
odešel do Paříže, kde začal spolupracovat s Noelem J.Lereboursem,  vlastníkem optické firmy, vyrábějící 
dalekohledy a nejrůznější přístroje.  
Secrétan se brzy stal spoluvlastníkem a později i majitelem firmy Lerebours et Secrétan. Do své smrti v roce 
1867 vyrobil velkou řadu optických přístrojů včetně velkých refraktorů, pro řadu francouzských i zahraničních 
observatoří. Secrétanova firma spolupracovala s Leonem Foucaltem, Williamem Eichensem, bratry Henryovými 
a dalšími významnými francouzskými vědci a techniky. 
Vedení firmy později převzali syn August a po něm jeho bratranec Georges E. Secrétan. Na začátku 20. století 
vlastnil firmu Paul Victor Secrétan, který se však spíše zabýval obcho-dováním. Později, od 20. letech firmu 
Secrétan vedl C. Eprey a Jacquelin [3,4].   
 
4. Měření dubletu 
 
Parametry, potřebné k matematickému vyjádření optických vad dubletu byly měřeny následujícím osvědčeným 
postupem [5,6,7,8,9,10]: 
Nejprve byla proměřena chromatická křivka celého objektivu (obr. 6). 
K měření sečných vzdáleností paraxiálního svazku paprsků byla použita sada 11 ks in-terferenčních filtrů v 
rozsahu spektra od λ=420 nm do λ=720 nm, s pološířkami  δλ≈ 5 nm. 
Následně byl dublet rozebrán a změřeny poloměry křivostí jeho ploch a tloušťky čoček.  
Poloměry křivostí ploch byly změřeny pomocí délkoměru interferometru Fisba, tloušťky čoček na Abbého 
délkoměru. Pomocí výše uvedené sady filtrů byla zjištěna i chromatická křivka spojné čočky dubletu. 
Po těchto měřeních byl proveden vypočet indexů lomů korunového skla vstupní spojky pro jednotlivé vlnové 
délky a bylo možno určit disperzní křivku tohoto skla.  
Indexy lomů skla rozptylky byly dopočítány tak, aby výsledná chromatická křivka dub-letu co nejlépe 
odpovídala naměřeným hodnotám. 
V oboru spektra mezi čarami F (486,1 nm) a C (656,3 nm) bylo možné měřit sečné vzdálenosti paraxiálních 
paprsků objektivu s přesnostmi desetin milimetrů. Na okrajích viditel-ného spektra byla přesnost měření nižší, 
vzhledem k horší citlivosti oka a kvůli funkčním polo-šířkám použitých filtrů.  
K simulaci optických vad byl použit optický program Zemax [11]. 
 
5. Výsledky simulací 
 
Achromatický objektiv - dublet Secrétan Paris o optickém průměru d130 mm má oh-niskovou vzdálenost 
f’=1933 mm. Jedná se o obecný dublet s bikonvexní korunovou spojkou, která má plochy velmi blízkých 
poloměrů křivostí R1 a R2. Rozptylka je bikonkávní čočka, s velkou hodnotou poloměru vnější plochy R4. 
Objektiv je achromaticky korigován pro spek-trální čáry B (687 nm) a F (486,1 nm). 
Tuto korekci pro achromatické objektivy zavedl na empirickém základě již Joseph Fraunhofer na počátku 19. 
století. Objektivy s B-F korekcí (označované jako korekce typu B) oproti korekci typu C-F vykazují na 
planetárních discích větší kontrast, díky lépe vykorigova-ným paprskům ve žluté oblasti spektra, kde leží těžiště 
slunečního světla. V modré a fialové části spektra jsou B-F typy objektivů vykorigovány hůře, a to se projevuje 
indigovým halem okolo jasných hvězd. Takové indigové halo kolem planet či Měsíce je často mylně interpreto-
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váno jako nesprávně barevně korigovaný achromát.  Při vizuálním pozorování zvětšení průměrů obrazů (spotů) 
hvězd ve fialové a modré barvě je zpravidla za běžných podmínek pozorování nepostřehnutelné a nezhoršuje 
kontrast obrazu, to díky nižší citlivosti oka v těchto oborech spektra.  
Objektiv s korekcí  typu C-F (korekce typu C) vytváří kolem pozorovaných objektů halo nachové a je vhodnější 
pro pozorování hvězd a pozemních objektů. 
Tvarové parametry objektivu ukazují na to, že tento dublet je navržen jako neaplanatic-ký, se zápornou komou. 
Objektiv byl konstruován pro pozorování na optické ose a v malé vzdálenosti od ní, s maximálním kontrastem 
obrazu pro vizuální pozorování ve žluté části spektra (obr. 9-12). 
Korunové sklo, použité na výrobu spojné čočky v tomto dubletu má index lomu  
nd = 1,515147 a Abbého číslo  νd = 56,97. Flintové sklo rozptylky má  index lomu nd =1,617581 a Abbého číslo  
νd = 35,64.  
Obě čočky, spojka i rozptylka, jsou relativně tenké - měření na sférointerferometru uká-zalo nepravidelné 
zborcení optických ploch v hodnotách desetin vlnové délky. Po optické stránce tyto deformace výrazně 
nezhoršují zobrazovací vlastnosti dubletu jako celku. Rozptylný člen vykazuje v polariskopu nezanedbatelné 
pnutí použitého materiálu. 
Objektiv byl po provedených měřeních sestaven a justován užitím autokolimačního testu s přesným rovinným 
zrcadlem a Ronchi mřížkou s periodou 5 čar/mm. Test ukázal plynulý profil proužku, který jen v nejbližším 
přiblížení k ohnisku F’ objektivu vykazoval mírné zvlnění.  Odchylku od přímého proužku je možné vysvětlit 
přítomností zbytkového pnutí v rozptylce  (obr. 8), které vyvolává změnu indexu lomu uprostřed disku. 
V zelené barvě (546.1 nm) je otvorová vada objektivu velmi přesně opravena, nenabývá větších hodnot než 60 
nm (obr. 13,14). 
 
6. Parametry dubletu: 
  
  Surf:Type    Radius Thickness        Glass  Diameter    Conic 
OBJ   Standard    Infinity   Infinity         Air    Infinity             0 
1   Standard    715,03     13,08 CROWNSECR      130         0 
2   Standard  -761,19       0,2          Air      130       0 
3   Standard  -758,98     6,92   FLINTSECR      130       0 
4   Standard     9220   1912,78         Air      130     -50 
IMA   Standard    Infinity          0       0 
  
Pozn. Pro optimální korekci otvorové vady dubletu je nutné závést kompenzaci asférickou plo-chou alespoň na 
jednu z optických ploch. Byla zvolena plocha No.4. Hodnota přidané asférič-nosti je e2=-50, což reprezentuje 
odchylku δW≈70 nm na zóně h=0.707 dopadové výšky H vstupního svazku (2H=d). 

  Odvozené indexy lomů materiálu spojné korunové čočky (crownsecr) a  rozptylky z flintového skla (flintsecr) 
objektivu,  teplota skel  t = 23,5 ˚C  

    λ [nm]      436      486.1      546.1      587.6     643.8     656.3 
CROWNSECR 1.526347 1.521437 1.517301 1.515147 1.512835 1.512395 
  FLINTSECR 1.639672 1.629771 1.621691 1.617581 1.613255 1.612442 
  

   λ [nm]    687.0     705 
CROWNSECR 1.511401 1.510870 
  FLINTSECR 1.610621 1.609658 

 
 
7. Závěr 
 
Achromatický objektiv Secrétan Paris o průměru d130 mm a ohniskové vzdálenosti f’1933 mm hvězdárny v 
Úpici patří do kategorie dubletů s korekcí B. Objektiv lze doporučit využívat pro vizuální pozorování s 
maximálním kontrastem obrazů ve žlutozelené oblasti spek-tra, například pro pozorování planet. Po optické 
stránce je velmi kvalitně obroben, jeho optické plochy nejsou podstatně zkorodovány nebo poškozeny. Je 
předpoklad, že objektiv bude ještě dlouho sloužit požadavkům amatérské astronomie.  
Je velmi obtížné určit dobu, kdy byl objektiv vyroben. Lze předpokládat, že jde o práci kolem roku 1880. 
Základní optické parametry objektivu jsou uvedeny v přiložených tabulkách. 
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Tento článek vznikl v rámci projektu č. CZ.1.05/2.1.00/03.0079 Regionální centrum speciální optiky a 
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programu OP VaVpI a Ministerstva školství, mládeže a tělový-chovy České republiky. 
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Obr. 1: Dalekohled Dr. A.Bečváře v západní kopuli Hvězdárny v Úpici 
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Obr. 2: Historický snímek Dr. Antonína Bečváře s jeho dalekohledem  
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Obr. 3: Dr. Antonín Bečvář 
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Obr. 4: Hvězdárna na Skalnatém plese 
 

 
 
Obr. 5: Ing. VojtěchVančura, synovec Dr. Bečváře, u Hvězdárny v Brandýse  
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Obr. 6: Objektiv Secrétan Paris 130/1930 po demontáži z objímky  
 

 
 
Obr. 7: Objímka dubletu s nápisem před čištěním 
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Obr. 8: Zbytkové vnitřní pnutí rozptylky v polariskopu 
 

 
 
Obr. 9: Schéma dubletu 
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Obr. 10: Chromatická křivka dubletu 
 

 
 
Obr. 11: Spotdiagramy dubletu 
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Obr. 12: MTF křivky dubletu 
 

 
 
Obr. 13: Ronchigram sestaveného objektivu ve spektrální čáře e 
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Obr. 14: Ronchigram sestaveného objektivu v bílém světle 
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Úvaha nad slunečními extrémy 
 
Jiří Čech  
 
 
Abstrakt 
              Autor se pokusil porovnat hodnoty extrémů některých slunečních cyklů s pohybem Slunce 
              kolem barycentra 
 
Abstract 
               Author tried to compare values extremes some solar cycles with movement Sun around barycentr 
 
 
           Dovolte, prosím, nejdříve osobní vzpomínku. Když jsem téměř přesně před 50 roky  (v červnu 1964) 
přijel do Ondřejova jako student IV. ročníku oboru matematika-fyzika přírodovědecké fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci na stáž k diplomové práci o Marsu, byl jsem přidělen  k dr. Ladislavu Křivskému. 
           Už delší dobu jsem měl tenkrát tendenci spojovat sluneční činnost, zejména minima a maxima, 
s polohami planet. A najednou mám možnost konzultovat s jedním z těch, kteří o této problematice napsali 
nejeden článek. (Další byl  např. dr. Link, dr. Ambrož, dr. Kleczek.)    
           A když se do debat přidali  Leo Bufka s  Honzou Klimešem vznikaly názorové gejzíry všech možných i 
nemožných ( to zejména) filozofických úvah. 
           Všichni se mi snažili pomoci, nicméně v jejich profesních zaměřeních byl tento fenomén – vliv planet 
na Slunce- pouze okrajovou záležitostí. 
            Jak čas ubíhal tak přišly úpické semináře, na něž mě nalákala, spolu s dr. Křivským, zejména dr. Eva 
Marková. 
            Pojmem barycentra mě „nakazil“ dr. Jaroslav Střeštík a za mnoho cenných rad a materiálů vděčím  
dr. Pavlu Kotrčovi. Následující několikaletá spolupráce se všemi výše jmenovanými měla výstup v několika 
referátech přednesených na této konferenci. 
            Zda myšlenky v  referátech prezentované pohnuly dějinami či vedly k nějakým zásadním názorovým 
změnám poznání Slunce, planet sluneční soustavy nebo jejich vzájemných vztahů lze mít nejrůznější náhled - 
od optimistického k pesimistickému, od přínosného k bezvýznamnému, od souhlasného k nesouhlasnému.  
            Není se čemu divit. V současnosti je úspěch při jakémkoliv bádání zcela logicky vázán na tolik 
jednotlivostí  -peníze, přístrojové vybavení, možnost přístupu k informacím, ať již nejnovějším či archivním, 
spolupracovníci, a to nezmiňuji  štěstí !. 
            Takže i když se podaří dospět k nějakému novému objasnění studované problematiky (nebo její části) 
neznamená to nutně, že se svět -ať ten velký nebo „jen“ ten náš- z toho musí zbláznit či vůbec se to dozvědět. 
 
         Nyní něco málo faktů.  
 
Centrální hvězda naší sluneční soustavy je těleso  tvaru rotačního elipsoidu 
                                                                     o velké poloose   aSUN = 696 000km ≈ 4,6400 × 10-3 AU   a 
                                                                       malé   poloose  bSUN  = 695 993km ≈ 4,6395 × 10-3 AU,  
                                                                                                 aSUN =  bSUN  + 7km 
kde  1AU ≈ 1,5 × 1011 m  a    tudíž 10-3 AU = 1,5 × 108 m  . 
Lze tedy s velkou přesností považovat Slunce za kouli. 
 
Hmotnost Slunce   MSUN  ≈ 1,989 × 1030 kg. 
Nitro Slunce obsahuje 99% hmotnosti Slunce,                         tzn.   99% MSUN  ≈ 1,969 × 1030 kg. 
Je to přibližně koule o poloměru RNitro = 0,6 x aSUN  ≈ 417 600km =2,784 × 10-3 AU. 
 
Střední hustota celého Slunce je 1408 kg m-3 , nitro Slunce má hustotu 6450 kg m-3, jádro 80000 kg m-3 . 
{pro srovnání hustoty jiných látek a těles:  
 voda → 1000 kg m-3, Země→ 5517 kg m-3, železo → 7874 kg  m-3, rtuť→ 13590 kg m-3}. 
 
Rotace Slunce se snižuje od rovníku k pólům, 
   doba rotace na rovníku T ROVNÍK ≈ 23,58 dne,    úhlová rychlost na rovníku   ωROVNIK  ≈ 2,87 × 10-6 rad  s-1 , 
   doba rotace na pólech   T PÓLY    ≈ 30 dnů a více, úhlová rychlost na pólech   ωPÓLY      ≈ 2,40 × 10-4 rad  s-1 , 
 
a zvyšuje od povrchu do nitra → T NITRO    ≈ 10,54 dne  => ωNITRO  ≈ 6,9 × 10-6 rad  s-1 . 
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Pohybová energie (hmotného tělesa ) Slunce při jeho pohybu vůči barycentru je 
 
                      ESUN       = E kin SUN      +   E rot SUN      kde 
                                           
E kin SUN     = ½ × MSUN × [ vSUN ]2   ,  MSUN  je hmotnost Slunce, vSUN je rychlost Slunce při pohybu vůči 
barycentru, 
 
E rot SUN   = ½ × JSUN  × [ωNITRO ]2 , JSUN  je celkový moment setrvačnosti Slunce. ωNITRO  ≈ 6,9 × 10-6 rad  s-1 
 
Při předpokladu, že Slunce je ve stavu blízkém stavu hydrostatické rovnováhy 
(pro každou vrstvu hvězdy platí: tíha materiálu tlačícího směrem dovnitř hvězdy je v rovnováze 
                                                     s tepelným tlakem působícím z hvězdy ven) 
═ tento stav je u hvězd běžně předpokládán ═ je hlavní (největší) moment setrvačnosti Slunce 
 
                                                        JSUN     ═ 3,8 ×1047 kg × m2                       (HMS) 
 
Pozn. 
Moment setrvačnosti homogenní koule (tuhé těleso) při její rotaci kolem osy procházející středem této koule 
 je   J = 2/5 × M × R2     , kde M je hmotnost koule, R je poloměr koule.  
Při aplikaci na Slunce    MSUN  ≈ 1,989 × 1030 kg  ,      R=696 000km = 6,96× 108 m 
 
                                        JSUN        = 2/5 × 1,989 × 1030 × [6,96× 108 m]2 = 3,87 ×1047 kg × m2 , 
Což je hodnota blízká hodnotě  (HMS). 
 
Je však pravděpodobnější , viz např. Burša,(2000), že Slunce je svou stavbou blízké Jupiteru a Saturnu 
(model s relativně těžkým jádrem), pak je pravděpodobnější hodnota 
 
                                                      JSUN     ═ 5,7 ×1046 kg × m2                      (PMS) 
 
Potom   
 
E rot SUN   = ½ ×  JSUN  × [ωNITRO ]2  = ½ × 5,7 ×1046 kg × m2  ×  [6,9 × 10-6 rad  s-1 ]2 ≈ 1,4 × 1036  J 
 
E kin SUN     = ½ × MSUN × [ vSUN ]2   = ½ × 1,989 × 1030 kg  × (16,5)2  m2 s-2  ≈  2,7 ×1032  J 
 
Je zřetelně vidět, že E kin SUN      je o čtyři řády nižší než  E rot SUN   . 
 
Analýza obou složek energie je zejména časově náročná záležitost. Autor  se pokusil srovnat  
extrémy  slunečních cyklů No 16 – No 23 s velikostí  postupné rychlosti Slunce vůči barycentru – 
tedy  vSUN . 
 
Z grafu je vidět, že rychlost Slunce vůči barycentru v době kdy se Slunce blíží maximu své činnosti 
 
roste v lichých cyklech sluneční činnosti  → zde No15, No17, No19, No21, No23  a 
 
klesá v sudých cyklech sluneční činnosti → zde No14, No16, No18, No20, No22. 
 
Otázky, které toto zjištění vyvolává, čekají na příslušné odpovědi. 
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Fyzikálně astronomické úvahy 
 
 

ing. Pavel Oupický,  
Centrum pro optoelektroniku 
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. 
 
 
Úvod 
  Kdysi před lety jsem na webu našel články, který zřejmě napsal náš krajan s typickým jménem 
Gary A. Novak , geolog a později emeritní profesor ze State University of California. Nezdálo se mu ledacos, 
konkrétně pak hodně poznatků v souvislosti s globálním oteplováním, ale i s velkým třeskem a pod. . Jako 
příklad uvedu jeho zpochybňování Stephan-Boltzmanova zákona (S-B-Z). Nezdálo se mu, že by teplo mohlo 
přecházet i z chladnějšího tělesa na teplejší a podobně .. Byl to geolog a tak je na místě mu  tyto neznalosti 
odpustit .. ostatně asi sám svoje stránky posléze smazal, protože již nejsou dostupné.  
 Do situace tohoto mého vzdáleného krajana se nyní vystavuji  i  já .. a jistě bude mnoho fyziků 
teoretiků, kteří se nad mými úvahami jen pousmějí asi tak, jako jsem se já usmíval nad poznámkami mého 
krajana Nováka, pouštějícího se do diskuzí v oboru, v němž jistě nebyl odborníkem  .. 
 Bohužel už nejsem schopen a možná jsem ani nikdy nebyl schopen těmto fyzikům odborníkům 
konkurovat ve znalostech nejnovějšího matematického a softwarového aparátu, který dnes již mnohonásobně 
překračuje znalosti mé vysokoškolské matematiky . 
 Ale budiž, zřejmě je to jeden z mých posledních pokusů o populárně vědeckou  práci a tak si trochu té 
blamáže už mohu jakožto důchodce jistě dovolit ..   
  
Matematika 
  je postavena na bázi logiky .. a z logiky jsou odvozeny i základní algebraické operace .. matematici 
zavedli např. záporná čísla ..  Další specialitou matematiků jsou iracionální čísla .. ačkoli by podle definice žádná 
mocnina neměla dát záporné číslo, přesto se matematici pokusili a naučili záporná čísla odmocňovat .. 
 To jsou jen příklady specialit, které jsou v matematice možné a občas se s nimi i takto pracuje .. ale 
reálný svět žádné naše matematické speciality nezná ..  .. v reálném světě neexistuje nic záporného, ani energie, 
ani náboj, ani čas , ani hmota a ani prostor .. všechno zde známe jenom v kladných hodnotách .. a kde se to vzalo 
, tu se to vzalo ..  
 
