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 „ČLOVĚK“ PO 30-TI LETECH 
 
JAROSLAV DYKAST  
OBLASTNÍ MUZEUM MOST 

 
Nacházíme se v období mimořádného rozvoje vědy a techniky, resp. v překotném využívání jejich 

výsledků. 
 Už nám nebude stačit automapa pro cestování; ani telefon, rozhlas a televize pro dorozumívání mezi 
sebou navzájem. Máme internet, navigaci dle GPS; na silnicích jezdí první typy úspěšných hybridních 
automobilů ( Toyota, PRIUS ), o které se každoročně zajímá přes milion občanů např. jen z USA, ale také i 
z dalších zemí, Německa, Francie, Ruska a Číny. V naší republice se už budují napájecí stanice u benzinových 
čerpadel pro nabíjení Li-ionových akumulátorů osobních elektromobilů. Letošní světová výstava automobilů 
v Ženevě toto všechno chystá dokumentovat a návštěvníkům předvádět.  
 Na druhé straně se ale ve světě šíří obava o vývoj a směřování ekonomiky, stav politické rozpolcenosti 
nejen mezi jednotlivými národy – světovými mocnostmi, ale i uvnitř národů. Stále hrozí tajné i zjevné 
vyzbrojování zbraněmi hromadného ničení, které se postupně zdokonalují a jejichž použití se dá jen obtížně 
zamezit. 
 Dnes už se ví, jak bojovat proti mikrobům, na které dosud neúčinkovala antibiotika – to je významný 
objev. Také už umíme zvýšit měrnou elektrickou kapacitu lithiových akumulátorů, a to až desetinásobně oproti 
dosavadnímu stavu použitím nanovláknové techniky ( liberecká  VŠ ). Našel se způsob ( patent USA ), jak zvýšit 
účinnost a tepelnou odolnost dosavadních fotovoltaických článků  (organické flexibilní pásy ); z kmenových 
buněk lze „vyšlechtit“ takřka libovolný orgán lidského těla a tím umožnit léčbu dodnes neléčitelných nemocí 
včetně Parkinsonovy choroby. Během 4-5 let se očekává schopnost očních chirurgů operovat zelený zákal ( 
glaukom ) a jak vypěstovat např. chybějící stoličku „zasazením“ specializované kmenové buňky. Dnes se 
operuje šedý zákal v podstatě ambulantně  (laparoskopicky ). 
 Na druhé straně jsme ale stále ještě svědky milionových ztrát lidských životů následkem hladomoru, 
jako důsledek neuvěřitelné zanedbanosti hygieny životního prostředí – vody, vzduchu i potravin v mnoha 
místech dnešního světa. A nejen to – hrozí i nadále světové konflikty, snahy o násilné uzurpace nalezišť 
strategických surovin – Arktida, Antarktida – jde o radioaktivní štěpný materiál, barevné kovy, ropu, zemní plyn 
a nově i o další významnou energetickou surovinu – hydrometan na mořském dně. 
 V takovém konfliktním prostředí a současné makroekonomické krizi se nachází i každý z nás, každý 
účastník naší konference. Z posledních 30 roků své existence a snahy o zrcadlení vnějších událostí, zejména 
přírodovědného vývoje se konají diskuse, odborné a vědecké přednášky ( kolokvia ) na aktuální témata. 
Zaměření bylo a je i nyní širokospektrální v oborech přírodních nauk. S tím ale úzce souvisí současné dění a 
vývoj v technických oborech, vedle filosofie a politiky. Tak se utváří myšlení lidí a zde máme k dispozici fórum, 
kde se problémy nastolují, diskutují, procházejí oponenturou a také občas i vyjasňují. Atmosféra našich 
konferencí totiž není svázána ( ani svazována ) nějakou ideologií. Témata jsou autory volena zcela svobodně, 
projevené opačné názory jsou tolerovány a slouží jako podklad pro diskuzi a řešení problémů. 
 Tématická pestrost byla a je základní vlastností všech dosavadních jednání. V prvních setkáních 
k tématu „Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí“ byly voleny vědecké, odborné a populárně-
vědecké přednášky z oborů astronomie a radioastronomie ( Kleczek, Křivský ), klimatologie, ochrany životního 
a přírodního prostředí a dnes víme, proč tomu tak bylo. Politické klima v 70.letech u nás odpuzovalo intelektuály 
od politických témat, od ideologie, která nám všem byla vnucována. Zmíněné přírodovědné obory politiku 
nepotřebovaly a ani dnes nepotřebují. Po roce navazující semináře postupně přibíraly do své náplně další a další 
obory, zejména medicínské otázky, biologické aspekty, biofyziku ( Matoušek ), chronobiologii ( Hejl ), ochranu 
přírody ( Král ), biometeorologii a bioklimatologii  (Barcal, Sitar ), psychologii ( Korontháliová ), kosmonautiku, 
geofyziku, letectví, ale i bioklimatologické podmínky vrcholových sportovců (Přibil), péči o životní prostředí a 
další. 
 Přednášek jsme vyslechli za těch 30 let více než 1200, k tomu řada posterů a hlavně rozsáhlou a 
obsažnou diskuzi k jednotlivým tématům. A právě při těchto diskuzích se ukázala nezastupitelná hodnota a 
význam našich původně seminářů – nyní konferencí. Nešlo přece jen o to, dozvědět se jen co nového bylo 
objeveno, co se nepovedlo či kde bylo něco provedeno zbytečně. Svobodný průběh těchto debat, často i vysoké 
vědecké úrovni, která nebyla cenzurou omezována, v podstatě dávala inspiraci pro další pokračování výzkumu 
daném oboru. Takto si představoval i sám zakladatel našich konferencí, sluneční fyzik RNDr. Ladislav Křivský, 
CSc. 
 Zaznamenali jsme pestrý vývoj v kvalitě samotných přednášek, v jejich odborné i didaktické úrovni. 
Protože se převážné míře jednalo o vystoupení profesionálních odborníků ( našich konferencí se stále častěji 
zúčastňují i vedoucí pracovníci vědeckých ústavů ), tito pak samozřejmě s výhodou mohli využívat možností pro 
technické propracování svých témat využitím počítačů a videotechniky a tím bylo docilováno velmi dobré 
úrovně prezentace přednášky ( jen výjimečně se některé názorné ukázky demonstrovaly v nižší technické kvalitě 
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– to bylo podle mého názoru způsobeno nedostatkem času při jejich vyhotovování pro náročnost vlastního 
zaměstnání autora v daném oboru ). 
 Odpřednášená témata byla organizátory konferencí každoročně opublikována ve sbornících, a to po 
formální i věcné úpravě stálou redakční radou sborníku. 
 Budete se mnou určitě souhlasit, že zásluhu za konání a dobrý průběh konference mají vedle sponzorů a 
dalších spolupracujících organizací především pracovníci Hvězdárny Úpice, které této nejednoduché práci 
věnovali velké úsilí, prostředky a osobního času. Jejich zásluhou je proto i dobrý věhlas našich konferencí, trvalý 
zájem v odborné i amatérské veřejnosti, zájem o prezentaci a tím máme záruku i pro budoucí úspěšnost našich 
konferencí. 
 