Fyzika 
 Jak jsem se postupně dostával do studované fyzikální problematiky, tak jsem začal zjišťovat, kolik 
různých teorií a pokusů bylo na potvrzení nejrůznějších hypotéz navrženo a provedeno .. a tak jsem začal váhat, 
jestli tu vůbec ještě existuje prostor na nějakou diskusi ala Gary Novák .. moje odpověď je, že skoro neexistuje .. 
ale díky tomu skoro jsem přeci jen pár vět ještě dal dohromady .. jsou ještě vůbec někde skuliny a nebo skulinky 
? .. možná . Kde tedy jsou a nebo kde je možné ještě klást nějaké otázky a čekat na ně odpovědi? A tak jsem to 
zkusil sepsat podle toho, co mi tak nejvíc vrtalo hlavou .. 
 V čem jsem tedy neměl příliš jasno .. výčtově .. gravitace, antihmota, neutrino, rudý posuv, relativita, 
velký třesk, kosmologické konstanty atd. .. to by snad pro začátek mohlo stačit a všechno se mi sem ani nevejde 
.. 
 
Gravitace 
 Jedna ze sil, s nimiž fyzikové dlouhodobě zápasí, je gravitace .. jsou zde ale lépe známé další tři síly : 
elektromagnetická, slabá a silná síla či interakce .. a nebylo by logické, kdyby gravitace byla jejich výslednicí  ?? 
vezměme si příklad .. dva atomy vodíku .. pro jednoduchost .. i ty se nějak přitahují silou podle Newtonova 
gravitačního zákona .. kde a z čeho jiného by se tam ta gravitace měla vzít než z těch dvou atomů samých  ..  
 

  Obr. 1 – gravitační působení dvou protonů 
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 .. elektromagnetická síla může být nenulová a slabá a silná interakce v jádře protonů resp. neutronů mají 
sice krátký dosah, ale zase ne tak krátký, aby nemohly residuálně působit  i na větší vzdálenost .. a výsledná 
„gravitační“ síla je úměrná hmotnosti, tj jinak řečeno počtu atomů   a tudíž residuálním silám, které drží 
elektrony u protonů, protony a neutrony v jádře  a quarky v jádře protonů a neutronů   a potažmo atomy a hmotu 
pohromadě ..  tato rychle klesající gluonová síla může mít exponenciální průběh s velkým stupněm mocniny .. 
pak velmi rychle klesá v souladu s experimenty a je nenulová i na velké vzdálenosti. Mohla by jí popisovat 
funkce 

FG ( r ) = FG0 e - n  r         (2) 
 
 kde FG(r) je gluonová síla , r je vzdálenost mezi atomy, FG0 je gluonová konstanta atomu  a n je 
mocnina exponentu, která by měla nejvíce odpovídat skutečnému průběhu gravitační (gluonové) síly 
(přitažlivosti). 
 
Neutrino 
  Jeden z nejpodivnějších prvků hmoty je podle fyziků neutrino .. celkem zázračná částice, která 
téměř nic neváží a skoro vším projde .. a celé týmy ji hledají, pronásledují a v pohodě s ní kalkulují .. Neutrino 
bylo predikováno původně kvůli energetickému a hmotovému deficitu při beta rozpadu nestabilních izotopů . 
 Při rozpadu atomu uhlíku C14   na   N14 se v jádře izotopu jeden neutron rozpadne na proton a elektron. 
Elektron se vyzáří v podobě beta záření .. a protože přitom neseděla hmotová bilance, fyzikové tam přidali 
hypotetickou částici neutrino ...  

Obr. 4 – beta rozpad  atomu uhlíku C14  na atom N14 a výsledek jejich gravitačního působení 
 
 Z obr. 4 je zřejmé, že při rozpadu se zmenší hmotnost jednoho atomu a tím pádem i jeho schopnost 
gravitačního působení .. to, co někam zmizelo a bylo nazváno neutrinem by spíš měl být hypotetický graviton 
nebo ještě lépe gluon.  
 
 
Antihmota 
 je další záhadná entita, s níž se matematicky kalkuluje a po níž se pátrá a která plní stránky sci-fi 
románů .. antielektrony (pozitrony) a antiprotony .. jaká je však možná skutečnost ? 
  Atom je složen z jádra z protonů a neutronů a má obal z elektronů .. není tu nic, co by se dalo nazvat 
nábojem .. to je jen naše statistická veličina .. záporný náboj je jenom suma elektronů a kladný náboj jsou jenom 
ionty .. tedy protony, kterým chybí elektrony ... a jak by měl potom vypadat třeba antielektron (pozitron) ? Jako 
iont, kterému chybí elektron ? 
  Má tedy smysl o antihmotě vůbec uvažovat a nebo je to jenom dítě matematických výpočtů ? 
Diracovi vyšlo z rovnic, že by měl existovat  antielektron (pozitron), antiproton a asi i antineutron .. ale není to 
jen důsledek toho, že v matice každé plus může mít i svoje mínus a naopak ? Ale jak je tomu ve fyzice? 
  Všechny elektromagnetické vlastnosti atomu jsou dány právě chováním elektronů a iontů .. a jak by 
měl vypadat antiproton? Mělo by se snad jádro chovat jako elektron a elektron jako jádro ? To by šlo asi těžko .. 
už kvůli rozdílu v hmotnostech elektronu a jádra .. 
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Rudý posuv 
  se vysvětluje čtyřmi způsoby .. klasickým Dopplerovým efektem v Newtonově idealizovaném 
prostoru, doplerovským relativizovaným efektem v Minkovského prostoru, vlivem gavitace                               
ve Schwarzschildově metrice  a ztrátou energie v důsledku jeho průchodu vesmírným prostředím (unaveným 
světlem) . 
 

 
Red shift Z   based on frequency - definice faktoru   Z   modrého a rudého posuvu (3) 

 
 Vzorce (3) až (7) lze nalézt v nezkrácené verzi článku a nebo ve Wikipedii [1] . 
 Ve vzorcích (5) a (6) je v relativní rychlost mezi emitentem a detektorem. Jestliže se emitent                
od detektoru vzdaluje, je v > 0  ( 1 + z = femit / fobs  a  femit > fobs ) . 
 
 Lorentzova transformace  sama o sobě je produktem debat o existenci nebo neexistenci éteru,   v kterém 
by se šířilo světlo podobně, jako se zvuk šíří vzduchem .. spor byl zřejmě správně vyřešen  v neprospěch éteru,   
i když o jistém fotonovém poli či éteru by se uvažovat dalo .. jinak řečeno,  vakuum by mohlo být teoreticky 
plné nějakých spíš mikrovlnných fotonů ( v množství odpovídající temné hmotě  a reliktnímu záření ?? ) ..  
 Jistá analogie se vzduchem mi tu ale zaznívá .. není to tak dávno, co se myslelo, že žádné letadlo 
nemůže  letět rychleji než zvuk, který samo vydává .. no ale stalo se, letadla rychlost svého zvuku překonávají .. 
 Podle Lorentzovy transformace  se žádné těleso .. potažmo atom .. nemůže pohybovat rychleji než 
fotonové záření, které sám produkuje . S tím by se ale mohlo polemizovat .. bral bych, že fotony se pohybují 
rychlostí jim vlastní a danou bez ohledu na to, jakou rychlostí se pohyboval atom, který je emitoval. 
  Dále je známo, že pohybují-li se atomy v plynu a přitom produkují fotony, není jedno, zda se atom 
pohybuje k pozorovateli či od něj .. např. u výbojek zde dochází k modrému i rudému posuvu projevujícímu se 
rozšířením spektrálních čar . A stejně je tomu i u pohybujících se kosmických zdrojů záření. 
 Změna frekvence emitovaného záření se dá interpretovat dvěma způsoby .. v tom prvním zdroj světla 
svým pohybem stlačuje či ředí fotonový éter a v důsledku toho  k pozorovateli dorazí světlo rychlostí, kterou se 
ve fotonovém éteru šíří , ale s vyšší nebo nižší frekvencí .. druhý možný způsob interpretace předpokládá, že 
pohybující se atom přidá nebo ubere (strhne) emitovanému fotonu jeho energii a foton se proto emituje s vyšší 
nebo nižší energií a potažmo frekvencí, ale  jinak se bude šířit opět svojí vlastní rychlostí .. obě interpretace jsou 
svým způsobem možné. Většinou se ale předpokládá, že žádné fotonové pole samo o sobě bez svého aktivního 
zdroje neexistuje . 

 
Obr. 7 - vliv rychlosti zdroje světla ( atomu ) na jejich vlastnosti 

 
Gravitační rudý posuv 
  Dalším známým efektem, který ovlivňuje emisi fotonů, je gravitační rudý posuv .. jednoduše 
vysvětleno silnější gravitační pole ztěžuje atomům emisi fotonů  podobně jako atom, který se pohybuje opačným 
směrem než emitovaný foton .. rudý gravitační posuv je dán následujícím vzorcem : 

 
 Vzorec pro gravitační rudý posuv (7) 
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 kde G je klasická gravitační konstanta, M je hmota objektu, který ovlivňuje emitující atom a r je  
poloměr vzdálenosti emitenta od středu hmotného objektu na něj působícího (Vzorce 3 až 7 jsou převzaté z [1]). 
 
Teorie unaveného světla 
 Posledním zmiňovaným efektem, který může působit rudý posuv, je teorie unavujícího se světla jak ji 
podle mne nejlépe odvodil a definoval Shrytkov [2] : 
 

 
 Vzorec závislost úhlové frekvence elektrického vektoru světla na čase při jeho průchodu kosmem (8) 

 
        kde ωo je úhlová frekvence el. vektoru emitovaného světla, Ho je hodnota Hubblovy konstanty a ts je čas, v 

němž k emisi došlo, t a to jsou časy, kdy pozorovatel (observer) záření zpozoroval . Tomu odpovídá i jistý rudý 

posuv daný následujícím vzorcem : 

 Vzorec pro rudý posuv daný útlumem světla při jeho průchodu vesmírným prostorem (9) 
Obr. 9 - schematický příklad útlumu světla v kosmickém prostoru 

 
 Obr. 10 - návrh experimentu v pozemských podmínkách realizovatelného na velké vzdálenosti (?) 
 
 Na obr. 8 a 10 je nástin možného vysvětlení degradace světla při průchodu prostředím s indexem lomu  
n > 1 . V takovém prostředí se světlo šíří pomaleji a mohlo by v něm dojít i k poklesu frekvenčnímu  
zjistitelnému současnými velmi přesnými spektrometry. 



 
 

45 

 Jen z výčtu možných vlivů na cestu fotonů od jejich vzdáleného a ne zcela jednoznačně určeného zdroje 
je vidět, že určení rudého resp. modrého posuvu vzdálenějších objektů je velmi obtížné . A stále ani není 
jednoznačné, zda se vesmír skutečně rozpíná a nebo zda se pouze na dlouhých kosmických vzdálenostech 
unavuje světlo. 
  
Rozpínání vesmíru 
 Podle výsledku měření rudého posuvu se většina vědců domnívá, že se vesmír rozpíná. U některých 
nejvzdálenějších objektů byl naměřen i velký faktor rozpínání , dosahující hodnot z = 8 až 10 .  To již dle 
výpočtu dle relativistického Dopplerova efektu bez možnosti oddělit vliv gravitačního rudého posuvu případně 
vliv prostředí na průchod světla odpovídá  rychlostem již blízkým rychlosti světla . 
 
Teorie relativity  (TR) 
   předpokládá, že žádné těleso se nemůže pohybovat rychleji než světlo .. tato predikce vznikla 
ze snahy o zachování rychlosti světla nezávislé na pohybu emitenta či pozorovatele .. zatím se dá jistě jen říct,   
že sotva kdy nějaké těleso dosáhne rychlosti světla .. ale světlo a pohyb těles spolu nijak jednoduše nesouvisí ..  
 Světlo (obecně záření) je produktem jevů v atomových obalech bez ohledu na to, jestli se atomy 
pohybují a nebo jsou v relativním klidu (vzhledem k okolním objektům) a uplatňuje se na něj Dopplerův efekt, 
to je jisté .. takže rychlost šíření světla se nemění , ale jeho zdroj mu svým pohybem přidává nebo ubírá energii , 
což se projevuje na emitované frekvenci. Dalo  se ale i říct, že zdroj záření stlačuje nebo ředí éter ( fotonové pole 
?) .. asi tak jako letadlo stlačuje vzduch když překračuje rychlost zvuku ..  
 
Fotonové pole 
 .. Jisté vysvětlení by tu opět dával fotonový éter či fotonové pole .. to by brzdilo pohybující se atom      
a kladlo by mu nějaký odpor, v jehož důsledku by docházelo k relativnímu nárůstu jeho hmotnosti (o stlačené 
fotony) a pozorovateli v jiném pozorovacím systému by se mohlo jevit, že se atom nějakým způsobem stlačuje    
a zkracuje   .. Fotony by se šířily tímto polem již nezávislým na svých zdrojích .. a analogické úvahy k éteru jsou 
tyto : 
 Fotonové pole není unášeno ani strhováno atomy a jejich uskupeními - hmotou - ta je schopná fotony 
bez problému absorbovat a nebo emitovat a to bez ohledu na svůj stav a nebo pohyb ..  
 
Hmotnost fotonů 
    Fotony jsou díky svým vlastnostem pro nás stále záhadou .. jsou něčím mezi vlnou a částicí, něčím co si 
zatím neumíme nějak představit .. Fotony nesou energii, takže musí mít i nějakou hmotnost , ať už se tato 
energie počítá z kinetiky a nebo z elektromagnetické teorie ..  a že přenášejí energii, o tom lze stěží pochybovat ..  
.. a jestliže ještě pro všechno platí  

E = m c 2         (10) 
 
a pak když E > 0  a nutně  musí platit i m > 0 . 
 
 Takže i fotony musí mít hmotnost a podléhají zákonům gravitace  a v gravitačním poli bude jejich dráha  
působením gravitace ovlivňována aniž by změna směru světla musela být vysvětlována nějakými prostorovými 
deformacemi. Minimální energie fotonu je všeobecně uznávaná a dána vztahem  
 

E = hf    (11) 
 
 kde  h je Planckova konstata a f je frekvence emitovaného záření či světla . 
 
Princip ekvivalence setrvačné a gravitační hmoty 
 Jako jeden z principů TR je uvedený princip ekvivalence .. Co je to  ale setrvačná hmota ?  Ve 
fyzikálním světě působí kromě gravitační síly celá řada sil dalších .. síla pružin, tlak plynů a kapalin, srážky 
dvou a více těles .. je otázka , co je to setrvačnost .. v podstatě každé těleso je v zajetí nějakých gravitačních sil a 
pohyb rovnoměrný přímočarý je jen naprostá singularita ..  
 Princip ekvivalence by se asi  dal formulovat pochopitelněji v návaznosti na povídání o gravitaci .. jako 
princip ekvivalence sil , které na atomy látek v různých skupenstvích působí .. ostatně všechny jiné formy sil 
vedle gravitace jsou rovněž produkovány nějakou formou atomárních sil .. moje resumé ..  ekvivalentní jsou 
pouze účinky všech sil, které na hmotu jakožto sumu atomů mohou působit a působí, konkrétně a podstatně je to 
síla  gravitační a akcelerační . 
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Paradox dvojčat 
 
 je další oblíbené téma teorie relativity .. jsou obvykle dány  dvě inerciální soustavy , které se pohybují 
stejným směrem pohybem rovnoměrným, avšak rozdílovou rychlostí v   .. a hodiny v rychleji se pohybující 
 soustavě půjdou pomaleji .. to se v TR vysvětluje dilatací času .. ale je možné ještě jedno vysvětlení .. 
mějme dvě inerciální soustavy, které se pohybují rovnoměrným pohybem stejným směrem a stejnou rychlostí  .. 
do obou dáme stejné hodiny .. nyní jednu ze soustav urychlíme na rychlost v oproti soustavě, která zůstane         
v klidu .. během zrychlování se hodiny ve zrychlované soustavě nejspíše zpozdí (s vyjímkou kukaček)  ..  
  Budiž, mějme dvě dvojčata, která ve stejný okamžik odstartují dejme tomu ze Země v identických sci-
fi kosmických raketách , každé ale opačným směrem .. postupně jejich rakety dosáhnou 2/3 rychlosti světla        
a jejich piloti je budou navádět tak, aby se v jistém domluveném čase a místě minuli v přímočarém letu proti 
sobě .  
 Otázka : Jakou rychlostí se pak k sobě a od sebe budou přibližovat nebo vzdalovat ? A když jednoho 
pilota po té, co se obě rakety dostanou na přímočarou dráhu , uspíme a vymažeme mu paměť, jak potom uvidí či 
neuvidí svoje dvojče  v druhé raketě? 
 Na jednu stranu ani jedno z dvojčat nepřekročí rychlost zvuku , což je v pořádku .. na druhou stranu se 
obě rakety  budou přibližovat či vzdalovat rychlostí větší než je rychlost světla .. a nejzajímavější asi bude 
moment, kdy se budou míjet ...  

 
Obr. 11 – Paradox dvojčat 

 
 Pokud se odvoláme na princip kauzality , asi bude vše v pohodě, ale co potom s Lorentzovou 
transformací? 
 Podrobnější vysvětlení problému dvou soustav v relativním pohybu je možná naznačeno v následujícím 
textu : není zde problém s rychlostí šíření světla .. ta je stejná v soustavě O, která je vůči nějakému pozorovateli 
v klidu  ( v = 0 ) , i v soustavě  O', která se vůči tomuto pozorovateli pohybuje rychlostí v > 0 . Pozorovatel může 
být např. v soustavě O .. jestliže v soustavě O někdo blikne bleskem v čase t = 0 , pak v čase t dosáhne světlo 
vlnoplochy s poloměrem r = c t .   Jestliže někdo blikne bleskem v soustavě O' v jeho čase t = 0 , světlo v čase    
t opět dosáhne vlnoplochu r = c t .  vzhledem k tomu, že zdroj se pohyboval rychlostí v , emitované světlo bude 
jevit ve směru pohybu zdroje modrý posuv daný vzorcem (5) respektive v protisměru k pohybu zdroje posuv 
rudý ( a podle úhlu θ v případě obecného směru ) . A pozorovatel v soustavě O bude pozorovat světlo s rudým 
posuvem odpovídajícím rychlosti zdroje světla v soustavě O' ... Ještě se podívejme, co uvidí pozorovatelé O'a     
a O'b  a v soustavě O', která se pohybuje absolutní rychlostí v > 0 . Jestliže pozorovatel O'a v čase t' = 0 rozsvítí 
výbojku, tak ta bude emitovat světlo s modrým posuvem odpovídajícím absolutní (!) rychlosti v , s kterou se 
soustava s výbojkou pohybuje . V jistém (spočítatelném) čase t' toto světlo spatří pozorovatel O'b v bodě 
průsečnice vlnoplochy s poloměrem r' s osou x' . Vzhledem k tomu, že i on se pohybuje rychlostí v stejným 
směrem jako světlo z výbojky , uvidí toto světlo s rudým posuvem jeho rychlosti odpovídající .. a tento rudý 
posuv se právě bude kompenzovat s modrým posuvem světla z emitující výbojky.  
 Tak v soustavě O' i když se pohybuje rychlostí v nebude ve světle pozorován žádný modrý ani rudý 
posuv a oba pozorovatelé též shodně naměří rychlost světla stejnou, jakou naměří pozorovatel v relativně 
nehybné soustavě O . Ještě zajímavější pokus bude, když si pozorovatel O'b vezme zrcadlo . Zde můžeme vzít   
v úvahu i absolutní rychlost emitenta ( O'a ) a observanta ( O'b ) označenou Vabs, jak je zapsáno v následujícím 
obrázku . Emitent a observant se vůči sobě pohybují rychlostí Vr .. Emitent v čase t' = 0 odkryje výbojku .. její 
světlo dorazí k zrcadlu v čase t' = t1 , zde se odrazí a k emitentovi dorazí zpět v čase t' = t1 + t2 . 
 Výpočtem by mělo vyjít, že čas t1 + t2 bude odpovídat času, za který světlo z výbojky dvakrát proletí 
vzdáleností emitenta od observanta, v tomto případě odrážeče se zrcadlem. 
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Obr. 15 - experiment se zrcadlem 
 

Stáčení perihélia planet 
 
  Jedním efektem, kterým je verifikována obecná teorie relativity, je zpřesnění stáčení perihélií 
planet, konkrétně evidentní u planety Merkur . Tentýž efekt by ale byl vysvětlitelný nelineárním průběhem 
gravitační přitažlivosti Slunce, pokud by tato byla ve větší blízkosti u Slunce přiměřeně větší. 
 
Big Bang 
 Zde bych se ještě na závěr vrátit k názorům Gary A. Novaka : 
 Není možné, aby se tu odehrál nějaký Big Bang, aniž by k němu nebyly předem dány nějaké jasné 
zákonitosti .. a tyto logické zákonitosti by se tu už musely vyskytovat před ním ..  
   Teoreticky by bylo možné, že by velkému třesku předcházel velký krach a de facto by to bylo jedno      
a totéž zakončení jedné vesmírné epochy a započetí nové další …  
 Podobný systém dvou kolem sebe obíhajících černých koulí byl nedávno objeven. Ale o černých 
koulích toho  ještě moc nevím .. o jejich stáří, struktuře, teplotě a tepelné smrti, například. 
 Napadá mne ale i jiná alegorie .. k tomu, aby se narodil člověk, stačí malé sotva viditelné ale oplodněné 
vajíčko .. a tak možná k tomu, aby vznikl celý vesmír stačila nějaká pohodová vodíková polévečka, z které se to 
začalo postupně a pomaloučku formovat za pomoci našeho Zákonodárce a nemusel by u toho být ani žádný 
velký rámus ..  
 
 Tento článek vznikl částečně za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a sportu České 
republiky v rámci projektu NPU I LO1206 ve Vývojovém centrum pro speciální optiku a optoelektronické 
systémy  (TOPTEC) Ústavu fyziky plazmatu AV ČR. 

 
 

( Zkrácená verze pro sborník z konference Člověk ve svém kosmickém a pozemském prostředí 2014 ) 
( Číslování vzorců, tabulek a obrázků odpovídá číslování v nezkrácené verzi článku ) 
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Seismická aktivita na Trutnovsku a Náchodsku v letech 1000 - 1900 
 
Eva Marková, Východočeská pobočka  ČAS 
 
 
 Seismická aktivita je nedílnou součástí vývoje jak Země, tak i řady dalších těles sluneční soustavy. Ne 
vždy v historii ale byla vysvětlována jako přírodní jev. Země byla často zobrazována, jak je nesena nějakým 
bájným zvířetem, např. v Mexiku žábou nebo v Japonsku sumcem, a to při svých pohybech způsobuje na Zemi 
otřesy (Kukal, 1983). Jindy bylo zemětřesení považováno za zápas bohů nebo dokonce za boží trest.  Např. 
zničení města Sodomy, k němuž došlo s největší pravděpodobností v důsledku ničivého zemětřesení v oblasti 
Mrtvého moře, je v Bibli popisováno jako trest za hříšné chování jeho obyvatel.  
 Katastrofy spojené se zemětřesením začaly být vysvětlovány jako přirozený přírodní jev až v 18. století. 
Tehdy v r. 1755 postihlo katastrofální zemětřesení o síle asi 9 stupňů Richterovy stupnice hlavní město 
Portugalska Lisabon. Toto zemětřesení bylo doprovázeno velkými přívalovými vlnami (tsunami) a rozsáhlými 
požáry (Vesmír 11/2011, str. 632 – 640). Jako jeden z prvních se tímto zemětřesením zabýval Immanuel Kant, 
který ho vysvětlil jako posouvání se obrovských podzemních  jeskyní naplněných horkými plyny,  
  Informace o těchto jevech se v dávných dobách předávaly ústní formou z generace na generaci a 
později se zaznamenávaly i písemnou formou. V r. 132 n. l.  vynalezl čínský astronom Čang Cheng první přístroj 
pro detekci zemětřesení. Tvořila ho válcová nádoba, která měla po obvodu 8 dračích hlav a kolem základny 
nádoby 8 žab. Draci měli v ústech kuličku a když nastalo zemětřesení, kulička z dračích úst vypadla ve směru 
příchodu seismické vlny a žába ji zachytila (obr. 1).  

 
Obr. 1. První seismoskop, který vynalezl čínský astronom Čang Cheng někdy kolem roku 132  n. l. (převzato z 
http://www.geo.mtu.edu/UPSeis/studying.html). 
 
 První moderní seismograf byl vynalezen až v r. 1880 anglickým seismologem a geologem Johnem 
Milnem. Ten sice zaznamenává přítomnost zemětřesení, ale intenzita Io zemětřesení je   stanovována pouze 
smyslově, takže dochází k určení jiné intenzity pro jedno a totéž zemětřesení na různých místech. Až v r. 1936 
sestavil   Charles Richter společně s Beno Gutenbergem absolutní stupnici, tzv. Richterovu škálu. Je to 
logaritmická stupnice o základu 10 počítaná z vodorovné amplitudy největšího posunu od nuly na standardním 
seismografu. 
 Území Trutnovska a Náchodska leží blízko Hronovsko-Poříčské poruchy,  kde může dojít k zemětřesení 
o intenzitě až 7 stupně makroseismické aktivity (Io.). Slabší otřesy se v této ohniskové zóně objevují v rozmezí 
několika let, k silnějšímu otřesu o intenzitě Io = 7  došlo naposledy v r. 1901 (Zedník, 2005). Podle dochovaných 



 
 

49 

starých zpráv jsou v literatuře v této oblasti zaznamenány otřesy již od r. 1011. Níže je uveden přehled možných 
zemětřesení na Trutnovsku od r. 1011 do konce 19. století podle prof. E. Michala: 
 
Seznam možných zemětřesení na Trutnovsku a Náchodsku od r. 1011 do r. 1896 (vybráno z katalogu 
sestaveného  prof. Em. Michalem)  

1. 1011   - v Krkonoších a ve Slezsku 
2. 1040 – v Uhrách a jižních provinciích. Rozšířilo se do Polska a do Čech, tedy není vyloučeno, že 

zasáhlo i oblast Trutnovska a Náchodska 
3. 1044 – v Uhrách, Polsku a Čechách 
4. 1.6.1372 – ve Vratislavi a v Jeseníku, též v Basileji a Münsteru 
5. 1384 – o vánocích ve Vratislavi. Též ve městech na Rýně. 
6. 1433 velké ve Slezsku  
7. 29.5.1443 – ve Vídni, v Uhrách, v Polsku, na Moravě a v Čechách. Pocítěno bylo i  v Hradci Králové, 

Olomouci, Brně. 
8. 5.6.1443 – v Rakousku, ve Vídni, rozšířilo se do Uher, Polska, Moravy, Slezska a Čech. Cit. Olomouc, 

Brno, Opava, Břeh, Vratislav. Jedno z ohnisek bylo u Vratislavi. 
9. 10.2.1562 – v Kladsku. Z věže svržena hlavice. 
10. 5.9.1590 – celá střední Evropa 
11.  1592 - „Velké, po vší zemi české zase bylo.“ (Beckovský) 
12.  15.9.1592 - „večer a v noci více než dvakrát celé Čechy byly otřeseny“ 
13. 31.7.1751 v Hiřberském okolí a v Krkonoších 
14.  1.11.1755 – zničilo Lisabon, bylo pocítěno ve větší  části Evropy a také v Čechách a na Moravě, 

zejména v České Rudě 
15.  únor 1786 – v Kladsku 
16.  5.4.1789 - v Pilníkově u Trutnova 
17. 11.12.1799 – v Sudetech, na horní Jizeře 
18. 2.6.1829 – Warmbrunn ve Slezsku, na Sněžce 
19. 15.1.1858 – žilinské, zasáhlo větší část Moravy a Slezska až k Trzebnici za Vratislaví, zaznamenáno též 

v Chrastavě, Kyšberku, Litoměřicích 
20. 22.2.1866 - večer v 7 hodin v Nové Pace u Jičína 
21. 31.1.1882 – ve 2 hodiny 40 minut odpoledne silný otřes v Trutnově a Wegscheidu 
22. 19.2.1882 – ráno ve 3 hodiny 18 minut otřes v Trutnově 
23. 31.1.1883 – odpoledne ve 2 hodiny 45 minut v Krkonoších 
24. 19.2.1883 – po 3. hodině ráno silný náraz v Trutnově 

 
 Z katalogu jsem vybrala všechna zemětřesení, která mohla být na území Trutnovska a Náchodska  

pocítěna, i když epicentra těchto zemětřesení se nacházela mimo oblasti Hronovsko-poříčského zlomu.  Dá se 
totiž očekávat, že pokud záznamy v r. 1592 uvádí „Velké, po vší zemi české zase bylo.“ nebo „večer a v noci více 
než dvakrát celé Čechy byly otřeseny“,  s největší pravděpodobností bylo toto zemětřesení  pocítěno i  v oblasti 
Trutnovska a Náchodska. A stejně tak i jiná silnější zemětřesení, pokud záznamy uvádějí, že otřesy byly 
pociťovány na rozlehlém území, které pokrývá i tuto oblast. Zemětřesení s epicentrem přímo v této oblasti jsou v 
přehledu zvýrazněna. Ta s epicentrem v oblasti Hronovsko-Poříčského zlomu jsou zvýrazněna. 

 Nyní se zmíním podrobněji o některých zajímavějších zemětřeseních z hlediska záznamů. U 
záznamu zemětřesení z r. 1590 je uvedeno, že otřesy byly pociťovány na území celé střední Evropy, takže s 
největší pravděpodobností i na Trutnovsku a Náchodsku. Epicentrum bylo nedaleko Vídně.  Ve Vídni při něm 
popadaly domy a byly poškozeny kostely. V Jižních Čechách se  rozezněly zvony.  Podobná situace nastala při 
zemětřesení v r. 1755 v Lisabonu, které je uváděno jako nejsilnější v Evropě a při němž byl Lisabon silně 
poničen.  Otřesy byly tehdy pociťovány téměř po celé Evropě a tedy i v Čechách a na Moravě, takže se dá 
předpokládat, že i na Trutnovsku a Náchodsku. 

Další zemětřesení, kterými se budu zabývat podrobněji, již prokazatelně proběhla v oblasti Hronovsko-
Poříčského zlomu. Bylo to např. zemětřesení, k němuž došlo v noci z 2. na 3. června 1829.  Při něm byly 
zaznamenány tři otřesy na Sněžce a způsobilo dle dostupných údajů zakalení pramenů ve Warmbrunnu ve 
Slezsku. 

Silně seismicky aktivní byl rok 1882 a zvláště pak rok 1883. V lednu 1882, třicátého prvního, ve 2 
hodiny 40 minut v Trutnově došlo k silnému otřesu. K dalšímu pak došlo 19. února ráno ve 3 hodiny 18 minut. 
Následující rok, opět 31. ledna, byl odpoledne ve 2 hodiny 45 minut zaznamenán otřes v Krkonoších, jehož 
intenzita Io byla odhadnutá na 6,5o. Epicentrum zemětřesení bylo u Trutnova. Další otřes následoval 19. února po 
3 hodině ranní, pocítěný byl v Trutnově. Otřesy 31. ledna 1883 byly pocítěny v oblasti o přibližné rozloze 4500 
km2. Nejvýraznější byly v poměrně úzkém pruhu podél Úpy mezi Náchodem a Sněžkou, slabší pak v Náchodě, 
Červeném Kostelci, Malých Svatoňovicích, Bohuslavicích, Poříčí, Bojišti, Starých Bukách, Vlčicích, Mladých 
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Bukách, Rudníku, Bolkově, Javorníku, Janských Lázních, Svobodě, Horním Maršově, Velké Úpě a na Sněžce. 
Velmi slabé otřesy byly zaznamenány i v okolí Police nad Metují, Walbrzychu a až do okolí Jablonce. Oblast s 
pozorovanými otřesy zasáhla území od Frýdlantu k České Lípě, Železnému Brodu, Hostinnému, Jaroměři, 
Opočnu a dále Kladsko, Broumovsko, okolí Walbrzychu a Jelení Hory. V celé oblasti byly zaznamenány rány, 
chvění zdí, třesení oken, poskakování hrnků a talířů, houpání stropních lamp a dokonce i padání obrazů ze stěn 
(Šabacký, 1957).  

 Poněkud sporné je zemětřesení, k němuž údajně došlo 5. dubna 1789 v Pilníkově.  Následkem tohoto 
zemětřesení mělo dojít k propadu mlýna u Pilníkova,  zničení dřevěných domků ležících poblíž tohoto mlýna a 
poražení kusu lesa, dokonce i k rozpukání a zřícení blízké skály (Strnad, 1790). Autor získal tuto zprávu od 
jednoho svého nejmenovaného žáka z Trutnova a zveřejnil ji, aniž by dále zkoumal souvislost této události se 
zemětřesením. Tak závažné následky by ale byly možné jen při zemětřesení o intenzitě Io  nejméně 9o  

makroseismické aktivity, což je pro seismicitu v oblasti Českého masivu velmi nepravděpodobné. Mnohem blíže 
pravdě je, že příčinou této události byl rozsáhlý sesuv půdy. Koncem zimy r. 1789  totiž spadlo v průběhu února 
a března poměrně velké množství srážek. Pak následovala počátkem dubna velká obleva. Kromě toho v noci ze 
4. na 5. dubna přecházela přes Čechy fronta se silným místním deštěm. V důsledku toho došlo k rozvodnění 
Pilnikovského potoka. Je pravdou, že v řadě jiných seismicky aktivních oblastí často k sesuvu půdy napomohla i 
třeba jen slabá zemětřesení. Zda v tomto případě k sesuvu došlo pouze v důsledku rozsáhlého podmáčení půdy či 
se vyskytla nějaká malá seismická aktivita, je otázkou. Pravdou však je, že žádné jiné zmínky o uvedeném 
zemětřesení nebyly nalezeny (Michal, 1960). 

Na závěr se ještě zmíním o zemětřesení, k němuž došlo 10. ledna 1901 a které je považováno  za  
nejsilnější v oblasti Hronovsko-poříčského zlomu (Zedník, 2005). Otřesy tehdy dosáhly až 7o  stupně intenzity a 
pozorovány byly na ploše 50.000 km2. (Procházková a Kárník, 1978). To sice nezapadá přímo do časového 
intervalu, kterým se v tomto článku zabývám, nicméně  záznamy o projevech  tohoto zemětřesení stojí za 
zmínku. K nejsilnějším otřesům došlo v Hronově, Malých Svatoňovicích, Hradci Králové, Chvalči a Náchodě.   
Slabší otřesy byly pocítěny až v Sasku, Pruském Slezsku, na jihu u Kladna a Havlíčkova Brodu a na Moravě až u 
Brna. Otřesy byly na mnoha místech doprovázeny i zvukovými efekty. Probudily lidi ze spánku, chvěly se zdi a 
dveře, drnčely okna a nádobí, padaly obrazy i hodiny ze stěn. Ve Rtyni poskakoval nábytek, talíře a hrnečky 
padaly na podlahu. V nemocnici v Náchodě, podle svědectví pacientky Anny Kuldové ze Rtyně, která byla právě 
hospitalizována, poskakovaly postele s pacienty (Šabacký, 1957). V Chvalči byla ve 3 hodiny 43 minuty slyšet 
rána jako z děla, pak následoval vlnitý pohyb země, při němž kolísala budova fary. Ve škole na zdi podél stropu 
vznikly velké trhliny. V Malých Svatoňovicích a v Úpici zaznamenali v 3 hodiny 35 minut podzemní dunění a 
rachot. Dělníci v dolech pozorovali 3 nárazy, v uvedený čas se zastavily dvoje hodiny. Několik slabších jevů se 
vyskytlo i krátce před a po tomto silném zemětřesení.  V Červeném Kostelci a Náchodě byly pocítěny slabé 
otřesy již 9. ledna večer, v Hronově a Náchodě bylo pozorováno podzemní dunění 10. ledna těsně po půlnoci. 
Slabé otřesy pak byly pozorovány v Červeném Kostelci, Náchodě, Malých Svatoňovicích a Úpici  ještě v noci z 
10. na 11. ledna (Woldřich, 1901).  
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Vliv horkých vln na kardiovaskulární nemocnost a úmrtnost v České republice, 
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Předkládaná studie se zabývá analýzou vztahů mezi horkými vlnami a nemocností a úmrtností na 
kardiovaskulární onemocnění (CVD), se zaměřením na ischemickou chorobu srdeční (IHD) a cerebrovaskulární 
onemocnění (CD) a na rozdíly mezi mortalitou a morbiditou. Data týkající se nemocnosti 
(hospitalizací)/úmrtnosti na CVD v letech 1994–2009 byla získána z národního registru hospitalizovaných 
pacientů/databáze zemřelých a standardizována pro odstranění vlivu dlouhodobých trendů a sezónních a 
týdenních cyklů. Horké vlny byly definovány jako období nejméně dvou po sobě jdoucích dnů s denní teplotní 
anomálií přesahující 95% kvantil, v letních měsících (červen–srpen). Analyzovány byly relativní odchylky 
nemocnosti a úmrtnosti od baseline. 
Horké vlny byly spojeny s nárůstem úmrtnosti ve všech analyzovaných kardiovaskulárních příčinách (CVD, 
IHD a CD). Vyšší úmrtnost byla zaznamenána na CD ve srovnání s IHD, ve většině sledovaných skupin 
populace, hlavně u mužů. V mladší populaci (0–64 let) byl zaznamenán významný nárůst úmrtí na IHD, zatímco 
zvýšená úmrtnost na CD pozorována nebyla. Zvýšená úmrtnost na CVD, IHD a CD v období horkých vln nebyla 
doprovázena obdobným nárůstem počtu hospitalizací. Výsledky lze interpretovat tak, že zvýšená úmrtnost na 
CVD v horkých obdobích je dána převážně úmrtími mimo nemocnici a v případě úmrtí v nemocnicích je CVD 
spíše sekundární diagnózou než hlavním onemocněním zodpovědným za hospitalizaci. 
 
Hot spell effects on hospital admissions and mortality for cardiovascular diseases in the 
Czech Republic, 1994–2009 
 
The study examines effects of hot spells on cardiovascular disease (CVD) morbidity and mortality in the 
population of the Czech Republic, with an emphasis on differences between ischaemic heart disease (IHD) and 
cerebrovascular disease (CD) and between morbidity and mortality. Daily data on morbidity (hospital 
admissions) and mortality for CVD over 1994–2009 were obtained from national hospitalisation and mortality 
registers and standardised to account for long-term changes and the seasonal and weekly cycles. Hot spells were 
defined as periods of at least two consecutive days with average daily air temperature anomalies above the 95% 
quantile, in June to August. Relative deviations of mortality and morbidity from the baseline were evaluated. 
Hot spells were associated with excess mortality for all examined cardiovascular causes (CVD, IHD and CD). 
The increases were more pronounced for CD than IHD mortality in most population groups, mainly in males. In 
the younger population (0–64 years), however, 
significant excess mortality was observed for IHD while no excess mortality for CD. Excess CVD, IHD and CD 
mortality in hot spells was not accompanied by increases in hospital admissions. This suggests that out-of-
hospital deaths represent a major part of excess CVD mortality during heat, and for in-hospital excess deaths, 
CVD is a masked comorbid condition rather than the primary diagnosis responsible for hospitalisation. 
 
 
 
Prezentace: pdf, ppt
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Preference pravé či levé strany 
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Abstrakt: Preference pravé či levé ruky pro různé činnosti (leváctví) byla zkoumána prostřednictvím ankety, jíž 
se zúčastnilo přes 6300 respondentů ročníků 1953 – 1974. Leváků (co preferují levou ruku) bylo v daném 
souboru kolem 5,5%, o něco více u mužů než u žen, a více u mladších ročníků než u starších. Leváci jsou méně 
vyhranění než praváci a muži jsou méně vyhranění než ženy – méně vyhranění zvládnou více činností 
nesprávnou rukou. Preference pravé či levé nohy nebo oka pro různé činnosti je mnohem méně výrazná než 
preference ruky. Procento leváků v populaci nezávisí na roku jejich narození. O něco větší procento leváků je 
u osob narozených v zimě a na jaře. 
 