 - 11 -    

Doba trvání slune čního  cyklu 
 
Jiří Čech 
  
Abstrakt: 
     V návaznosti na předcházející práce je ukázáno na vztah mezi délkou cyklu sluneční 
     aktivity a různými veličinami slunečního cyklu včetně pohybu Slunce vůči těžišti sluneční      
     soustavy.  
 
                                                 Length  of the Solar  cycle  
Abstract: 
     Following the track of previous work, it shows a interrelation between the length of the     
     Solar  activity cycle and various quantities of the Solar  cycle including  the Sun moves    
     towards the gravity centre of the solar system.                   
 
 
     Délka cyklu sluneční skvrnové aktivity je časový interval mezi dvěma minimy po sobě následujících cyklů.  
V průběhu tzv. jedenáctiletého cyklu sluneční aktivity se těžiště skvrn posouvá v šířce směrem k rovníku –Spö-
rerův zákon. Skvrny nového cyklu se objevují ve středních šířkách kolem φ = 250   jeden až dva roky před mini-
mem probíhajícího cyklu.V tutéž dobu se vyskytují skupiny skvrn starého cyklu v nízkých šířkách  φ = 50 až 100.   
     Základem pro stanovení délky slunečního cyklu je určení data jeho minima. Datum minima slunečního cyklu 
není ani začátkem nového cyklu ani koncem cyklu předcházejícího. 
Datum minima slunečního cyklu  je projevem rovnosti skvrnové aktivity starého a nového cyklu. 
     Tabulka 1 popisuje některé parametry cyklů N0  11 až N0  24: 
Datum minima cyklu Tmin  - měsíc a rok;  délku cyklu  T  v měsících (L);  data objevení se prvních a posledních 
skvrn cyklu – měsíc a rok;  časový interval mezi objevením se prvních a posledních skvrn  T*  v měsících (L). 
      Hodnoty pro N0 23 vychází z pracovního určení konce tohoto cyklu  (a současně tedy i začátku cyklu N0 24) 
na srpen 2008. 
 
Tabulka 1   
 
     N0                             Tmin                                  T                 Datum objevení se skupiny skvrn                  T*   
                                                        (L)                       první                      poslední                      (L)         
  
     11                 04, 1867                 140                   04, 1867                   12 ,1879                     152  
    12                 12, 1878                 134                   05, 1876                   08, 1890                     171 
    13                 02, 1890                 137                   06, 1889                   01, 1902                     151 
     14                 07, 1901                 143                   01, 1900                   01, 1914                     168 
     15                 06, 1913                 118                   01, 1912                   01, 1924                     144 
     16                 04, 1923                 125                   06, 1922                   03, 1935                     153 
     17                 09, 1933                 127                   01, 1932                   06, 1945                     161 
     18                 04, 1944                 120                   12, 1943                   08, 1954                     128 
     19                 04, 1954                 124                   08, 1953                   01, 1967                     161 
     20                 08, 1964                 139                   08, 1963                   03, 1978                     175 
     21                 03, 1976                 126                   01, 1975                   08, 1987                     151 
     22                 09, 1986                 116                   01, 1986                   04, 1998                     147 
     23                 05, 1996                [147]                 12, 1955           [dosud  30.4. 2009]           [160]                                                          
     24               [08, 2008]                   -                     01, 2008                         -                              - 
                                                             (skvrna č. 10981) 
 
 
     Od počátku seriózního studia Slunce bylo zjištěno, že se délky slunečních cyklů skvrnové aktivity, jako 
intervaly mezi sousedními minimy, měnily od 8,3 do 14,6 roku, a jako intervaly mezi sousedními maximy ještě 
více - od 7,3 do 17,1 roku, což  mnozí badatelé považují za málo průkazné a obtížně využitelné. 
     Proto např.  Čisťjakov, 1961, navrhl definovat délku cyklu jako časový interval mezi okamžiky, kdy střední 
šířka zóny slunečních skvrn je rovna po řadě  φ = 120,  φ = 100,  φ = 80.     
    Data okamžiků T12 , T10, T8  společně s daty minim Tmin   a   maxim TMAX   příslušného cyklu uvádí  Tabulka 2.   
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Tabulka 2 
 
     N0                           Tmin                                TMAX                     T12                              T10                                   T8   
                                                                                       
     11                 1867,3                 1870,5                 1873,4                  1875,0                 1877,5  
    12                 1878,9                 1863,9                 1883,9                  1885,6                 1887,8 
    13                 1890,2                 1894,2                 1895,0                  1896,7                 1898,9 
     14                 1901,6                 1907,2                 1907,3                  1909,0                 1911,2 
     15                 1913,5                 1917,2                 1918,9                  1920,6                 1922,8 
     16                 1923,3                 1928,3                 1928,8                  1930,5                 1932,4 
     17                 1933,8                 1937,3                 1940,3                  1941,9                 1944,0 
     18                 1944,3                 1947,4                 1950,0                  1951,5                 1954,0 
     19                 1954,3                 1957,8                 1961,2                  1962,5                 1964,2 
     20                 1964,7                 1968,7                 1972,2                  1974,5                 1975,5 
     21                 1976,2                 1979,7                 1983,7                  1984,9                 1986,2 
     22                 1986,8                 1989,7                 1993,4                  1994,7                 1995,7 
     23                 1996,4                 2000,3                 2003,7                  2005,7                 2006,9                                                           
     24                [2008,8]                    -                          -                  -                              - 
                                                          