Preference of the right or left side 
 
Abstract: Preference of the right or left hand for various activities (left-handedness) has been investigated by the 
inquiry, which was attended by over 6300 respondents born between 1953 and 1974. The percentage of left-
handed (those who prefer left hand) was in this file about 5.5, slightly more for men than for women, and more 
for younger than for older ones. Left-handed persons are less clear-cut than right-handed ones, and men are less 
clear-cut than women are – less clear-cut persons are able to do more activities using the wrong hand. Preference 
of the right or left foot or eye for different activities is much less pronounced than the hand preference. The 
percentage of left-handers in the population does not depend on the year of their birth. There is a little higher 
percentage of left-handers among persons born in the winter and in the spring. 
 
 

Většina lidí vykonává důležité práce převážně pravou rukou. Pravá ruka je obvykle šikovnější, a když 
se člověk snaží konat tutéž práci levou rukou, např. po úraze na pravé ruce, tak se mu to nedaří. Jsou však lidé, je 
jich menšina, u nichž je toto všecko naopak – většinu prací vykonávají levou rukou, a pravou rukou se jim tato 
činnost nedaří. Tato odlišná orientace se dnes vysvětluje přehozením určitých center v mozku, která ovlivňují 
pravou a levou stranu. Na ostatní činnost mozku toto přehození nemá žádný vliv. Čím je toto přehození center 
způsobeno, není dostatečně dobře známo. Dokonce ani dědičnost nemá zvlášť silný vliv: jsou-li oba rodiče 
leváci, pak pravděpodobnost, že jejich dítě bude také levák, je jen 26%, a je-li levák jen jeden, je ještě menší. 

V minulých dobách byla orientace na levou stranu považována za něco nenormálního (jako v historii 
každá menšina) a převládal názor, že každého takového člověka je třeba přeškolit na pravou ruku. V dávných 
dobách nebyli leváci vůbec uznáváni za plnoprávné, levák se nemohl stát příslušníkem římských legií, pokud se 
zcela nepřeškolil, hodnostáři nesměli mít v rodině leváka apod. V některých asijských zemích (Indie, Indonézie) 
se dodnes považuje za neslušné jíst levou rukou. Dokonce i čínské znaky, původně psané štětcem, jsou 
vytvořeny speciálně pro praváky a levou rukou se píší velmi obtížně, zvláště používá-li se štětec. Ve vzdálenější 
minulosti, zejména v mimoevropských zemích, byly metody přeškolování často drastické, např. přivazování levé 
ruky k tělu nebo její zabalení do silného obalu aj. U nás byla především škola v tomto ohledu velmi 
konzervativní a ještě po polovině 20. století byly všechny děti nuceny naučit se psát (a obvykle i kreslit) pravou 
rukou. Skutečně se děti naučily psát pravou rukou (děti se učí snadněji než dospělí) a tak jim to většinou zůstalo 
do dospělosti, nenaučily se později samy od sebe psát levou rukou. Jiné činnosti škola neovlivňovala, např. práce 
s různým nářadím. V Československu byla snaha přeškolovat leváky oficiálně zavržena v roce 1967, v některých 
školách od této praxe upustili dříve, v jiných později. Dnes se při nástupu do školy zjišťuje, na kterou stranu je 
dítě orientováno, a pokud na levou, tak se učí psát levou rukou. Pro zajímavost: tužku při psaní levou rukou je 
třeba držet jinak než symetricky vzhledem k psaní pravou rukou, protože i leváci píší samozřejmě zleva doprava. 
Leváci píší jaksi „seshora“ (obr. 1). Učitelky dnes vědí, jak to děti naučit, i když samy levou rukou psát neumějí. 
Z obrázku je také vidět, že čínské znaky by se tímto způsobem psaly velmi obtížně. 

Diskriminace leváků v minulosti má i zajímavé důsledky jazykové. V mnoha jazycích, i v češtině, se 
ztotožňuje výraz „pravý“ s výrazem „správný“, „pravdivý“ (německy a holandsky „recht“, anglicky „right“), 
naopak pojem „levý“ je spojován s něčím nesprávným („levota“, „levárna“, „má obě ruce levé“). Protože jde 
o základní slovní fond, znamená to, že tato diskriminace je velmi starého data. 

Druhý z autorů shromáždil formou dotazníku údaje o preferenci levé či pravé ruky, resp. strany, od více 
než 6300 náhodně vybraných osob, z čehož bylo asi 55% žen a 45% mužů. Rok narození těchto osob byl mezi 
1940 a 1975, přičemž okrajové, převážně starší ročníky byly zastoupeny méně často. Každý z dotázaných uvedl 
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u jedenácti jednoduchých činností, kterou rukou je obvykle provádí (psaní, kreslení, házení míčkem, držení 
rakety, kartáčku, nože, kladiva, zápalky, gumy, karet, niti). Vykonávání pravou rukou bylo hodnoceno číslem 1, 
levou rukou číslem 0. Obdobně uvedl totéž u čtyř jednoduchých činností pro nohu (přihrávání míče, zvedání 
kamínků prsty, zašlapávání hmyzu, stoupání na židli) a dvou činností pro oči (pohled do dalekohledu a do 
láhve). Zde bylo možné odpovědět též neutrálně („mně je to jedno“), což bylo hodnoceno číslem 0,5. Průměr ze 
všech 17 čísel pro jednotlivé činnosti byl nazván index pravorukosti. V ideálním případě stoprocentní pravák by 
měl index roven jedné, stoprocentní levák index roven nule. Hodnota 0,5 by připadla pro univerzální typ, takový 
však neexistuje, dokonce nikdo se této hodnotě ani neblíží. Osoby s indexem nad 0,5 jsou tedy praváci, pod 0,5 
jsou leváci. Průměrné hodnoty indexů jsou uvedeny v následující tabulce (Tab. 1). Hodnoty jsou uvedeny zvlášť 
pro preference ruky nebo nohy plus oči, zvlášť pro praváky a leváky a zvlášť pro muže a ženy. V dolní třetině 
tabulky je pro snadnější porovnání uveden index levorukosti definovaný jako jedna minus index pravorukosti. 

 

 
Obr. 1. Ukázka, jak drží tužku při psaní praváci a leváci (převzato z internetu). 
 

 
Tabulka 1. Počty praváků a  leváků a indexy pravorukosti a levorukosti pro různé činnosti, zvlášť pro muže 
a ženy. 
 

všichni počet % index  ruka  noha oči 

všichni 6326  0,874  0,940  0,758 

muži 2891  0,862  0,934  0,732 

ženy 3435  0,885  0,945  0,779 

        

praváci počet % index  ruka  noha oči  

všichni 5974 94,44 0,913  0,987  0,781 

muži 2707 93,64 0,904  0,987  0,757 

ženy 3267 95,11 0,920  0,987  0,801 

        

leváci počet % index L bez psaní ruka bez psaní noha oči 

všichni 352 5,56 0,781 0.810 0,855 0,904 0,649 

muži 184 6,36 0,768 0.800 0,843 0,896 0,635 

ženy 168 4,89 0,794 0.821 0,868 0,913 0,664 

 
 
V tabulce jsou nejprve uvedeny celkové počty dotázaných a kolik je z toho mužů a žen, praváků 

a leváků. Leváků je kolem pěti až šesti procent, o něco více u mužů než u žen. Index pravorukosti, resp. 
levorukosti, se blíží jedničce, a vždy je o něco vyšší u žen. U žen je tedy orientace vyhraněnější, muži jsou 
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častěji schopni (nebo ochotni či nuceni) vykonávat nějakou činnost tou nesprávnou rukou. Možná mají častěji 
než ženy úraz na ruce (vzhledem k zaměstnání a obvyklým činnostem), takže si prostě musí zvyknout tu druhou 
ruku použít. U leváků je index výrazně nižší. To je následek školní výuky v minulosti, kdy levák píše a obvykle 
i kreslí pravou rukou, i když ostatní činnosti vykonává levou rukou. Proto je v tabulce ještě uveden zvlášť index 
bez započítání psaní a kreslení. Ten je samozřejmě vyšší, levorukost se tak stane vyhraněnější, ale i tak jsou 
hodnoty nižší než u praváků. Důvod je snaha a někdy i nutnost přizpůsobit se většinové společnosti a proto 
leváci občas vykonávají pravou rukou i jiné činnosti než psaní. Třeba proto, že jim chybí vhodné nářadí pro práci 
levou rukou. Praváci naopak nemají žádný motiv používat levou ruku (jedině v případě úrazu) a proto index je 
u nich velmi blízký jedničce. V tabulce jsou uvedeny indexy spočítané zvlášť pro preferenci ruky, ty jsou obecně 
vyšší a blíže k jedničce než indexy spočítané pro všechny činnosti. Naopak indexy spočítané zvlášť pro 
preferenci nohy a oka jsou podstatně nižší. Jistě k tomu přispěla i metoda hodnocení, kde bylo možné odpovědět 
neutrálně. Zvláště u leváků byla vyhraněnost v tomto případě mnohem nižší. Všechny rozdíly v hodnotách 
indexů mezi muži a ženami jsou statisticky vysoce významné. Stejně tak rozdíly mezi indexy levorukosti pro 
leváky a odpovídajícími indexy pravorukosti pro praváky. Tedy vše, co bylo výše řečeno o vyhraněnosti, je 
vysoce významné. 

Procento leváků mírně kolísá s rokem narození, od 4 do 7 procent (obr. 2). To je rozdíl poměrně malý 
a vzhledem k počtu dat v jednotlivých letech není významný. Není také pozorována žádná dlouhodobá změna. 
Na obrázku nejsou uvedeny roky před r. 1955, kde je příliš málo respondentů a kolísání by bylo příliš velké. 
Oficiální zrušení povinnosti přeškolovat leváky (v roce 1967) se ve zkoumaném souboru neprojevilo, to se týká 
ročníků mladších. Zahraniční údaje se dost liší. Např. v Anglii se uvádí u nejmladších ročníků přes 10% leváků, 
zatímco u ročníků kolem 1910 jen 3%. Jistě je to důsledek intenzivního přeškolování v minulosti, kdy se mnozí 
leváci hlásili k pravákům, a větší tolerance v současné době. Stejně jako u nás je i v Anglii vyšší počet leváků 
u mužů než u žen. Údaje od Státního zdravotního ústavu u nás mluví rovněž o 10% leváků, není však uvedeno, 
kterých ročníků. Lze očekávat, že i u nás počet leváků bude stoupat právě z důvodu vymizení diskriminace. 
Použitá data zatím nejmladší ročníky nezahrnují. Fourierova harmonická analýza naznačuje existenci jisté 
periodicity s periodou kolem čtyř let, avšak její amplituda je malá a odchylky dat v jednotlivých letech příliš 
velké, takže ji nelze považovat za významnou. Není pozorována žádná 11-letá perioda související se slunečním 
cyklem.  
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Obr. 2. Procentuální zastoupení leváků podle roku narození.  

 
Následující obrázek (obr. 3) ukazuje názorně, jak se během několika desetiletí změnil přístup 

společnosti, zvláště školy, k levákům. Index pravorukosti, spočtený jen pro leváky a jen na základě údajů o psaní 
a kreslení, se u starších ročníků blíží jedné. To znamená, že téměř všechny děti-leváci se naučily psát pravou 
rukou. Pokles je patrný od ročníku 1961-62, kdy děti začaly chodit do školy po zrušení povinnosti učit se psát 
jedině pravou rukou. Pokles není zpočátku velký, protože některé školy začaly se změnou učení později, jak 
ukazuje další postupný pokles na obrázku.  

Jinak vypadá index pravorukosti u leváků, když se nezapočítají údaje o psaní a kreslení. Index pro ruku 
bez psaní a kreslení je menší než 0,1, což znamená, že ruka je silně vyhraněná. Na rozdíl od indexu jen pro psaní 
a kreslení se tato hodnoty s časem nemění (obr. 4), nebyl by k tomu důvod. Index pro nohy a oči má hodnotu 
vyšší a tedy vyhraněnost menší, jak je zřejmé i z Tab. 1, a také tyto hodnoty zůstávají prakticky stejné pro 
všechny ročníky, žádná dlouhodobá změna ani periodicita zde není pozorována. Pro srovnání je na obr. 4 uveden 
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ještě index pravorukosti pro nohy a oči u praváků. Ten je samozřejmě bližší jedničce, avšak zdaleka ne tolik jako 
by byl index jen pro ruku. Hodnota je skoro stejná pro všechny ročníky, kolísání je nepatrné. 
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Obr. 3. Index pravorukosti u leváků jen pro psaní a kreslení. 
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Obr. 4. Index pravorukosti u leváků – ruka bez psaní a kreslení modře, noha zeleně, noha u praváků červeně. 

 
Jistou zákonitost lze pozorovat, seřadíme-li všechny respondenty podle měsíce jejich narození (obr. 5). 

Zdá se, že mezi narozenými v létě (především červenec a srpen) je leváků méně (jen asi 4%), zatímco 
u narozených v zimě a na jaře (s výjimkou února) je leváků více (až 7%). Fourierova harmonická analýza odhalí 
celoroční vlnu s minimem v létě (korelace s daty 0,46) a výraznější pololetní vlnu s maximy na jaře a na podzim 
(korelace s daty 0,57). Vyšší harmonické mají amplitudu mnohem menší a nejsou významné. Celoroční 
a půlroční vlna dají společně křivku uvedenou na obr. 5, která poměrně dobře souhlasí s pozorováním, kromě 
zimního období (korelace s daty 0,73). Krátké ostré minimum v únoru tyto poměrně dlouhé vlny nezachytí. 

V populárních časopisech se často zmiňují významné osobnosti, které byly či jsou leváky. 
Nejzajímavější z minulosti je jistě Leonardo da Vinci. O něm se traduje, že si psal pro sebe poznámky levou 
rukou, kterou však držel symetricky k držení v pravé ruce (dnešní způsob psaní – obr. 1 – nebyl v té době znám) 
a psal zprava doleva písmem zrcadlově obráceným. Ostatní to mohli číst jen pomocí zrcadla, které však v té 
době nebylo běžné. Z dalších významných umělců jsou to např. malíři Pablo Picasso, Michelangelo Buonarotti, 
Vincent van Gogh, Josef Lada, Alfons Mucha, z hudebních skladatelů Wolfgang Amadeus Mozart, Johann 
Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Niccolo Paganini, Giuseppe Verdi, z herců Charles Chaplin, Vladimír 
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Menšík, Jiřina Bohdalová, Jiřina Jirásková, Jiří Krampol, Stella Zázvorková, z literatury Johann Wolfgang 
Goethe, Franz Kafka, Mark Twain, Hans Christian Andersen, z vědců Isaac Newton, Ivan Petrovič Pavlov, 
Marie Curie, Nikola Tesla, Albert Einstein, z politiků královna Viktorie, Mahátmá Gándhí, princ Charles, Fidel 
Castro, Benjamin Netanjahu, George Bush, Bill Clinton, Pol Pot, Barack Obama, Václav Havel, ze sportovců 
Martina Navrátilová, Petra Kvitová, Petr Čech, Diego Maradona, Pelé, Garri Kasparov. Tyto údaje jsou však 
zavádějící, protože nikde není uvedeno, které osobnosti byly do souboru významných osobností zařazeny a tedy 
jaké procento ze všech obnáší ty osobnosti vyjmenované výše.  
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Obr. 5. Počet leváků v závislosti na měsíci narození, doplněna roční+půlroční vlna získaná Fourierovou 
harmonickou analýzou. 

 
Na druhou stranu existují úvahy, že převaha leváků se objevuje i na opačném konci stupnice IQ, tedy že 

údajně je více leváků mezi duševně chorými či mentálně postiženými. Na tom může být něco pravdy a byl by to 
jistě důsledek násilného přeškolování dětí na praváky. Taková výchova může způsobit silný stres, jehož se dítě 
mnohdy nezbaví ani v dospělosti a v extrémních případech může vést k duševním poruchám. Uvádí se také, že 
leváci se dožívají nižšího věku, údajně o šest až devět let. I toto by mohl být důsledek stresu z dětství vinou 
násilného přeškolování. Druhý důvod může být častější výskyt úrazů u leváků, způsobený tím, že žijí 
v „pravorukovém“ světě, který je jim cizí.  Je-li tomu tak opravdu, uvidí naši potomci tak po 50 letech, až budou 
k dispozici údaje o délce života těch leváků, kteří již nebyli ve škole násilně převychováváni. 

Dnes, alespoň v civilizovaných zemích, převládá tolerance a nevýhody leváků jsou postupně 
odstraňovány. Nejde jen o školu, kde se děti učí psát tou rukou, pro kterou mají vlohy, ale především o různé 
nástroje a pomůcky, které byly a mnohdy ještě jsou vyráběny jen pro praváky (nůž s přídavným zařízením na 
loupání brambor, otvíráky na konzervy, i obyčejné nůžky a mnoho dalších). V zahraničí (a snad už i u nás) se 
některé takové nástroje prodávají, byť často jen ve speciálních prodejnách nebo přes internet. Pokud tomu tak 
u nás není, lze očekávat, že se to časem změní, dnes je ovšem možné cokoliv dovézt. V některých zemích se 
leváci sdružují ve spolky, které mají svým členům pomáhat při jakýchkoli potížích. Existuje dokonce 
Mezinárodní den leváků, který se slaví 13. srpna. 

Na závěr lze říci, že leváci byly v naší společnosti odedávna a jejich skutečné zastoupení se s časem 
nemění. Následkem nuceného přeškolování v minulosti ovšem byl zdánlivý počet leváků v minulosti menší. Čím 
je obrácená preference jedné strany způsobena a zda toto přehození může mít přece jen nějaký vliv na jakékoli 
jiné schopnosti (kromě činností daných většinovou společností), není dosud přesně známo a je stále předmětem 
spekulací. Zbývá proto jen levákům přát, aby zmizela jakákoli diskriminace, pokud ještě zbývá, a tolerance aby 
vydržela i v budoucnosti.  

 
Zdroje: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Leváctví 
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Abstract 
 The study of relations between weather and human health is important for a bioweather forecast 
verification. Therefore a comparison of selected meteorological characteristics with a daily numbers of 
Emergency Medical Service (EMS) of the Ústecký Region interventions was realized (for period 2009-2013). 
The data structure enabled more detailed division of EMS interventions (age, sex, diagnosis). Measured and 
calculated meteorological characteristics were selected for this article which are important for Czech 
Hydrometeorological Institute's bioweather forecast.  
 
Key words: biometeorology; bioweather forecast; emergency; medical service. 
Klíčová slova: biometeorologie; biometeorologická předpověď; záchranná služba; zdravotnictví. 
 