    Je zajímavé, že u všech studovaných cyklů je pro datum T12  R ≈ 60, pro T10  je R ≈ 30 a  pro T8   je R ≈  10.   
Autor se pokusil odpovědět na otázku, zda takto definované délky slunečních cyklů jsou pro periodicitu sluneční 
činnost průkaznější. 
     První odpovědi vyplývají z údajů Tabulky 3 kde jsou vypočteny příslušné délky slunečních cyklů podle 
hodnot Tabulky 2. Ve sloupcích ∆ T12 , ∆ T10 , ∆ T8  jsou délky slunečních cyklů pro střední šířky zóny skvrn  
postupně pro φ = 120,  φ = 100,  φ = 80   v měsících (L), dále průměr těchto hodnot  -  sloupec   
 ( T12  +  T10  +    T8 ) : 3 klasická délka cyklu od minima k minimu sloupec T  ;  délka cyklu od objevení se první a 
poslední skvrny  sloupec T* , oba rovněž v měsících (L)   
 
     Studované cykly byly také navíc rozděleny podle mohutnosti do tří skupin: 
cykly slabé -  N0    12 až 16 včetně,  cykly průměrné -  N0   11, 17, 20, 23,  cykly silné  -  N0  18, 19, 21, 22.      
 

Tabulka 3   
 
     N0                        ∆ T12                  ∆ T10           ∆ T8               ( T12  +  T10  +    T8 ):3             T                           T

*   
                          (L)                 (L)              (L)                          (L)                     (L)               (L)                                 
       
    12                 133               133               133,                       133                    134               171 
    13               *148             *148             *148                        148                    137               151 
     14                 139               139               139                        139                    143               168 
     15                 119               119               119                        119                    118               144 
     16                 138               137               139                        138                    125               153 
 
     11                 126               127               128                        127                    140               152 
     17                 116               125               120                        120                    127               161 
     20                 138               125               128                        130                    139               175 
     23                   ?                   ?                   ?                            ?                      [147]            [160] 
 
     18                 134              132               122                        130                     120               128 
     19                 132              144               136                        137                     124               161 
     21               #116            #119             #114                        116                     126               151 
     22                 124              132               134                        130                     116               147 
                                                                
    Ø                  130,3           131,6            130,0                     130,6                  129,1            155,2                                                   
 
    Symbolem * je označena maximální délka cyklu, Symbolem #  nejmenší délka studovaných cyklů. 
Je zajímavé, že ve všech  třech případech jsou to cykly   N0 13 a   N0  21.                    
      Tabulka 3 ukazuje, že průměrné hodnoty  délky cyklů pro  ∆ T12  ,  ∆ T10 ,  ∆ T8    a  T   se příliš neliší, ale 
pro T*   je jednoznačně mnohem vyšší. Zatím chybí odpověď proč tomu tak je. 
     Nicméně jiné hodnoty uvedené v Tabulce 3 vedou k zajímavým poznatkům.  
U cyklů  N0  12 až  N0  16  je neobyčejná shoda v délce sledovaných cyklů; u silných cyklů tomu tak není. 
     Daleko pozoruhodnější výsledky přináší analýza dat z  Tabulky  2.  Jsou  srovnávány časové rozdíly mezi 
jednotlivými veličinami tam uvedenými, tedy  Tmin ,   TMAX ,  T12 ,   T10 ,  T8 . 
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     Získané výsledky jsou v  Tabulce 4 stejně tak i klasická délka cyklu. Všechny časové údaje jsou počítány 
v měsících  (L). Kromě toho je uvedeno  Wolfovo číslo R pro rok maxima cyklu  RMAX  , mohutnost cyklu Σ W, 
což je součet Wolfových čísel R za cyklus  a   Σ W / T , což je průměr R za 1měsíc studovaného cyklu. 
 
Tabulka 4   
  
  N0                                           T12 - TMAX                                 T8 -T10                                                 T               

                   Σ W  
          TMAX  -Tmin N0      (L)          T10 -T12          (L)    Tmin N0+1 -  T8       (L )        RMAX           (R)        Σ W / T 
                    (L)                                (L)                               (L)                                                                 (R ) 
  
 12              58                0                21             26               29               134           74,6         380          2,97 
 13              48              10                21             26               32               137           84,9         464          3,22 
 14              67                1                21             26               28               143           64,2         373          2,59 
 15              51              14                21             26                 6               118         103,9         443          3,69 
 16              60                6                21             22               16               125           78,1         413          3,41 
 
 11              39              35                20             25               21               140          139,1        625          4,43 
 17              42              36                20             25                4                127         114,4         602          4,81 
 20              48              42                29             12                8                139         105,9         705          4,96 
 23              47              41                24             14             [21]             [147]        119,6        [720]       [4,90] 
 
 18              37              31                18             30                4                120         151,6         758          5,70 
 19              42              41                15             20                6                124         189,9         957          7,72 
 21              42              48                14             15                7                126         155,4         831          6,81 
 22              35              44                15             14                8                116         157,6         777          6,76 
                                                                
                                                       

 

     Na první pohled je zřejmé, že doba  od počátku nového cyklu k jeho maximu je nepřímo úměrná mohutnosti 
cyklu – čím je doba delší , viz cykly 12 až 16, tím je cyklus slabší. Naopak  čím je čas kratší, tím je cyklus 
mohutnější – viz cykly 18, 19, 21, 22. 
     Stejně to platí i o časových intervalech  mezi daty T8    (střední šířka zóny skvrn   φ = 80 ) a koncem cyklu – 
Opět doba a mohutnost cyklu jsou nepřímo úměrné. 
     Dalším poznatkem je fakt, že intervaly  T10 -T12   a   T8 -T10    vykazují  pro všechny cykly podobné hodnoty. 
 
     Některé další souvislosti vyplynou z následující Tabulky 5. Ta srovnává průměrné hodnoty  některých 
zkoumaných veličin. 
  

Tabulka 5   
                                                                                                                                                                                                                  

               
       N0              Ø{TMAX  -Tmin N0}     Ø{T 12- Tmin N0 }      Ø{Tmin N0+1 –  T12 }       Ø T        Ø{ΣW}      Ø{ΣW/T} 
                                   (L)                                                                                      (L)            (R)               (R) 
  
    12 až 16                 57                         48% T                       52% T                131,4          415               3,2 
  
11,17,20,23               44                          60% T                      40% T                 138,0          663              4,8 
 
18,19,21,22               39                          66% T                      34% T                 121,5          831              6,8 
 
     Je zřejmé, že časový údaj T12 hraje důležitou roli v průběhu slunečního cyklu skvrnové činnosti. Jeho význam 
bude zřejmě i v tom, že v téže době je hodnota Wolfova čísla R ≈ 60.  
     Další analýzy výše zjištěných nebo vypočtených hodnot a dat přinesou nepochybně mnohé zajímavé 
poznatky, zejména při konfrontaci s pohybem Slunce vůči těžišti sluneční soustavy. 
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Specifika p ředpov ědí aktivity Slunce a geomagnetického pole v hluboké m a 
dlouhém minimu jedenáctiletého cyklu 
 
František Janda, Ondřejov 

 
Motto: 
Letnímu vánku o bouři, 
studniční žábě o moři 
a polovzdělanci o tom, co v životě neslyšel, 
nevyprávěj! 
(Čínské přísloví.) 
 
Čím delší je minimum mezi slunečními cykly č. 23 a 24, tím více narůstá vzrušení nad tím, co se to vlastně děje, 
provázené občasnými výrony spekulací o různých možných i nemožných důsledcích, zejména ve druhém 
případě občas přebíranými ve více či méně zkreslené formě  bulvárem. Cílem mého příspěvku je vnést do 
různých (dez)informací trochu světla, sdělit něco o tom, co se skutečně dělo a děje a pokusit se odhadnout, co 
vše nás čeká a patrně nemine v příštích letech. Doufám, že se mi to alespoň částečně podaří, maje více než 
třicetiletý pravidelný trénink v soustavném sestavování týdenních a měsíčních předpovědí (prvních deset let 
podle potřeby i slunečních, posléze již „jen“ geomagnetických a ionosférických), zpestřovaný zpětnou vazbou ve 
formě kritiky pokaždé, když předpověď ne zcela vyjde (což ale naštěstí není tak často). Další mou klíčovou 
výhodou je rozhodně skutečnost, že jsem měl zejména v 70. a 80. letech minulého století výtečného učitele – 
koryfeje české astronomie  a příbuzných věd Ladislava Křivského. A konečně třetí a občas docela praktickou 
výhodou je skutečnost, že jsem se v příslušné době nepodrobil „vědecké výchově“ a tudíž nyní neriskuji svou 
pověst případnými popisy těch pozorovaných jevů, u nichž zatím ještě nejsou objasněny příčinné souvislosti. 
Což pochopitelně neznamená nedostatek respektu k tomu, co již objeveno a prokázáno bylo, leč právě naopak. 
 