Úvod 
 Důležitou součástí prací v oboru humánní biometeorologie a bioklimatologie je studium vazeb 
meteorologických, resp. klimatologických charakteristik a zdravotní nebo fyziologické odezvy stavu a vývoje 
těchto charakteristik na lidský organismus. Výběr vhodného souboru zdravotnických dat je ale komplikovaný, 
protože tato data přebírají některé vlastnosti související ne pouze se zdravotním stavem, ale také s povahou 
poskytované zdravotní péče. Jedná se zejména o data z ordinací s ordinační dobou jen ve vybraných dnech v 
týdnu (včetně těch, které ordinují v pracovních dnech), ale také o soubory s údaji o hospitalizacích. V obou 
těchto typech jsou časové údaje o vzniku potíží zatíženy komplikovanou systematickou chybou, kterou není 
prakticky možné objektivně eliminovat. 
 Určitou – a rozhodně nezanedbatelnou – chybou jsou zatížena také data ze specializovaných pracovišť 
s pacienty vybíranými z většího celku na základě různých pravidel. Kromě samotné selekce (například 
ekonomické u soukromých subjektů bez smluvního zajištění s pojišťovnami) je použití těchto dat komplikované 
a sporné také pro velmi často příliš malý rozsah souboru dat neumožňující dostatečně průkazné statistické 
zpracování. 
 Jednou z mála možností je využití dat Zdravotnické záchranné služby, která je ze svého principu 
funkční neustále, reaguje okamžitě. Požadavek na operativnost služby sice může způsobit určité problémy při 
stanovení přesné diagnózy u ošetřovaného pacienta, jedná se však o chybu, která se projevuje u detailů, skupiny 
diagnóz podle MKN-10 by však měly být – až na výjimečné případy – určeny v souladu s realitou už při 
primárním ošetření. 
 Právě data Zdravotnické záchranné služby tvoří základ tohoto článku, oproti příspěvku na konferenci se 
ale podařilo doplnit soubor dat na celé pětileté období, obsahuje tedy záznamy za roky 2009 až 2013. 
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Obr. 1: Rozmístění výjezdových základen ZZS ÚKr, p.o. (zdroj: www.zzsuk.cz). 
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Materiál a metody 
 Jak už je výše konstatováno, byla pro studium zdravotní odezvy stavu a vývoje počasí vybrána časová 
řada denních dat o zásazích Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje (ZZS ÚKr). K dispozici byl dataset 
obsahující informace o všech výjezdech ZZS ÚKr ze všech 21 výjezdových základen (obr. 1) a ze stanoviště 
letecké záchranné služby (LZS) v Ústí nad Labem. Záznamy obsahovaly kromě data výjezdu také informace o 
pohlaví, věku a stanovené diagnóze.  
 Pro účely této studie byly z možných meteorologických dat vybrány základní denní teplotní 
charakteristiky, konkrétně denní průměrná teplota vzduchu, denní minimální teplota vzduchu a denní maximální 
teplota vzduchu. Vzhledem k bodovému charakteru měření a omezené územní působnosti byla zvolena lokalita s 
vyšší hustotou obydlení, konkrétně Ústí nad Labem. Proto byly ze všech zdravotnických dat vybrány záznamy z 
výjezdové základny Ústí nad Labem (bez LZS, která z principu obsluhuje celé území kraje a její výjezdy tak 
nejsou vázány na podmínky přímo v Ústí nad Labem). 
 V Ústí nad Labem provozuje ČHMÚ dvě meteorologické stanice. Tou první je stanice Ústí n. L. - 
Kočkov, která je umístěná na pobočce ČHMÚ, v nadmořské výšce 375 m n.m., čímž je nejvyšším bodem města 
(nepočítáme-li rozhlednu Erbenova vyhlídka, která je v nadmořské výšce 420 m n.m.). Druhá stanice, Ústí n. L. - 
Vaňov, je umístěna v ústí úzkého údolí Labe ve směru od Lovosic, na levém břehu řeky, v nadmořské výšce 150 
m n.m..  Poloha stanice ve Vaňově výrazně lépe odpovídá podmínkám, ve kterých žije většina obyvatel města, 
teplotní charakteristiky na Kočkově jsou navíc výrazně ovlivněny konfigurací terénu a nejsou reprezentativní pro 
širší okolí stanice. Proto byla pro srovnání se zdravotnickými daty vybrána stanice Ústí n.L. - Vaňov. 
 Meteorologická data ze zvolené stanice ale nejsou ve vybraném období let 2009 až 2013 souvislá. 
Měření stanice bylo přerušeno 6. června 2013, kdy byla stanice výrazně poničena povodní na Labi, činnost 
stanice se podařilo obnovit až na konci července 2013. Tento výpadek je patrný v grafech s časovými řadami 
teplotních charakteristik a výjezdů ZZS ÚKr. Vzhledem k dostatečně dlouhému období ale nijak neovlivnil 
výsledky v porovnání odchylek denních teplotních charakteristik od dlouhodobých klimatických průměrů za 
období 1981-2010, které byly porovnávány  s odchylkou denního počtu výjezdů ZZS ÚKr (výjezdové stanoviště 
Ústí n.L.) od průměru za celé pětileté období. 

 
 

Obr. 2: Konstrukce modelu biometeorologické předpovědi ČHMÚ (model IIIc). 
 
 Třetím použitým typem dat byl předpovídaný index biotropie, který je v provozovaném modelu 
biometeorologické předpovědi (BMP) ČHMÚ – s označením IIIc – určujícím pro předpovídaný stupeň zátěže. 
Index biotropie vzniká součtem vah jednotlivých předpovídaných faktorů (na obr. 2 ve sloupci označeném 
„Body“). Pro porovnání s medicínskými daty je předpovídaný index biotropie vhodnější než finální stupeň 
zátěže, protože předpokládanou zátěž organismu popisuje v jemnější škále než jen v rozmezí 1 (mírná zátěž) až 3 
(vysoká zátěž). Statistika hodnot indexu biotropie IB (relativní četnost hodnot) vykazuje významné lokální 
minimum pro hodnotu IB=1 (obr. 3). Tato skutečnost je dána tím, že většina jevů či dosažení limitních hodnot s 
vahou 1 v modelu BMP ČHMÚ se zřídka vyskytuje samostatně, bez současného výskytu jiných složek modelu. 
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 BMP ČHMÚ je vydávána pro celou Českou republiku s možností oblastního rozlišení. Použité hodnoty 
předpovídaného IB odpovídají hodnotám pro oblast č. 1, která zahrnuje severozápadní Čech, přesněji okresy od 
Chebu až po Děčín, a ve které je tedy i samotné město Ústí nad Labem.  
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Obr. 3: Relativní četnost hodnot předpovídaného indexu biotropie v období 2009 až 2013. 

 
Výsledky 
 Výsledky výpočtů jsou zobrazeny v následujících grafech. První skupinou (obr. 4-6) jsou grafy s 
časovými řadami teplotních charakteristik (denní minimální, maximální a průměrné teploty vzduchu) a náhlých 
výjezdů ZZS (očištěných o plánované výjezdy a převozy rodiček) z výjezdového stanoviště Ústí n.L. 
 Ve druhé skupině grafů (obr. 7-9) jsou zobrazeny závislosti odchylek denních počtů výjezdů ZZS 
(výjezdové stanoviště Ústí nad Labem) od průměrného denního počtu výjezdů za období 2009-2013 na 
odchylkách teplotních charakteristik (denní minimální, maximální a průměrné teploty vzduchu) od 
dlouhodobého klimatického průměru za roky 1981-2010 ze stanice Ústí nad Labem – Vaňov. V grafech je 
obsažena i linie trendů. 
 Posledním grafickým výstupem (obr. 10) jsou statistiky odchylek denních počtů výjezdů ZZS od 
průměrů z let 2009-2013 v závislosti na předpovídaném indexu biotropie (BMP ČHMÚ). 

 
Obr. 4: Časová řada denních minimálních teplot vzduchu na stanici Ústí n.L. - Vaňov a náhlých výjezdů ZZS. 
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Obr. 5: Časová řada denních maximálních teplot vzduchu na stanici Ústí n.L. - Vaňov a náhlých výjezdů ZZS. 
 

Obr. 6: Časová řada denních průměrýných teplot vzduchu na stanici Ústí n.L. - Vaňov a náhlých výjezdů ZZS. 
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Obr. 7: Závislost odchylky denního počtu náhlých výjezdů ZZS od průměru za období 2009-2013 na odchylce 
denních  minimálních teplot vzduchu na stanici Ústí n.L. - Vaňov od dlouhodobého klimatického průměru za 

období 1981-2010. 
 

Obr. 8: Závislost odchylky denního počtu náhlých výjezdů ZZS od průměru za období 2009-2013 na odchylce 
denních  maximálních teplot vzduchu na stanici Ústí n.L. - Vaňov od dlouhodobého klimatického průměru za 

období 1981-2010. 
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Obr. 9: Závislost odchylky denního počtu náhlých výjezdů ZZS od průměru za období 2009-2013 na odchylce 
denních  průměrných teplot vzduchu na stanici Ústí n.L. - Vaňov od dlouhodobého klimatického průměru za 

období 1981-2010. 
 

Obr. 10: Odchylky denního počtu výjezdů ZZS od průměru v závislosti na předpovídaném indexu biotropie (BMP 
ČHMÚ, model IIIc). 

 
Diskuse a závěry 
 V časových řadách denních teplotních charakteristik a denních počtů výjezdů ZZS není zjevná závislost 
změn počtu zásahů ZZS. Proto byly vypracovány i grafy závislostí odchylky denního počtu náhlých výjezdů 
ZZS (výjezdové stanoviště Ústí n.L.) od průměrného denního počtu za roky 2009-2013 na odchylkách teplotních 
charakteristik od normálu (přesněji od dlouhodobého klimatického průměru z let 1981-2010) pro daný 
kalendářní den. Trendy závislostí se liší pro jednotlivé charakteristiky. Zatímco v případě denních minimálních 
teplot vzduchu je trend prakticky neutrální, u denních maximálních teplot vzduchu – a zejména pak denních 
průměrných teplot vzduchu – se projevuje rostoucí trend nadnormálního počtu výjezdů ZZS pro kladné 
odchylky, tedy pro nadnormálně teplé dny. Ani v jednom případě však nelze z těchto vztahů vyvodit 
jednoznačnou kauzalitu. 
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 Samostatným případem je pak závislost odchylky denního počtu náhlých výjezdů ZZS na 
předpovídaném indexu biotropie (obr. 10). V tomto případě ale hraje roli několik faktorů, které mohou vazbu 
oslabovat. Prvním je fakt, že se jedná o hodnotu předpovídanou, tedy ovlivněnou stupněm nejistoty vstupní 
meteorologické předpovědi. Dalším pak skutečnost, že index biotropie je předpovídán plošně pro oblast okesů 
od Chebu až po Děčín, v závislosti na předpokladu dostatečného plošného výskytu jevů, není tedy předpovědí 
bodovou pouze pro cílovou lokalitu (město Ústí nad Labem). K tomu je třeba přičíst skutečnost, že lidský 
organismus je přizpůsobiví, tedy trvá-li zátěž více dnů v řadě, míra reakce organismu na tuto zátěž většinou klesá 
(i vlivem změněného chování člověka, který se snaží situaci přizpůsobit a vnější zátěž minimalizovat nebo 
eliminovat). Biometeorologická předpověď ale s takovýmto časovým faktorem nepočítá a výsledkem je stejný 
index biotropie pro první i jakýkoliv další den. 
 Závěrem tedy je, že je třeba nejen vyhodnocení skutečného indexu biotropie pro danou lokalitu, ale také 
zavedení „časového“ faktoru respektujícího trvání daného jevu, typicky právě trvání teplotně významných 
epizod, ať už s kladnou nebo zápornou odchylkou od normálu. Rovněž se jeví jako užitečné pro příští práce 
použít pro výraznější zlomy v řadách teplotních charakteristik metodu překrývání epoch pro podrobnější studium 
časové závislosti míry reakce lidského organismu. 
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Analýza erozních deflátů s využitím pokročilých metod 
Analyses of erosive particles by advanced methods 
 
Hana Středová, Tomáš Středa 
 
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno 
 
Abstract 
As the most vulnerable soils are considered light, drying soils with low amount of clay particles in dry and warm 
territories. A relative quantification of discharged soil particles and their analysis was assessed by deflameter – 
the equipment for the soil particles capturing. Deflameter with active trap soil particles and time recording 
allows monitor the qualitative and quantitative properties including time recording of macroscopic and 
microscopic soil particles, carried by the wind. The term of the particle transport was designated by deflameter. 
Also the number of soil particles was possibly to quantify and determine the size of it. 
Parameters of erodible soil particles are evaluated by image digital analyses using digital microscope and 
software for object size measurement. Paper evaluates erosive risk episodes in 2012 a 2013. 
Key words: wind erosion, deflameter, image analyses 
 
Úvod 
Větrná eroze obnažuje podorničí s nízkou přirozenou úrodností a vyšší kyselostí, způsobuje škody nejen 
v zemědělství odnosem ornice, hnojiv, osiv a poškozováním zemědělských plodin a půdy, ale zanášením 
komunikací a vodních recipientů, podílí se také na eutrofizaci vod a na znečištění ovzduší. Přenášený prach 
přispívá k riziku vzniku respiračních onemocnění (Riksen et al., 2001). Dlouhodobým působením eroze se mění 
kvantitativní i kvalitativní vlastnosti půd.Větrná eroze nepředstavuje plošně tak velké riziko jako eroze vodní, 
avšak celosvětově je jí alespoň částečně poškozeno asi 500 milionů hektarů. K oblastem nejvíce postihovaným 
větrnou erozí patří aridní a semiaridní části severní Afriky; Blízký východ; části východní, střední a jižní Asie; 
severovýchodní Čína; Austrálie; jih jižní Ameriky i Severní Amerika. Jen v USA je větrnou erozí ohroženo 30 
milionů hektarů (Toy et al., 2002) V České republice je větrnou erozí ohroženo téměř 29 % zemědělské půdy, 
přičemž na Moravě je to asi 40 % a v Čechách 23 % (Pasák, 1984). Větrná eroze se vyskytuje především v 
území, kde je počasí charakterizováno nízkými a proměnlivými srážkami, proměnlivou a vysokou rychlostí 
větru, častým výskytem sucha, rychlými a extrémními změnami teploty a vysokým výparem.  
Ohrožení území větrnou erozí je však zpravidla kvantifikováno pouze jako potenciální riziko prostřednictvím 
výpočtů na bázi půdních, klimatických, vegetačních a charakter pozemku specifikujících podmínek (zatíženo 
vysokou mírou nejistoty a zobecnění). Případně jsou polní podmínky s následným hodnocením intenzity eroze 
simulovány v aerodynamickém tunelu (vysoké náklady, nemožnost dokonalého nasimulování podmínek).  
Průběžný monitoring míry větrné eroze v terénu je poměrně náročný, protože doposud nejsou vyvinuty funkční 
rigorózní metody a měřící zařízení. Dílčí možnosti uvádí např. Funk et al. (2004), kteří kvantifikovali větrnou 
erozi na základě  transportu půdních částic přímo na poli a množství částic ukládaných na okraji pozemku. 
Zjišťovali hmotnost zachycených částic i rychlost a směr větru. Pro maloparcelové experimentální účely bylo v 
zahraničí (Polsko) v minulosti například vyvinuto a použito zařízení integrující funkci aerodynamického tunelu a 
cyklónového odlučovače (vysoké náklady na konstrukci, provoz a omezená manipulace). V zahraničí jsou pro 
monitoring unášených částic také dále sporadicky provozována zařízení rozmanitých konstrukcí s různou mírou 
přesnosti (deflametry, samplery – „dust samplers“, lapače – „interceptors“, pasti – „dust traps“ nebo „sand 
traps“). I v ČR bylo v 80. a 90. letech 20. století testováno jednoduché zařízení na záchyt půdních částic 
unášených větrem v podobě soustavy vertikálně situovaných záchytných boxů. Ideální konstrukce deflametru 
umožňuje nejen kvantifikovat množství deflátů za určité období, ale specifikovat jejich množství v čase s 
ohledem na aktuální meteorologické podmínky. Jistým řešením by byl deflametr s kontinuálním monitoringem 
hmotnosti zachycených částic (nevýhodou je vysoká cena).  
V roce 2012 byl Úřadem pro průmyslové vlastnictví zaregistrován užitný vzor „Deflametr s aktivním lapačem 
půdních částic a časovým záznamem„ autorů Středová, Středa, Podhrázská. Jedinečnost řešení zařízení spočívá v 
přesném určení termínu transportu, možnosti relativně kvantifikovat množství a pomocí následné digitální 
analýzy obrazu zachycených částic stanovit velikost, tvar a další parametry deflátů. V kombinaci s 
meteorologickým měřením (rychlost větru, vlhkost půdy, teplota půdy, stav povrchu půdy atd.) je potom dále 
možné striktně specifikovat podmínky v době epizody. 
 
Metodika 
1. Kontinuální sledování a vyhodnocování dostupných údajů o aktuální povětrnostní situaci v širším zájmovém 

území Jihomoravského kraje, okresu Brno – venkov, obcí s rozšířenou působností Pohořelice, Židlochovice, 
Hustopeče (Obr. 1). Sledování zaměřeno na vlhkost svrchní vrstvy půdy – odhad dle průběhu srážek a 
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aktuální větrné poměry, zejména v období bez vegetačního krytu (jaro, podzim). Sledování pomocí serveru 
Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚ):  
(http://chmu.cz/portal/dt?portal_lang=cs&menu=JSPTabContainer/P9_0_Predpovedi/P9_1_Pocasi/P9_1_3_
Modelove/P9_1_3_2_Meteogramy&last=false), tedy modelových předpovědí počasí (meteogramy Aladin 
pro jednotlivé lokality) se zaměřením na sledování rychlosti větru, nárazu větru a úhrnů srážek. Povětrnostní 
situaci je vhodné konzultovat s Regionálním předpovědním pracovištěm ČHMÚ 

 
2. V závislosti na dané předpovědi (s max. čtyřdenním předstihem) vymezit a přesně vytipovat erozně 

nebezpečné epizody a operativně zrealizovat terénní monitoring. 
3. Instalace deflametru (Obr. 2) proti směru větru (nejméně asi 150 m od větrolamu či jiného porostu), v 

kombinaci s měřením rychlosti větru (anemometr) ve vytipovaném místě. Souběžné měření rychlosti větru a 
deflametrem zachycených půdních částic umožňuje porovnání spektra částic s konkrétní hodnotou rychlosti 
větru. 

 
Obr. 2 Deflametr s aktivním lapačem půdních částic a časovým záznamem 
 
4. Odběr svrchní vrstvy půdy pro následnou laboratorní analýzu (určení zrnitosti a aktuální vlhkosti půdy). 
5. Analýza pásky s lepicí vrstvou, kde je zachycen deflát, probíhá v laboratorních podmínkách s využitím 

metody digitální analýzy obrazu pomocí mikroskopu OLYMPUS CX 41. Obraz je zachycen digitální 
kamerou Lumera INFINITY 1 – 3C. Velikost půdních částic se vyhodnotí za pomocí programu 
QUICKphoto Micro 2.3 (funkce měření velikosti objektů).  

 

 

Legenda: 
 
 
zájmové území 
pro realizaci 
měření 
(Pohořelice, 
Židlochovice, 
Hustopeče) 
 

 

Obr. 1 Mapa Potenciální ohroženosti ZPF a vyznačeným místem měření.  
Zdroj: http://www.sowacgis.cz/index.php?projekt=vetrna&s=mapa  
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6. Laboratorní pedologický rozbor odebraného půdního vzorku. Zrnitostní rozbor za použití usazovací metody 
s nepřerušovanou sedimentací (pipetovací metoda). Určení vlhkosti vzorku za použití gravimetrické metody 
(tzv. vážková). 

7. Celkové vyhodnocení epizody s využitím grafů průběhu a histogramu rychlosti větru, histogramu spektra 
částic a popisné statistiky. 

 
Výsledky 
Měření 24.5.2012 - lehká půda 
Nárazy větru se pohybovaly až okolo 12 m.s-1 (Obr. 3). Největší zaznamenaná částice měla velikost 559 μm 
(Obr. 4). Četnost jednotlivých velikostních kategorií uvádí Obr. 5. 
 Počet částic v závislosti na rychlosti větru

0

2

4

6

8

10

12

14

v
(m

/s
)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Poč

et 

část

ic 

(ks)

 
 
Obr. 3 Počet částic (sloupcový graf dle vedlejší osy Y) v závislosti na průměrné rychlosti větru (modrá křivka 

dle hlavní osy Y) a maximálním nárazu větru (zelená křivka dle hlavní osy Y) 
 

   
Obr. 4 Detail půdních částic z erozní epizody 24.5.2012 (rozměr jednoho čtverce čtvercové sítě je 40 × 40 μm 
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Histogram částic prachu (µm)
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 částice (µm):  Průměr = 46,51; Sm.odch. = 28,41; Max = 559

 
Obr. 5 Velikostní spektrum analyzovaných půdních částic během erozní epizody 24.5.2012 
 
Měření dne 17. 5. 2013 - hlinitopísčitá půda. 
Na tento den byly předpovídány nárazy rychlosti větru 15 až 20 m.s-1. Historické záznamy z nejbližší 
meteostanice v Holasicích uvádí, že v průběhu předchozích dnů (od 13. 5.) nebyl zaznamenán žádný úhrn srážek 
(Tab. 1) a rychlost větru by mohla být pro měření optimální. 
 