„Všechno zlé je k něčemu dobré“, praví přísloví a týká se i skutečnosti, že již od roku 2007 je aktivita Slunce 
prakticky na úrovni minima. Radost z toho nemají například ty radiokomunikační služby, které dosud využívají 
dekametrové vlny – použitelný rozsah kmitočtů se totiž proti situaci opřed pár lety zmenšil na méně než 
polovinu (s poklesem sluneční radiace klesá nejvyšší použitelný kmitočet podstatně rychleji, než nejnižší, čímž 
se prostor mezi nimi zužuje). Problém se týká vedle služeb rozhlasových (typicky vysílání pro zahraničí, ale u 
větších státních celků i vysílání vnitrostátní) i spojení v rámci armád, bezpečnostních a záchranných složek, 
letecké a námořní dopravy (zejména v polárních oblastech) a samozřejmě i radioamatérů, navzdory tomu, že 
většinou (ale ne vždy) existují i jiné možnosti spojení, jako jsou internet a družice – ty jsou ale jiným způsobem 
zranitelné, složitější a mimo jiné i dražší.  
 
Důležitým pozitivním důsledkem současné nízké sluneční aktivity je možnost poměrně nerušeného studia 
jednotlivých jevů na Slunci, v meziplanetárním prostoru i v zemské atmosféře a jejich kauzálních souvislostí, 
byť je jejich četnost malá. Přesněji: aktivních oblastí a koronálních děr na Slunci a zejména případných erupcí a 
výronů plasmy je málo, takže můžeme odděleně sledovat průběhy a důsledky jednotlivých jevů. Následně je 
v oboru klimatologie naší dočasnou výhodou pomaleji probíhající globální oteplování, přičemž nás před 
výskytem doby ledové chrání skleníkový efekt (což se nejspíše stalo během Daltonova minima, kdy současně 
začínala průmyslová revoluce). Týž nám ale velmi pravděpodobně doslova „zatopí“ až bude sluneční aktivita 
vyšší. Výrazně nižší je nyní, v minimu cyklu, též riziko ovlivnění rozsáhlých sítí, produktovodů a složitých 
systémů důsledky sluneční aktivity, takže se jejich provozovatelé nemusí bát jejich náhlých kolapsů. Podstatně 
menší je i zdravotní riziko posádek letů do vesmíru.  
 
Čím déle trvá současné minimum a spolu s tím, jak postupně míjejí jednotlivé předpovězené termíny vzestupu, 
tím více vzrůstá nervozita těch, kdo předpovědi potřebují. Současně je lépe vidět, jak nedokonalé jsou naše 
současné představy o tom, co se vlastně ve Slunci doopravdy děje. Přitom by tomu tak úplně být nemuselo – 
přinejmenším ve veřejnosti vědecké a odborné. Stačí si počíst v (5) a pochopit, čeho všeho se týká jen zdánlivě 
nelogický pojem „deterministický chaos“, abychom seznali, že přesné předpovědi složitých nelineárních jevů 
(typicky třeba také počasí), nota bene pro delší časová období, nebudou možné nikdy. Hůře se to ovšem 
vysvětluje veřejnosti laické a nemožnou až vyloženě nebezpečnou se v některých případech může stát snaha 
objasnit tuto lapidární skutečnost veřejnosti novinářské. 
 
Všem uvedeným kategoriím čtenářů, diváků a posluchačů lze ale bezpochyby prezentovat tzv. „pianový“ resp. 
„varhanový“ graf, tentokrát sestavený NASA vloni v prosinci. Podmínkou je, že musí být sestaven z předpovědí  
renomovaných vědců, sestavených před počátkem cyklu, bez ohledu na to, jakou metodou došli k výsledku. A 
pokud si vzpomeneme, že stejný graf publikoval a úspěšně aplikoval již počátkem 80. let Ladislav Křivský, 
máme po ruce poměrně spolehlivou předpověď výše maxima 24. cyklu: je ve výši inflexního bodu výsledné 
křivky, zde tedy R = 116 (trochu to sice degraduje význam jednotlivých autorů, vesměs kapacit ve svém oboru, 
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ale řekněme, že účel světí prostředky). Na pianovém grafu si také můžeme všimnout, že se to okolo inflexního 
bodu výsledné křivky ponejvíce hemží výsledky metody „geomagnetického prekurzoru“, což je v principu táž 
metoda, kterou jsem s využitím historie polárních září popsal v (6), přičemž text vznikl před téměř třiceti lety. 
Vznik metody se odvíjel od statisticky ověřeného poznatku, že čím klidnější je období minima, tím nižší je 
následující cyklus – a naopak.  
 