Tab. 1 Tabulka zaznamenaných hodnot meteostanice Holasice v období od 13. 5. – 17. 5. 2013. Zdroj: 

http://www.in-pocasi.cz/archiv/ 

Den  Maximální teplota (°C) Minimální teplota (°C) Náraz větru (m.s-1) Srážky (mm) 

13. 5. 2013 17,7 6,7 21 0 

14. 5. 2013 19,8 5,7 6 0 

15. 5. 2013 22,5 7,7 19 0 

16. 5. 2013 23,9 14,2 26 0 

17. 5. 2013 22,1 13,6 18 0 
 

V souladu s kapitolou metodika měření byl deflametr s anamomertem instalován na monitorovaný pozemek 
(Obr. 6). Graf na Obr. 7 zobrazuje průběhu rychlosti větru měřeného dne 17. 5. 2013 na lokalitě v Malešovicích.  
 

 
Obr. 6 Umístění monitorovacího rařízení 
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Obr. 7 Rychlost větru (m.s-1) v průběhu měření na lokalitě Malešovice (17. 5. 2013) 
 
Maximální rychlost větru byla 7,4 m.s-1 (Tab. 2). Na histogramu četností rychlosti větru (Obr. 8) vidíme, že 
nejčastěji byl zaznamenán výskyt rychlosti větru v rozmezí 3,0 – 3,5 m.s-1. 
 
Tab. 2 Průměrná rychlost větru a maximální rychlost větru, Malešovice, 17. 5. 2013 

Měření 17. 5. 2013 
Průměrná rychlost větru 

(m.s-1) 
MAX rychlost větru 

(m.s-1) 

Malešovice 3,7 7,4 
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Obr. 8 Histogram četností rychlosti větru, Malešovice, 17. 5. 2013 
 
I přesto, že literatura udává kritickou rychlost větru pro suché hlinitopísčité půdy 3,3 m.s-1 (v ideálních 
laboratorních podmínkách na základě měření v aerodynamickém tunelu) deflametr nezachytil žádné prachové 
částice. Důvodem může být již částečně vyvinutý porost kukuřice (Obr. 6), který zvyšoval drsnost povrchu a 
snižoval rychlost proudění pod kritickou hodnotu (viz. výše). Dále je třeba zohlednit stav povrchu půdy 
(škraloup, strukturu, drsnost povrchu), roli sehrává také skutečná vlhkost půdy, výška umístění anemometru nad 
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povrchem půdy (technicky nelze níže než 20 cm nad povrch). Erozi tak nelze logicky očekávat při každém 
měření.  
 
Závěr 
Z důvodů absence jednoduchého a efektivního zařízení pro měření aktuálního množství unášených půdních 
částic (prachu nebo písku) je terénní monitoring větrné eroze prováděn pouze ojediněle. Pro účely analýzy 
půdních částic erodovaných větrem byl vyvinut jednoduchý deflametr, který umožňuje zachycování půdních 
částic erodovaných větrem pomocí aktivního nasávání vzduchu na pomalu se otáčející lepící pásku s časovou 
osou. 
Parametry půdních částic jsou hodnoceny metodou digitální analýzy obrazu pomocí digitálního mikroskopu a 
software pro měření velikosti objektů. Prototyp deflametru a metodika hodnocení byly úspěšně ověřeny v praxi. 
V článku jsou vyhodnoceny vybrané erozní epizody z let 2011 a 2012. 
Navržený deflametr s aktivním lapačem půdních částic a časovým záznamem umožňuje monitorovat kvalitativní 
i kvantitativní vlastnosti včetně časového záznamu výskytu makroskopických i mikroskopických půdních částic 
unášených větrem. Lze jej využít pro přímé měření v terénu v rámci studií, které vyžadují údaje o množství a 
spektrálním složení unášených částic, typicky erozní účinky větru, studie účinnosti větrolamů apod.    
 
Dedikace 
Příspěvek vznikl s podporou projektu NAZV QH82099 Kriteria rozvoje větrné eroze na těžkých půdách a 
možnosti jejího omezení biotechnickými opatřeními. 
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Modelace zemského povrchu větrem  
 
Blanka Šreinová 
Mineralogicko-petrologické oddělení, Národní muzeum, Cirkusová 1740, 193 00 
Praha 9 – Horní Počernice 
 
Vítr je jedním z hlavních vnějších geologických činitelů, který dokáže místy i velmi intenzívně modelovat 
zemský povrch. Jeho síla se skrývá ve schopnosti unášet různě velké částečky horniny, písku a prachu. Materiál 
unášený větrem se postupně nejen třídí, ale působí i na okolní horniny, které erodují a zvětrávají. Vznikají tak 
často unikátní přírodní útvary. 
 
Modeling of the Earth surface by wind 
 
Wind is one of the main exogenous geological processes that intensively model the surface of the Earth. Wind is 
able to carry particals of dust, sand and rocks of different size over considerable distances. The airborn material 
is not only sorted on its way but it effects the rocks which are eroded. Unique natural formations thus frequently 
originate. 
 
Prezentace: Modelace vetrem 
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VYHODNOCENÍ VÝSKYTU SUCHA NA STANICI TUŠIMICE  V OBDOBÍ 1968–
2012 

Lenka Hájková1) – Věra Kožnarová2) 

 
1) Český hydrometeorologický ústav, OBA, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - 
Komořany 
2) Katedra agroekologie a biometeorologie, Fakulta agrobiologie, potravinových a 
přírodních zdrojů, ČZU v Praze, Kamýcká, 165 21 Praha 6 - Suchdol 

 
Abstrakt 

Sucho je podle National Drought Mitigation Center (NDMC) normální, opakující se projev počasí 
(Hayes et al., 2005), který souvisí s jeho fluktuací. Sucho patří mezi přírodní rizika. Začátek a konec sucha lze 
velmi obtížně stanovit; účinky sucha mají kumulativní charakter, a proto hlavním problémem při výzkumu sucha 
zůstává kvantifikace intenzity a určování doby trvání. U vyhodnocení sucha na stanici Tušimice (322 m n. m., 
13°19'41'' v. d., 50°22'36'' s. š.) byla využita metoda součtových řad (MSR) podle Sládka (2001). Touto metodou 
byla zjištěna všechna období sucha v Tušimicích, za sledované období se jich vyskytla celkem 144, tato období 
dohromady zaujímají 6 248 dnů, tj. 38,0 % všech dnů let 1968–2012 a spadlo v nich pouze 36,6 % všech srážek. 
Nejdelším obdobím sucha byl interval od 26. února do 12. července 1976, spadlo při něm 89,1 mm srážek, což 
představuje 52 % dlouhodobého průměru. V období březen-duben-květen se „střední sucho“ vyskytlo nejčastěji 
při NWa a SEa situaci, „velké sucho“ (Treml, 2011) při SEa, Ap1 a C situaci a „velmi velké sucho“ při A a Ap2 
situaci. V období červen-červenec-srpen se „střední sucho“ vyskytlo nejčastěji při Ap3 a Ap4 situaci, „velké“ při 
SWc3 a Wal situaci a „velmi velké“ při A a Ap4 situaci. V období duben-květen-červen se „střední sucho“ 
nejčastěji vyskytlo při NWa a SEa situaci, „velké sucho“ při SEa a Ap1 a „velmi velké sucho“ při Wa a A 
situaci.  
 
Klíčová slova: sucho, úhrn srážek, synoptická situace, metoda součtových řad, Tušimice 
 
Drought is according to the National Drought Mitigation Center (NDMC) normal, recurring weather exposure 
(Hayes et al., 2005), which is linked to its fluctuation. Drought is one of the natural hazards, it is very difficult to 
determinate the beginning and end of the drought occurrence. For evaluation of drought occurrence at Tušimice 
station (322 m asl, 13°19'41'' E, 50°22'36'' N) was used the method of cumulative series developed by Sládek 
(2001). There were detected 144 drought occurrences during the period 1968–2012, this period lasted 6,248 
days, i.e. 38.0 % of all days of the whole period and only 36.6 % of all precipitation amounts were measured. 
The largest drought has occurred in the period from 26th February  to 12th July  in the year 1976, 89.1 mm of 
precipitation total was measured (it means 52 % of long-term average). In March-April-May the “medium 
drought” occurred most often by NWa and SEa synoptic situations, “severe drought” (Treml, 2011) was 
observed by SEa,  Ap1 and C synoptic situations and “very severe drought” was by A and Ap2 synoptic 
situations. In June-July-August the “medium drought” occurred most often by Ap3 and Ap4 synoptic situations, 
“severe drought” by Wal and SWc3 synoptic situations and “very severe drought” by A and Ap4 synoptic 
situations. In  April-May-June the “medium drought” occurred most often by NWa and SEa synoptic situations, 
“severe drought” by SEa and Ap1 synoptic situations and  “very severe drought” by Wa and A synoptic 
situations. 
 
Keywords: drought, precipitation total, synoptic situation, method of cumulative series, Tušimice 
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Úvod 
Sucho je podle National Drought Mitigation Center (NDMC) v Lincolnu (Nebraska) normální, 

opakující se projev počasí, který souvisí s jeho kolísáním (fluktuací). Sucho se může vyskytovat ve všech 
klimatických zónách (srážkových režimech) a liší se tak od aridity, kterou považujeme za trvalý znak klimatu 
(Blinka, 2002). Hlavní příčinou sucha jsou přitom vždy synoptické příčiny. 

Vymezení období sucha podle srážek uvádí Cablík (1951), který za hrubou hranici sucha považuje roční 
úhrny srážek 550 mm. Nedostatek půdní vláhy se potom projeví ve vegetačním období, pokud srážkový úhrn 
nepřekročí 340 mm, v jednotlivých měsících, když úhrn srážek nedosáhne 50 mm. Jako suché období je 
v klimatologii často označováno období bez srážek (nejčastěji 5 po sobě jdoucích dnů, kdy nebyly naměřeny 
žádné popř. množství srážek je neměřitelné, označované jako 0,0 mm, výjimečně je úhrn srážek do 1 mm), jak 
uvádí Nosek (1972).  

 
Materiál a metodika 

Stanice Tušimice (322 m n. m., 13°19'41" v. d., 50°22'36" s. š) byla založena 1. dubna 1967; k její plné 
automatizaci došlo 30. listopadu 2001 (Hájková, Kožnarová, 2012). Je umístěna v povodí řeky Ohře v Mostecké 
kotlině, která vznikla v severovýchodní části podkrušnohorského prolomu tektonickým poklesem území mezi 
Krušnými horami, Doupovskými horami, Českým středohořím a Džbánem.  Průměrný roční úhrn srážek na této 
stanici je 430 mm. 

U vyhodnocení sucha na stanici Tušimice byla využita metoda součtových řad (MSR) podle Sládka 
(2001), Langův dešťový faktor (LDF) a Seljaninovův hydrotermický koeficient. Dále byla vyhodnocena četnost 
období beze srážek > 10 dní a četnost výskytu synoptických situací v době sucha (podle MSR). Výhodou metody 
součtových řad je její nenáročnost na vstupní data: potřebujeme jen denní úhrny srážek a průměrné denní teploty 
vzduchu. MSR pro hodnocení sucha je založena na kumulaci transformovaných hodnot denních úhrnů srážek 
spolu s vyhodnocováním údajů o průměrné denní teplotě, která charakterizuje nepřímo výpar (Sládek, 1989; 
Sládek 2001). Pro vymezení období nedostatku srážek (dále PSP) byly využity denní úhrny srážek, v tomto 
případě ze stanice Tušimice pro období 1968–2012. Denní úhrny jsou nejprve převedeny na hodnoty proměnné 
Z podle tab. 1. 

 
Tab. 1 Převod srážek na pomocnou proměnnou Z 

Srážky 
(mm) 

srážka od 0 0,1 0,3 0,7 1,5 3,1 6,3 12,7 25,5 51,1 102,3 
srážka do 0,0 0,2 0,6 1,4 3 6,2 12,6 25,4 51 102,2 204,6 
šířka intervalu - 0,2 0,4 0,8 1,6 3,2 6,4 12,8 25,6 51,2 102,4 

Z 
transformovaná 
proměnná 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Poznámka: Interval (0–0,0) značí žádné a neměřitelné množství srážek. 

Tyto hodnoty jsou následně kumulovány den po dni. Kumulovaná řada hodnot proměnné Z, resp. její 
lokální extrémy, je základem pro vymezení PSP. Z řady kumulovaných hodnot Z pak byla vybrána lokální 
minima a maxima, čímž byla vymezena období PSP. 

Po vymezení období nedostatku srážek byla využita teplotní data k zhodnocení jejich významnosti (tab. 
2). K délce trvání tedy přistoupí i faktor teploty vzduchu, který zohledňuje evaporaci daného suchého období. 
Pro každou dvojici extrémů se vypočte index suchosti S:  S = (Xi–Nj) * t.10-3, kde t = denní průměrná teplota 
v období PSP přesahující určitou mez (např. 0 °C). 
 
Tab. 2 Kategorie sucha podle velikosti indexu suchosti S (zdroj: Treml, 2011) 
Index suchosti kategorie sucha Index suchosti  
1 – 10,00 malé sucho 50,01 – 100,00 velmi velké sucho 
10,01 – 20,00 středně velké sucho nad 100 extrémně velké sucho 
20,01 – 50,00 velké sucho   
 

Jedním z nejstarších a nejužívanějších parametrů pro klasifikaci oblastí podle dostupnosti vláhy je 
Langův dešťový faktor (LDF). Jeho obliba vychází zejména z jednoduchosti: , kde r = průměrný roční 

úhrn srážek (mm) a t = průměrná roční teplota vzduchu (°C). Použití teploty vzduchu ve vztahu ke srážkám má 
nahrazovat chybějící hodnoty potenciální evapotranspirace, které s teplotou vzduchu zčásti korelují (Tolasz, et 
al., 2007).  

Pro charakterizování agroklimatického potenciálu (zejména vláhových podmínek) z hlediska se velmi 

často používá tzv. Seljaninovův hydrotermický koeficient:  , kde r = úhrn srážek v mm za období 

VI.–VIII. a td = průměrná denní teplota vzduchu ≥ 10 °C za období VI.–VIII. Hodnoty HTK < 1 charakterizují 
z klimatologického hlediska oblast s nedostatkem vláhy. 
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Výsledky a diskuse 
Průměrná hodnota LDF je pro lokalitu Tušimice 50,9 (tab. 3), lokalita Tušimice se tedy zařazuje do 

semihumidní oblasti. Ze zpracovaných 45 let se ve 43 letech vyskytuje LDF < 70, maximální hodnota LDF 
vychází v roce 2010 (80,0) a minimální hodnota v roce 2003 (27,1). Druhá nejvyšší hodnota LDF vychází v roce 
1970 (74,5), druhá nejnižší hodnota LDF je v roce 1982 (33,6). Podle Tolasze et al. (2007) patří lokalita 
Tušimice do oblasti LDF 60–70, kdy byly hodnoty zpracovány za období 1961–2000.  

 
Tab. 3 Statistické charakteristiky LDF  
Charakteristika LDF Charakteristika LDF Charakteristika LDF 
průměr 50,9 první decil 39,9 kvartilová odchylka 11,2 
maximum 80,0 dolní kvartil 42,7 směrodatná odchylka 10,7 
rok 2010 medián 50,2 koeficient asymetrie 0,4 
minimum 27,1 horní kvartil 57,9 koeficient špičatosti 0,2 
rok 2003 devátý decil 64,6   

 
V tabulce 4 jsou uvedeny základní statistické charakteristiky Seljaninova hydrotermického koeficientu 

v celkovém vyhodnocení za 45leté období, tab. 5 obsahuje hodnoty HTK v měsících červen až srpen. 
 

Tab. 4 Statistické charakteristiky hydrotermického koeficientu dle Seljaninova (VI.–VIII.) 
Charakteristika HTK Charakteristika HTK Charakteristika HTK 
průměr 1,1 první decil 0,8 kvartilová odchylka 0,2 
maximum 2,0 dolní kvartil 0,9 směrodatná odchylka 0,3 
rok výskytu 1970 medián 1,0 koeficient asymetrie 0,9 
minimum 0,6 horní kvartil 1,2 koeficient špičatosti 1,8 
rok výskytu 2003, 2006 devátý decil 1,4   
 
Tab. 5 Statistické charakteristiky HTK dle Seljaninova v jednotlivých měsících  
Charakteristika VI VII VIII 
průměr 1,9 1,8 1,9 
maximum (rok výskytu) 3,8 (1992) 3,9 (2012) 7,1 (1970) 
minimum (rok výskytu) 0,5 (1994) 0,2 (1990) 0,2 (1973) 

 
Nejvyšší hodnota Seljaninova hydrotermického koeficientu je 2,0 v roce 1970. Průměrná teplota 

vzduchu činila v létě tohoto roku 17,1 °C (odchylka od dlouhodobého průměru 1971–2010 byla -0,5 °C) a úhrn 
srážek za letní měsíce byl 308,6 mm – nejvyšší úhrn srážek v létě za 45let pozorování na stanici Tušimice 
(185,5 % dlouhodobého průměru za období 1971–2010). Nejnižší hodnota HTK 0,6 nastala v letech 2003 a 2006 
(průměrná teplota vzduchu činila v létě 20,3°C a 18,9 °C – odchylka od dlouhodobého průměru činí +2,7 °C 
a +1,3 °C); úhrn srážek 120,5 mm a 102,9 mm – 72,4 % a 61,8 % dlouhodobého průměru). Tabulka 5 uvádí 
statistické charakteristiky HKT dle Seljaninova v jednotlivých měsících, nejnižší průměrná hodnota připadá na 
červenec. Při porovnání s hodnotami podle Kurpelové et al. (1975), kdy byla vyhodnocena stanice Kadaň 
(období 1931–1960), došlo ke zvýšení koeficientu v posledních 45 letech, v uvedeném třicetiletí se hodnoty 
HTK Seljaninova pohybovaly v rozmezí 1,01 (srpen) až 1,28 (červen). Průměrná hodnota 1,1 sice patří do 
oblasti s dostatkem až nadbytkem vláhy, ale hodnota menší než 1 byla zjištěna celkem v 17 letech (1973, 1974, 
1975, 1976, 1981, 1982, 1983, 1985, 1989, 1990, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004, 2006, 2008), 58,8 % ve 
dvacetiletí 1971–1990 a 41,2 % v posledním dvacetiletí 1991–2010.  

Na základě denních úhrnů srážek byla 
vyhodnocena období s výskytem 10 dnů a více 
beze srážek. Na stanici Tušimice se za období 
posledních 45 let (1968–2012) vyskytlo celkem 
176 případů s výskytem 10 dnů a více beze srážek, 
z toho bylo 11 případů s obdobím beze srážek 
trvajícím více než 20 dnů. V průměru trvalo období 
beze srážek 12 dnů. Souhrnnou informaci podává 
následující graf (obr. 1).  
 
Obr. 1 Četnost výskytu období beze srážek 10 
dnů a více 
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Porovnání průměrné četnosti výskytu období 10 dnů a více beze srážek v jednotlivých dekádách je 
uvedeno v tabulce 6, hodnoty se postupně snižují, což ukazuje na změnu rozložení srážek v průběhu roku. 



 
 

76 

Tab. 6 Průměrná četnost výskytu období 10 dnů a více beze srážek v jednotlivých dekádách 
1971–1980 4,0 1991–2000 3,9 
1981–1990 4,7 2001–2010 3,5 

 
Období, v nichž nabývá index suchosti S nízkých hodnot, lze charakterizovat jako období s převahou 

dnů beze srážek, popř. malých srážek. V obdobích s výskytem sucha musí být index suchosti S větší. Tato 
období sucha lze kvantifikovat podle velikosti indexu suchosti S (tab. 2). Sucho s nejvyšší hodnotou S bude 
nejvýznamnějším suchem daného období.  

Metodou součtových řad byla zjištěna všechna období sucha v Tušimicích, za sledované období se jich 
vyskytla celkem 144, tato období dohromady zaujímají 6 248 dnů, tj. 38,0 % všech dnů let 1968–2012 a spadlo 
v nich pouze 7 127,9 mm, tj. 36,6 % všech srážek. 

Metoda součtových řad nezohledňuje pouze délku suchých období, ale také jejich intenzitu pomocí 
jejich teplotních poměrů, neplatí přímá úměra mezi délkou sucha a jeho významnosti (velikost kritéria S). 
Korelační koeficient mezi trváním sucha a hodnotou kritéria S je jen 0,698.  

Podle kritéria S (tab. 7) bylo největším suchem v Tušimicích období od 26. února 1976 do 12. července 
1976, spadlo při něm 89,1 mm srážek, což představuje 52 % dlouhodobého průměru. Toto období sucha nebylo 
nejdelší, co se trvání týče. Nejdelší trvání období sucha bylo zjištěno v roce 2003 od 31. července do 
31. prosince, období sucha trvalo 153 dnů. 

 
Tab. 7 Nejvýznamnější období sucha podle kritéria sucha S  

Pořadí od do 
trvání 
(dny) 

suma teploty 
(°C) 

úhrn 
(mm) 

průměr. 
denní 

kriterium 
S 

1 26.2.1976 12.7.1976 136 1522,0 89,1 066 63,92 
2 28.7.1973 9.10.1973 73 1187,5 105,1 1,44 57,00 
3 31.7.2003 31.12.2003 153 1455,2 67,8 0,44 56,75 
4 10.8.1991 31.10.1991 82 1019,0 19,7 0,24 35,66 
5 13.9.2001 31.12.2001 109 675,6 100,0 0,92 34,45 
6 3.1.2003 6.5.2003 123 536,2 35,8 0,29 33,24 
7 22.3.1998 23.5.1998 62 694,6 17,5 0,28 22,91 
8 9.9.1985 3.11.1985 55 569,6 5,3 0,096 22,78 
9 2.7.1971 19.8.1971 48 949,7 16,9 0,35 20,89 

 
Fiala (2006) zkoumal období sucha na stanici Vráž za období 1961–2004 též metodou součtových řad. 

Na této stanici se vyskytlo 962 období sucha (7 438 dnů, tj. 46,3 % všech dnů) a spadlo v nich pouze 2 461,8 
mm, tj. 9,9 % všech srážek. Období sucha se v letech 1976, 2003 a 1991 kryjí na obou stanicích (Tušimice a 
Vráž) jen částečně (pravděpodobně způsobeno velkou proměnlivostí srážek), ale v roce 1985 je na obou 
stanicích téměř shoda - ve Vráži bylo zaznamenáno období sucha od 9. 9. 1985 do 30. 10. 1985, trvalo 51 dnů, 
suma teplot činila 529,9 °C, úhrn srážek byl 10,4 mm a kritérium S nabývalo hodnoty 27,02.   

Podle Sládka (2001) můžeme vyhodnotit sucho podobně jako u povodní – jednoleté, dvouleté, desetileté 
atd. Na stanici Tušimice se jednoleté sucho, dvouleté a desetileté sucho vyskytuje v dubnu (negativní vliv na 
vývoj rostlin) a ve druhé polovině září a v říjnu korespondující s výskytem „babího léta“. Čtyřleté sucho se 
vyskytuje převážně v zimě a na jaře, dvacetileté v červnu a září. V hodnocení podle Tremla (2011) se velké 
sucho vyskytuje 1 x 20 let, velké sucho 1 x za 10 let, středně velké sucho 1 x za 4 roky a malé sucho 1 x za 
2 roky.  

Blinka (2002) vyhodnotil suchá období na osmi vybraných stanicích na území ČR v letech 1876–2002 
novou metodou (EP) efektivní srážky dvojice autorů Byuna a Wilhitea (1999). Jako nejsušší vychází v průměru 
za všechny stanice říjen 1947, vegetační období 1976 a rok 1943. Průměr EDI za jednotlivé dekády svědčí 
o zvyšování intenzity sucha směrem ke konci 20. století. Podle výše uvedených výsledků, na stanici Tušimice 
bylo v roce 1976 též „velmi velké sucho“.  

V období březen-duben-květen se „střední sucho“ vyskytlo nejčastěji při NWa a SEa situaci, „velké 
sucho“ při SEa, Ap1 a C situaci a „velmi velké sucho“ při A a Ap2 situaci. V období červen-červenec-srpen se 
„střední sucho“ vyskytlo nejčastěji při Ap3 a Ap4 situaci, velké při SWc3 a Wal situaci a velmi velké při A 
a Ap4 situaci. V období duben-květen-červen se střední sucho nejčastěji vyskytlo při NWa a SEa situaci, „velké 
sucho“ při SEa a Ap1 a velmi velké sucho při Wa a A situaci.  

Trnka et al. (2009) zkoumal vliv cirkulace na období sucha ve střední Evropě za období 1881–2005. 
Pro analýzy byla použita typizace Hess-Brezowsky. Výsledky ukázaly, že velkoplošná sucha během jarních 
měsíců jsou spojena s východním, jižním a jihovýchodním prouděním (E, S, SE), zatímco během letních měsíců 
a během celého vegetačního období (duben až září) jsou sucha indikována vysokým tlakem nad střední Evropou 
a východním prouděním (E).  
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Závěr 
Všechny tři vybrané metody k vyhodnocení výskytu sucha na observatoři Tušimice (metoda součtových 

řad, Seljaninovův hydrotermický koeficient a Langův dešťový faktor) potvrzují zvyšující se tendenci v četnosti 
výskytu sucha v dané lokalitě. 

Podle kritéria S bylo období od 26. února 1976 do 12. července 1976 intervalem s největším suchem; 
spadlo při něm 89,1 mm srážek, což představuje 52 % dlouhodobého průměru. Nejdelší trvání období sucha bylo 
zjištěno v roce 2003 od 31. července do 31. prosince, období sucha trvalo 153 dnů.  

V období březen-duben-květen se „střední sucho“ vyskytlo nejčastěji při severozápadní anticyklonální 
(NWa) a jihovýchodní anticyklonální (SEa) situaci, „velké sucho“ při jihovýchodní anticyklonální (SEa), 
putující anticyklóna od jihozápadu k severovýchodu (Ap1) a cyklonální (C) situaci a „velmi velké sucho“ při 
anticykloně (A) a putující anticyklóně od západu k východu (Ap2) situaci.  

V období červen-červenec-srpen se „střední sucho“ vyskytlo nejčastěji při putující anticyklóně od 
severozápadu k jihovýchodu (Ap3) a putující anticyklóně od severu k jihu (Ap4), „velké sucho“ za jihozápadní 
cyklonální situace č. 3 (SWc3) a západní anticyklonální situace letního typu (Wal) situaci a „velmi velké sucho“ 
při anticyklóně nad střední Evropou (A) a putující anticyklóně od severu k jihu (Ap4) situaci. 

V období duben-květen-červen se „střední sucho“ nejčastěji vyskytlo při severozápadní anticyklonální 
situaci (NWa) a jihovýchodní anticyklonální situaci (SEa) situaci, „velké sucho“ za jihovýchodní anticyklonální 
situace (SEa) a putující anticyklóně od jihozápadu k severovýchodu (Ap1) a „velmi velké sucho“ při západní 
anticyklonální situaci (Wa) a anticyklóně nad střední Evropou (A) situaci.  
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Tři jasné bolidy 
 
Marcel Bělík, Ladislav Křivský 
Hvězdárna v Úpici 
 
V příspěvku jsou popsány tři případy jasných meteorů – bolidů, zaznamenaných optickými, seismickými a 
radarovými metodami. Srovnáním všech metod jsou ukázány zejména možnosti získání velkého množství 
pozorovacích dat, umožňujících jednak přesnější lokalizaci dráhy meteoru, jednak získání vůbec nějakých dat 
v případě, že některá z metod není v daném období použitelná. Dále jsou ukázány též některé rozpory a rozdílné 
výsledky, způsobené zejména novými, ještě neodzkoušenými přístupy. 
 
Three „bright“ fireballs 
In this paper we describe three cases of bright meteors – fireballs, recorded by optical, radar and seismic 
methods. A comparison of all these methods shows in particular the possibility of obtaining a large amount of 
observational data, enabling more accurate localization of meteor trajectory and acquiring any data if one of 
these methods is not applicable in a given period. Shown below are also some contradictions and different 
results, due in particular to new, yet untested approaches. 
 
1. Úvod 
 
Na hvězdárně v Úpici pracuje již třetím rokem rádiová stanice určená k pozorování meteorů. Jedná se o pasivní 
přijímač, využívající odrazu radiového signálu stabilního vysílače od ionizované stopy pro průletu meteoroidu 
zemskou atmosférou (obr.1). V případě této stanice je využíván signál vojenského Graves ve Francii (viz. 
http://wiki.bolidozor.cz/doku.php?id=cs:about). 
 

 
 
Obr.1: Princip funkce meteorického radaru 
 
Radar je řešen modulově, využívá poměrně jednoduché přijímací zařízení a anténu, které ve spojení s příslušným 
software umožňuje velmi kvalitní a detailní záznam pozorovaných jevů. Ve spojení s více stanicemi umožňuje 
detekci času přeletu, orientaci dráhy a ve výhledu též výpočet dráhy meteoroidu ve Sluneční soustavě i 
případnou dopadovou oblast meteoritů. 
 
2. Denní bolid 29.8.2012 
 
29. srpna 2012, krátce po 18. hodině středoevropského letního času (SELČ) došlo k přeletu jasného meteoru 
(bolidu) za denního světla. Slunce bylo v tu dobu ještě téměř 2 hodiny před západem. Oddělení meziplanetární 
hmoty Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově (http://www.astro.cz/clanky/ukazy/denni-bolid-z-29-8-
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2012-zaverecna-informace.html) získalo několik hlášení od náhodných pozorovatelů, včetně instrumentálního 
záznamu průletu meteoru z radiové stanice na Hvězdárně v Úpici (obr.2). 
 

 
 
Obr. 2: Záznam denního bolidu 29.8.2012 z radiového přijímače Hvězdárny v Úpici 
 
Tento instrumentální časový údaj potvrdil a pomohl zpřesnit údaje mikrobarografů na stanici Panská Ves. Dráha 
byla dále studována analýzou seismických záznamů (Kalenda, P., 2012). Jejich analýza poskytla dráhu tělesa 
nad zemí (obr. 3), poněkud se odlišující od dat získaných z vizuálních pozorování (opět viz 
http://www.astro.cz/clanky/ukazy/denni-bolid-z-29-8-2012-zaverecna-informace.html).  
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Obr. 3: Dráha tělesa určená ze seismických pozorování (Kalenda, P., 2012) 
 
 
3. Denní bolid 15.5.2013 
 
Další jasný denní bolid byla zaznamenán 15.5.2013. Na Hvězdárně v Úpici byl jeho průlet zemskou atmosférou 
zaznamenán jednak  radiovou detekcí, jednak na záznamech sesmografu, který na této hvězdárně provozuje 
Seismické oddělení GFÚ AV ČR, v.v.i. (obr. 4, 5 a 6). 
 

 
 
Obr. 4: Radiový záznam bolidu 15.5.2013 
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Obr. 5: Záznam seismografu na úpické hvězdárně 
 

 
 
Obr. 6: Surový záznam 3 složek seismického záznamu seismografu na úpické hvězdárně 
 
Analýza tohoto bolidu v současné době stále pokračuje. 
 
4. Večerní bolid 31.3.2014 
 
Večer 31. března prolétl nad západní a střední Evropou jasný bolid. Zachycen byl také kamerami na stanicích 
české části Evropské bolidové sítě, jak je popsáno v článku dr. Spurného na www. astro.cz 
(http://www.astro.cz/clanek/6234). I když byl jeho let atmosférou nasměrován téměř ideálně pro již fungující 
část radiové pozorovací sítě (http://www.astro.cz/clanek/6094), nebyl záznam na tomto pozorování téměř žádný. 
Špatný výsledek, chtělo by se říci. Ovšem opak je pravdou. 
Odraz tak jasného objektu, pohybujícího se přesně na spojnici vysílač – přijímač by měl zanechat na radiových 
záznamech opravdu výraznou stopu. To se však nestalo a na chvíli vyvedlo z míry všechny radiové 
pozorovatele. Nastala výměna mailů a dat a nakonec jsme záznamy vydolovali. Byly ovšem velmi slabé. 
Nejdříve jsme měli k dispozici záznamy z observatoří Svákov (Soběslav), Úpice, poté ZVPP (České 
Budějovice). Chyběla informace z poslední stanice v Hradci Králové. Nakonec jsme získali i tuto informaci a 
skutečně, poloha jejího záznamu ležela přesně v místech, kde ležet měla  (obr. 7). I časové posloupnosti 
odpovídají pozorováním získaným Evropskou bolidovou sítí. Bolid začal zářit ve 20 hodin 33 minut a 41 sekund 
a svítil přibližně 35 sekund, tedy do 20 hodin 34 minut a 16 sekund. Záznamy ze stanic Úpice, Hradec Králové, 
Soběslav a České Budějovice jsou po řadě ve 20:34:00,0, 20:34:02,0, 20:34:07,5 a 20:34:09,5 (obr. 8). Proč však 
byl záznam tak slabý? 
Při podrobném pohledu připomínají záznamy spíše odraz signálu od družice, než od ionizované stopy vytvořené 
tělesem brzděným v zemské atmosféře. Jak ukazují závěry Oddělení meziplanetární hmoty AsÚ AV ČR, jednalo 
se o velmi pomalý a téměř tečný bolid. Nevýrazné a ploché maximum nastalo přibližně v polovině dráhy, tedy 
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okolo 20:34:00. To odpovídá přibližně pozorováním z Úpice a Hradce Králové, kde je odraz nejsilnější. Žádná 
ze stanic nezaznamenala ionizovanou stopu za tělesem. 
 

 
 
Obr. 7: Radiové odezvy bolidu na několika stanicích 
 

 
 
Obr. 8: projekce dráhy bolidu z radiových pozorování, ve spojení s dráhou určenou AsÚ AV ČR Ondřejov 
(http://www.astro.cz/clanek/6234). 
 
Při podrobném pohledu připomínají záznamy spíše odraz signálu od družice, než od ionizované stopy vytvořené 
tělesem brzděným v zemské atmosféře. Jak ukazují závěry Oddělení meziplanetární hmoty AsÚ AV ČR, jednalo 
se o velmi pomalý a téměř tečný bolid. Nevýrazné a ploché maximum nastalo přibližně v polovině dráhy, tedy 
okolo 20:34:00. To odpovídá přibližně pozorováním z Úpice a Hradce Králové, kde je odraz nejsilnější. Žádná 
ze stanic nezaznamenala ionizovanou stopu za tělesem. 
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I když radarový záznam postrádá „diváckou a mediální“ atraktivitu, doufáme, že znalost dráhy a charakteru 
světelného záznamu z Evropské bolidové sítě nám umožní jednak kalibraci našich radiových pozorování, jednak 
nám pomůže lépe pochopit děje při průletu takového tělesa atmosférou. 
 
Literatura: 
 
Kalenda, P., 2012: soukromá informace 
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Člověk ve svém nočním prostředí aneb o ztrátě tmy 
 
Pavel Suchan 
Astronomický ústav AV ČR, Boční II, 141 31 Praha 4 
 
21. století si připisuje nový ohrožený druh - tmu. Světlo ve dne je užitečné, v noci je v přírodě ale nevítané. 
Světelné znečištění jako důsledek nehospodárného nakládání se světlem ruší přirozenou noční tmu a biorytmy 
všech živých organismů (včetně člověka), které tmu potřebují k efektivnímu spánku nebo naopak nočnímu 
životu. Osvětluje oblohu na desítky kilometrů daleko a je tudíž svízelným problémem i pro všechny 
profesionální a také laické pozorovatele noční oblohy. Je globálním ekologickým problémem planety. V Evropě 
i ve světě existují metody, jak světelnému znečištění čelit, jak jej snižovat. Jsou technické i legislativní. Přesto se 
vyhlašují další a další parky tmavé oblohy jako rezervace přírodního nočního životního prostředí. Přesto světelné 
znečištění na většině míst planety roste.   
 
Prezentace: ppt 
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Sluneční erupce: „pomalý“ vítr, plazmová oblaka a magnetické bouře aneb 
rozmary kosmického počasí 
 
Miroslav Bárta 
Astronomicky ustav AVCR Ondřejov 
 
Abstrakt [CZ] 
 
Náš lidský svět se neustále rozšiřuje a ruku v ruce s tímto procesem vystupují často do popředí i ty rysy vnějšího 
prostředí, které dříve nehrály významnou roli. Příkladem může být rostoucí závislost naší civilizace na 
vyspělých technologiích (elektrorozvodné a komunikační sítě, bezdrátové spoje, použití družicových a 
kosmických technologií pro navigaci, telekomunikace, meteorologii a jiné), jejichž funkčnost může být zásadním 
způsobem ovlivněna dříve opomíjenými přírodními faktory - především stavem a dynamikou plazmatu a 
elektromagnetických polí v blízkém okolí Země. Vývoj tohoto prostředí na škálách minut až dní je nyní obecně 
označován pojmem kosmické počasí (space weather).   
 
Protože hlavním zdrojem proměnnosti kosmického počasí je sluneční činnost, je pro předpovídání a případné 
omezení jeho škodlivých následků pro zmíněné technologie zásadní porozumět detailně mechanismům sluneční 
aktivity, především slunečním erupcím a s nimi spojeným koronálním výronům hmoty (CME).   
 
Přednáška si klade za cíl rámcově seznámit posluchače s důsledky sluneční činnosti a dopady kosmického počasí 
na moderní technickou a informační společnost, a detailněji přiblížit nejnovější trendy ve výzkumu klíčových 
fyzikálních procesů ve slunečních erupcích.  
 
Abstract [EN] 
 
The human-inhabited world is continuously expanding. Even the features of our outer environment, which have 
not played a significant role earlier, come now into light, hand in hand with this process. The increasing 
dependence of our civilization on advanced technologies (e.g., electric power and communication networks, 
wireless connections, utilization of space technology in navigation, telecommunications, meteorology etc.) can 
serve as an example. The proper function of such technologies can be significantly influenced by the natural 
factors that have been out of our scope in the past. The state and dynamics of plasmas and electromagnetic field 
in the close vicinity of the Earth belong to the most prominent ones. The dynamics of that outer environment on 
timescales of minutes up to days is now commonly designated as 'space weather'. 
 
The processes of solar activity represent the main source of the space-weather variability. Hence, in order to be 
able to forecast the space weather and prospectively also diminish its malicious consequences, it is essential to 
understand details of the solar-activity mechanisms. Among them, the solar flares and related CMEs represent 
the most significant drivers of the space-weather transients. 
 