Pokud skončil cyklus č. 23 v prosinci 2008, bude nejdelší od roku 1823 a třetí nejdelší od roku 1755. Současné 
minimum nejenže trvá poměrně dlouho, ale je navíc provázeno stále nižší aktivitou geomagnetického pole. Proto 
nám metoda geomagnetického prekurzoru dává již třetí rok postupně stále nižší a nižší předpověď. Tím si lze 
vysvětlit i výsledná čísla v aktualizované předpovědi (3), kterou 8. května 2009 ve 12:03 PM vydalo 
NOAA/SWPC. Panel se konsensuálně usnesl na dvou věcech: že poslední (mimořádně dlouhé a hluboké) 
minimum patrně proběhlo vloni v prosinci (i když jsou v květnu 2009 pochopitelně známy vyhlazené 
dvanáctiměsíční průměry čísel slunečních skvrn jen do října 2008) a že 24. cyklus vyvrcholí maximem o něco 
později a níže, než jsme ještě nedávno čekali, konkrétně by k tomu mělo dojít v květnu roku 2013 s R = 90. 
Pochopitelně jde jen o shodu názorů, nikoli jednomyslné rozhodnutí a již vůbec ne výsledek klasického 
vědeckého postupu – ten nebude ostatně možný dříve, než budeme vědět, proč se sluneční aktivita mění 
v pozorovaných cyklech.  
 
Vyjde-li tato předpověď, bude cyklus číslo 24 nejnižší po cyklu číslo 16, který vrcholil s vyhlazeným číslem 
skvrn 78 v roce 1928, a devátý nejnižší od poloviny 18. století, odkdy jsou cykly počítány. Přesto ale bude 
sluneční aktivita v letech maxima dostatečně vysoká k tomu, aby v letech 2012 až 2015 ožilo signály vzdálených 
stanic celé pásmo krátkých vln a přispěje k dalším jevům, které sice povětšinou známe z dřívějška, ale ne 
v takové míře, jakých budem svědky za pár let. Dalším a pro lidstvo daleko důležitějším aspektem je totiž vliv 
bouří na Slunci a v zemské magnetosféře na pozemské technologie. Ty jsou stále složitější a tím pádem i snáze 
ohrozitelné – a navíc dnes již, na rozdíl od oby velmi nedávné, opravdu globálně rozšířené. V každém případě 
zažijeme kolapsy různých sítí (např. sdělovacích, energetických, dopravních a nafto- a plynovodných) v míře, o 
jaké se nám dosud nesnilo.  
 
Příkladem může být již rok 1859, kdy proběhlo jen podobně vysoké maximum, jaké čekáme v roce 2013. Tehdy 
bylo možno při světle od polární záře polární záře číst noviny a již tehdy současně docházelo ke zkratům 
tehdejších telegrafních vedení. A protože „každá legrace něco stojí“ a svět je nepoměrně složitější, čekáme při 
velkých poruchách v maximu 24. cyklu škody o několik řádů vyšší proti nejsilnějším hurikánům.  
 
Upozornit lze i na dějinnou zkušenost, že v období slunečních maxim častěji dochází ke společenským zvratům. 
Podotýkám přitom, že se současné minimum dobře podobá vývoji okolo roku 1913,  po němž následoval cyklus 
č. 15 – a všichni víme, co se přihodilo během něj, WW I a zejména let 1917 a 1918 se zániky carského Ruska a 
habsburské monarchie. K tomu si dovolím osobní poznámku: když jsem koncem 70. let slyšel, nebo četl sdělení 
o souvislosti mezi výkyvy sluneční a geomagnetické aktivity a jevy v biosféře, nevěřil jsem. V 80. letech již ano. 
Stačilo pár let studia a mít otevřené oči. 
 
Patrně díky výše popsaným nebezpečím jen v roce 2008 samotné SWPC získalo 1700 nových odběratelů ze 150 
zemí pro varování, výstrahy, zprávy a další produkty. Mezi nimi jsou krizoví manažeři leteckých a dalších 
dopravních společností, státních útvarů, ropných společností a jaderných elektráren. Jak pravil ředitel SWPC 
Tom Bogdan: "Růst počtu našich zákazníků odráží dnešní realitu, kdy jsou všechny sektory společnosti závislé 
na pokročilých a prostorově rozsáhlých technologiích". 
 