The lecturer would like to make the audience acquaintance with the consequences of solar activity and impacts 
of the space weather onto our modern technical and information society. Some new trends in the the research of 
key physical processes in the solar flares will be described more in detail. 
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Úplné zatmění Slunce 3. listopadu 2013  

 
 
 

M. Bělík, Hvězdárna v Úpici, Úpice, belik@suh.sk, Česká republika 
M. Druckmüller, VUT Brno, Brno, Česká republika 
C. Emmanouilidis, amatérský astronom, Řecko 
P. Horálek, Hvězdárna v Úpici, Úpice, Česká republika 
J. Sládeček, amatérský astronom, Česká republika 
P. Štarha, VUT Brno, Brno, Česká republika 
K. Molnár, amatérský astronom, Slovenská republika 
S. Habbal, University of Hawaii, Honolulu, HI, USA 

 
 

Abstrakt 
Toto úplné zamění Slunce bylo pozorváno několika skupinami koordinovanými Miloslavem Druckmüllerem 3. 
listopadu 2013 v Ugandě, Keni a Gabunu. Díky velmi podobnému úhlovému průměru jak Slunce tak Měsíce 
byla úplná fáze tohoto zatmění velmi krátká. Na druhé straně tyto geometrické podmínky umožnily lépe než 
obvykle pozorovat jevy ve sluneční chromosféře a vnitřní i vnější koróně. Takové unikátní pozorování nám 
umožňuje studovat dynamické jevy ve sluneční atmosféře velmi precizně. V tomto příspěvku ukazujeme první 
výsledky pozorování a zpracování získaných dat. 

 
 
1. ÚVOD 
 
Úplné zatmění Slunce, pozorované pozemskými přístroji za využití moderní fotografické a výpočetní techniky, 
umožňuje získat během tohoto krátkého jevu velké množství informací a dat dynamiky (Bělík a Druckmüllerová, 
2012). Tato data pak slouží pro studium i velmi jemných struktur ve sluneční koróně, včetně jejich (Bělík a kol., 
2013). Výhodou je, což platí v extrémní míře u zatmění krátkých, kdy je úhlový rozměr Měsíce na obloze jen o 
málo větší rozměr Slunce, že můžeme velmi dobře sledovat i napojení koronálních struktur na dění v nižších 
vrstvách. Naopak, širokoúhlé snímky pořízené při těchto pozorováních umožňují studovat vlastnosti sluneční 
koróny do velkých vzdáleností od slunečního povrchu. 
Zatmění Slunce v roce 2013 patřilo svou délkou k těm krátkým, slibujících velmi kvalitní výsledky. 
 
2. POZOROVACÍ MÍSTA 
 
Zatmění Slunce 3. listopadu 2013, označované díky svému charakteru jako hybridní, bylo pozorovatelné 
zejména z oblasti Tichého oceánu a Afriky (obr.1). V rámci programů „MMV“ (Mathematical Methods of 
Visualization of Solar Corona) a „Shadow tracking expedition“, koordinovaných M. Druckmüllerem a H. 
Druckmüllerovou (http://www.zam.fme.vutbr.cz/~druck /Eclipse/index.htm) bylo uspořádáno několik expedic 
do pozorovacích míst, dostatečně od sebe vzdálených. Pozorování na více místech umožňuje jednak ve větší 
míře eliminovat případnou nepřízeň počasí, jednak, a to zejména, umožňuje pořídit data ve větším časovém 
rozsahu. Tato data pak slouží ke studiu dynamiky sluneční atmosféry. 
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Obr. č. 1. Průběh pozorovatelnosti hybridního zatmění Slunce 3.11.2013 (F. Espenak, NASA´s GSFC) 
 
 
Gabon 
 
Časově první pozorovací místo bylo lokalizováno do afrického státu Gabon, přibližně 50 km od města 
Lambarene (S 0° 22' 47", E 10° 20' 43", alt. 78 m), kde zatmění pozoroval Constantinos Emmanoulidis z Řecka 
(obr.2). Výška Slunce nad obzorem byla v době pozorování 45°. Pro získání snímků byly využity dalekohledy 
Takahashi FSQ106N a Takahashi FS60C ve spojení s fotoaparáty Nikon D7100 a modifikovaný Canon 350D. 
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Pozorování proběhlo za jasné oblohy. Druhý kontakt zde nastal ve 13:52:40 UT, třetí ve 13:53:45 UT a zatmění 
trvalo 65 s. Podrobnosti o expozičních dobách, citlivostech a dalších detailech pozorování je možno nalézt na 
http://www.zam.fme.vutbr.cz/~druck/Eclipse/Ecl2013g/0-info.htm.  
 

 
 
Obr. č. 2. Pozorovací místo - Gabon 
 
Uganda 
 
Dalším pozorovacím místem byla vesnice Pokwero (N 2° 33' 21.24",   E 31° 23' 59.10",  Alt. 640 m) v Ugandě, 
kde zatmění pozorovali Petr Horálek a Jan Sládeček z České republiky (obr.3). Pro pozorování byly využity 
dalekohledy Rubinar 10/1000mm a 3M-5CA 8/500mm a fotoaparáty Canon EOS 6D a Canon 350D. Toto 
pozorování bylo mírně ovlivněno velmi jemnou vysokou oblačností. Druhý kontakt zde nastal ve 14:22:18 UT, 
třetí ve 14:22:37 UT a zatmění trvalo 19 s. Podrobnosti o expozičních dobách a dalších detailech pozorování na 
http://www.zam.fme.vutbr.cz/~druck/Eclipse/Ecl2013u/0-info.htm. 
 
Keňa 
 
Poslední zde popisované pozorovací místo se nacházelo poblíž jezera Turkana (E 35° 26.779', N 3° 29.701', Alt. 
565 m), kde bylo zatmění pozorováno skupinou ve složení: Shadia Habbal (Institute for Astronomy, University 
of Hawaii), Peter Aniol (Germany, Astelco), Martin Dietzel (Germany), Adalbert Ding (Germany), Judd 
Johnson (USA).  Pozorování bylo ovlivněho částečnou oblačností. Druhý kontakt zde nastal ve 14:24:46 UT, 
třetí ve 14:24:56 UT a zatmění trvalo 10 s (obr.4). Byly použity dalekohledy (1) MTO 10/1000 mm, 3M-5CA 
8/500 mm, 3M-65CA 6.3/500 mm a Sky-Watcher MAK 90mm/1250 mm a fotoaparáty Canon EOS 5D Mark II 
a Canon EOS 3000 N. Podrobnosti o expozičních dobách a dalších detailech pozorování na 
http://www.zam.fme.vutbr.cz/~druck/Eclipse/Ecl2013k/0-info.htm. 
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Obr. č. 3. Pozorovací místo – Uganda 
 

 
 
Obr. č. 4. Pozorovací místo – Keňa 
 
 
3. NAPOZOROVANÁ DATA 
 
Na všech pozorovacích místech byly získány snímky vnitřní i vnější sluneční koróny a chromosféry. Tyto obrazy 
byly doplněny o korekční snímky – flat filed, dark frame, correction frame a bias. O tato korekční data byly 
opraveny surové snímky a vytvořeny obrazy, zvýrazňující pozorované detaily. 
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Takto zpracované snímky sluneční koróny jsou nyní zpracovávány a slouží zejména pro určení tvaru sluneční 
koróny, zjištění poloměru zdrojové plochy a především pro studium dynamiky jemných koronálních struktur 
(Bělík a kol., 2013). 
Již předběžné zpracování napozorovaných dat, zejména z pozorovacího místa v Gabonu ukazuje, že sluneční 
koróna byla v době zatmění velmi komplikovaná. Vykazovala velké množství útvarů, které ukazují na velmi 
zajímavou magnetickou situaci a na velkou dynamiku. Naštěstí jsou pro tato studia použitelné snímky pořízené 
za méně příznivých pozorovacích podmínek, byť s jistou dávkou opatrnosti.  
 

 
 
 Obr. č. 5. Pozorovací místo – Gabon 
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Obr. č. 6. Pozorovací místo – Uganda 
 

 
 
Obr. č. 7. Sluneční koróna - Keňa 
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4. PRVNÍ VÝSLEDKY 
 
Vzhledem ke krátké době, která uplynula od vlastního pozorování a komplikovanému zpracování velkého 
množství dat jsou v současné době k dispozici pouze první a předběžné výsledky.  
Jako první jsme se zaměřili na určení izofot – čar spojujících místa se stejnou intenzitou jasu na snímku (obr. 8). 
 

 
 
Obr. č. 8. Izofoty určené z obrazu sluneční koróny z Gabonu 
 
Z průběhu izofot se numericky určí zploštění koróny, které charakterizuje její tvar. Tato veličina se mění během 
cyklu sluneční aktivity, existuje však několik různých vysvětlení tohoto jevu (např. Bělík a kol., 2004). Hodnota 
zploštění koróny pro zatmění 3.11.2013 byla určena na  e = 0,161. Průběh zploštění sluneční koróny ve vztahu 
k průběhu Wolfova čísla slunečních skvrn a hodnot poloměru zdrojové plochy (Bělík a kol., 2008) během 
posledních slunečních cyklů ukazuje obrázek 9. 
 

 
 
Obr. č. 9. Průběh zploštění koróny, Wolfova čísla a poloměru zdrojové plochy od roku 1980 
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5. ZÁVĚR 
 
Úplné zatmění Slunce 3.11.2013 proběhlo během vzestupné fáze slunečního cyklu, poblíž maxima (obr. 10). 
Podle našeho očekávání by hodnota zploštění (viz. kapitola 4) měla být o něco nižší, ukazuje se však, že 
vzhledem k průběhu hodnot Wolfova čísla a zploštění (obr. 9) je možno očekávat i vyšší hodnotu než 
předpokládanou. Obr. 9 ukazuje, že hodnota zploštění je vyšší při nižší aktivitě (vyšší Wolfovo číslo během 
maxima). Tato úvaha se ovšem zakládá pouze na průběhu jednotlivých veličin od roku 1980 a vyžaduje další 
výzkum. 
 

 
 
Obr. č. 9. Průběh počtu slunečních skvrn během posledního minima a maxima sluneční činnosti (http://sidc.be, 
Royal Observatory of Belgium) 
 
V současné době se naše pozornost při zpracování dat z pozorování úplného zatmění Slunce 3.11.2013 
soustřeďuje jednak na ověření hodnoty zploštění, pro což bude z nejkvalitnějších snímků (Gabon) pořízen 
průběh izofot s jemnějším krokem intenzit.  
Dalším krokem bude určení hodnoty poloměru zdrojové plochy, jež je jedním z parametrů pro výpočet 
magnetického pole ve sluneční atmosféře (Bělík a kol., 2008).  
V současnosti jsou snímky připravovány pro nejdůležitější část našeho studia, určení dynamiky jemných 
struktur. V první řadě bude pozornost zaměřena na polární oblasti a polární paprsky. Díky dobré viditelnosti 
nízkých částí polárních oblastí (chromosféra) doufáme, že se nám podaří lépe než během předchozích zatmění 
určit vztah mezi polárními paprsky a zdroji jejich aktivity. Pozornost však bude věnována též dalším strukturám 
během zatmění pozorovaných. 
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Pravda a iluze 
 
Jiří Mihola  
Vysoká škola finanční a správní Praha, výstup pro IGA OP7757, jiri.mihola@quick.cz 
  
  
Pravda je klíčovou vědeckou kategorií, které je nutno věnovat odpovídající pozornost. V rámci systematického 
vzdělávání v oboru antropologická biotypologie jsem se zúčastnil přednášky pana prof. Jána Šrama, která se 
zabývala problematikou pravdy a iluze. Tyto základní informace jsem se pokusil dále doplnit především o 
věrohodné portréty autorů historických definic pravdy i o citáty, které se pojmu pravda přímo dotýkají. Jde o 
sbírku definic a citátů, která je má svou vnitřní logiku a zachycuje tak vývoj názorů na tento pojem. Věda, která 
systematicky hledá pravdu o světě, ve kterém žijeme, ve smyslu stále hlubšího poznání. 
 
1 Definice pravdy: 
 
Aristoteles ze Stageiry, (384 - 323 př. n. l.):: Pravda je souhlasná shoda se skutečností. Ještě jednodušší je 
vymezení: Pravda je realita. Toto vymezení je sice velmi názorné, avšak nezachycuje to, že pravda musí být po-
drobena určitému hodnocení. 
 
Adekvátní definice: Pravdivé je říci o něčem, když je, že je. A o něčem, co není, že není. 
 
Tomáš Akvinský, (1225 – 1274): Pravda je shoda skutečnosti s poznáním. Modifikace této teorie se dívají na 
pravdu, jako na shodu pravdy se skutečností. Avšak pravda existuje i tehdy, i když o ní nevíte. 
 
Koherenční teorie pravdy se na pravdu dívá jako na koherentní řadu výroků. To jsou obvykle výroky, které 
nejúplněji vysvětlují svět. 
 
Konsensuální teorie pravdy - Charles Peirce, (1892-1970): Pravda je cosi, na čem se shodne určitá skupina lidí. 
 
Pragmatická definice pravdy: Pravda je úspěchem praktických důsledků určité myšlenky, je tedy totožná s 
určitostí. 
 
Tomáš Akvinský, (1225 – 1274): Pravda může být jenom jedna, neboť pochází od Boha.  
 
Antická definice pravdy: Pravda byla významový konstituent, zodpovídající určité skutečnosti či ideálu. Pravda 
je řeka nezapomínání (Aléthé), ze které duše odsouzených pijí na rozpamatování se a ztrácí zapo-mnění na to, co 
se ve skutečnosti děje, tedy jsou mimo realitu. 
 
Aristoteles ze Stageiry, (384 - 323 př. n. l.): Pravda, je shoda myšlení s bytím (s existencí). 
 
Augustin z Hippa, (354 - 430): Pravda je věčná, neproměnná a absolutní vlastností ideálních entit. 
 
G. W. Friedrich Hegel, (1770 - 1831): Pravda je celek. 
 
Martin Heideger, (1889 - 1976): Pravda je otevřenost bytí. Člověk je bytostí pravdy. 
 
Instrumentalisté: Pravda je moc našich myšlenek působit na něco. 
 
William James, (1842 - 1910), americký filozof: Myšlenky, které jsou samostatné jen částmi naší zkušenosti, se 
stanou pravdivými potud, pokud nám pomáhají dosáhnout uspokojenost části. Každá myšlenka, která spojuje 
věci uspokojivě, pracuje bezpečně, zjednodušuje, uspoří práci, je právě natolik a potud pravdivá, pokud je 
pravdivá instrumentálně. Pravda je moc působit na okolí. 
 
Fridrich Nitzsche, (1844 - 1900): Pravda je užitečný omyl. 
 
Platón, (427 - 347 př. n. l.): Pravda je věčná, neměnná a absolutní vlastnost idejí. 
 
Nicholas Rescher, (1928): Pravda je shoda našich výroků se skutečností, kritérium. 
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2 Výroky o pravdě: 
 
Aristoteles ze Stageiry, (384 - 323 př. n. l.): Kdo se nenechá přemoct pravdou, bude přemožen omylem. 
 
Isaak Asimov, (1900 - 1980) : Pokud mám pravdu, tak náboženští fundamentalisté nepůjdou do nebe, neboť 
žádného nebe není. Ale jestli oni mají pravdu tak nepůjdou do nebe, neboť jsou pokrytci. 
 
Francis Bacon, (1561 - 1626) anglický filozof: Není většího potěšení, než stát na straně pravdy. 
 
Čingischán (Temüdžin), (1162 - 1227): Kdo hovoří pravdu, ten neumře na chorobu. 
 
Henry Ford, (1863 - 1947) : Či už věříte, že něco dokážete, anebo že to nedokážete, v obou případech máte 
pravdu s největší pravděpodobností. Pokud chcete poznat pravdivou historii, poznejte to, co píšou poražení. 
 
Erich Fromm, (1900 - 1980): Lidé si myslí, že láska znamená být milovaný, ALE OPAK JE PRAVDOU. Láska 
znamená milovat. 
 
W. Churchil, (1874 - 1965): Pravda je nezvratná, v panice ji můžeme odmítnout, v nevědomosti se jí můžeme 
vysmát a zlomyslností ji překroutit, ale ona i tak zůstává. 
 
Max Kašparů, (1950): Klást si pravdivé otázky, je známkou pravdivého rozumu, je to však jen třetina cesty k 
pravdě. Druhý krok je správná pravdivá odpověď, třetí je přijetí pravdivého. 
 
Konfucius, (551 - 479 př. n. l.): Dobro a pravda se navzájem podmiňují. 
 
J. A. Komenský, (551 - 479 př. n. l.): Je nepřemožitelná síla pravdy, pokud je vyzbrojená sílou poznání. 
 
V. I. Uljanov › Lenin, (1870 - 1924): Nevědomost má blíže k pravdě, než předsudek. 
 
Michel de Montaigne, (1533 - 1592): Hovořím pravdu, ne tolik, jako bych chtěl, ale tolik, kolik se odvážím. Čím 
jsem starší, tím se odvážím vždy o trochu více. 
 
Niccolo Piranini (1782 - 1840): Hovoří se, že děti, blázni a filozofové říkají pravdu. A proto děti bijí, blázny 
zavírají a filozofy nechápou. 
 
Blaise Pascal, (1782 - 1840): Pokud chce někdo napravit a dokázat, že se mýlí, musí si všimnout, ze které strany 
hledí na věc protivník. Neboť z té strany se dívá na pravdu on. Slaboši jsou lidé, kteří poznají pravdu, ale 
zastávají jí jen do té doby, dokud z ní mají prospěch. 
 
Jean-Jacques Rousseau, (1712 - 1778): K zlu vede tisíce cest, k pravdě jen jediná. 
 
William Shakespeare, (1564 - 1616): Pokud by se vyhlásil dobrý důkaz pro posmrtný život, horlivě bych si ho 
prověřil, ale musely by to být skutečné vědecké údaje, ne pouze anekdoty. Tvrdím, že lepší je tvrdá pravda, než 
utěšující iluze. 
 
Robert South, (1634 - 1716) angl. duchovní: Člověk, který hovoří pravdu a šíří ji, mívá obyčejně rozzářenou 
tvář. 
Joannes Stobaeus, (5. stol. Makedonie): Síla pravdy lehko předstihne každou lidskou fantazii. 
 
George Bernard Shaw, (1694 - 1778): Pokud je něco směšné, hledej v tom skrytou pravdu. Všechny velké prav-
dy začínají jako rouhání. 
 
Voltaire, (1694 - 1778): Je tuze nebezpečné mít pravdu ve věcech, ve kterých se zmýlili mocní. 
 
Staré španělské rčení: Kdo říká pravdu, ten musí mít osedlaného koně před dveřmi. 
 
Mark Twain, (1835 - 1910): Náboženství znamená věřit, že vše, co víme, není pravda. 
 
Indický filozof: Největší pravdy jsou nejprostší. Jsou prosté, jako vaše bytí. 
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Mary Wardová, (1585 - 1645), zakladatelka aktivity „Anglické panny“: Pokud ženy milují pravdu a hledají 
pravé poznání, mohou být právě tak dokonalé jako muži. 
 
Ludwig Joseph Johann Wittgenstein (1889  - 1951), [vitg(e)nštajn]: Pokud se nechceš vzdát lži, nemůžeš mluvit 
pravdu. 
 
Pravdivá definice pravdy je jen jedna, byť názory na tuto komplexní kategorii se vyvíjely a jsou podstatnou 
součástí dějin naší civilizace. Já osobně se domnívám, že pravdy není závislá na tom, zda ji lidé znají, ani na 
tom, zda je či není vyslovitelná. Stejně pak pokud nás něco uspokojuje, nemusí to být ještě pravda. Shoda našich 
názorů s jinými lidmi je pozoruhodný signál, avšak ani tato shoda pravdu nedefinuje. Ani rozumný a 
zkušenostmi bohatí lidé nemusí mít pravdu. Rozpoznání pravdy, jako objektivního stavu je vysoce závislé na 
stupni našeho poznání. Proto je pro nalezení pravdy usilovat o konečné poznání. Konečné poznání není znalost 
všeho, nýbrž znalost všech zákonitostí a principů fungování vesmíru.  
Vzhledem k výše uvedenému a tomu, že věda usiluje o poznání reality, kloním se k první uvedené definici 
pravdy: Aristoteles ze Stageiry: Pravda je souhlasná shoda se skutečností. 
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