Závěr: 
 
Výrazně přesně předpovídat sluneční cykly, počasí, změny ionosférického šíření rádiových vln a podobně složité 
nelineární jevy, tedy nebude možné v tomto vesmíru zřejmě nikdy. Což víme od okamžiku, kdy byl jako další 
alternativa kauzálního modelu objeven tzv. deterministický chaos (5). Víme tak, kde jsou hranice přesnosti 
předpovědí a můžeme se rozhodnout, které zvolíme riziko – zda aplikaci, či naopak ignorování předpovědí. Při 
jejich hodnocení je vhodné mít na zřeteli, že jsou jen jedním z výsledků současného stavu poznání a jejich 
publikace je pokaždé rizikem, které je málokterý vědec ochoten podstoupit. Výjimek si osobně vážím. 
 
Zdroje: 
(1) http://www.swpc.noaa.gov/SolarCycle/index.html 
(2) http://www.noaanews.noaa.gov/stories2009/20090508_solarstorm.html 
(3) http://www.spaceweather.com/headlines/y2009/08may_noaaprediction.php 
(4) http://wattsupwiththat.com/2009/05/08/noaa-swpc-solar-cycle-24-prediction-update-released-may-8-2009/ 
(5) Čs. časopis pro fyziku 6/2008, od str. 328, Pavel Pokorný: Deterministický chaos – plod počítačové fyziky.  
(6) Daneš a kolektiv: Amatérská radiotechnika a elektronika, 1984, 1. díl, str. 204 – 205 
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Úplné zatm ění Slunce 2008 – první výsledky  
  
Marcel Bělík1, Eva Marková1, Ladislav Křivský1, Hana Druckmüllerová2, Vojtech Rušin3, 
Miloslav Druckmüller2, Peter Aniol4, Peter Zimmermann3, Ľubomír Klocok3, Jan Sládeček5, 
Karel Martišek2, Martin Dietzel 
  

1 Hvězdárna v Úpici 
2 VUT Brno 
3 ASÚ SAV Tatranská Lomnica 
4 ASTELCO Systems GmbH, Germany 
5 ČHMÚ Praha  
  

 Abstrakt:  Úplné zatmění Slunce 1. srpna 2008 bylo možno pozorovat zejména v oblasti Sibiře a Mongolska. 
V práci jsou popsány experimenty výprav Hvězdárny v Úpici, VUT Brno a AsÚ SAV Tatranská Lomnica do 
Ruska a Mongolska. Časový interval mezi pozorováními na obou stanovištích bylo 19 minut. I za tuto dobu 
vykazovala koróna významné změny jemných struktur, z nichž některé jsou ukázány v tomto příspěvku. Dále je 
popsán celkový stav sluneční koróny v době zatmění i některé její základní charakteristiky. 
 
Total solar eclipse on August 1th, 2008 was observable mainly from Siberia and Mongolia. The main 
experiments of Observatory Úpice, Brno University of Technology and Astronomical Institute of Slovak 
Academy of Sciences are described in this paper. The time difference between both observation places was 19 
minutes. This time interval was sufficient to show significant changes in faint coronal structures. Some of them 
are shown. Moreover, we describe the global state and some basic characteristics of solar corona during this 
eclipse. 
  

Úvod 
 
Úplné zatmění Slunce poskytuje i v době rozvinuté technologie družicového pozorování nedostižné snímky 
sluneční atmosféry, jaké nejsou zatím jiným způsobem dosažitelné. Navíc moderní matematické metody 
zpracování obrazu umožňují vizualizovat snímky získané během pozemských pozorování zatmění způsobem, 
který ukazuje velmi jemné struktury koronální plazmy. Výsledný obraz je tak víceméně limitován jen 
vlastnostmi a kvalitou záznamového zařízení a použitého optického systému. 
Pro získání co nejlepších dat byl vytvořen projekt matematické vizualizace sluneční koróny M2V (například 
Marková a kol., 2003). Expedice pracující v rámci tohoto projektu pořizují data v souladu s požadavky na toto 
matematické zpracování. Jejich umístění po pásu totality je v rámci technických možností realizováno tak, aby 
pokryly co možná největší oblast viditelností zatmění. Tím je dosaženo možnosti porovnávat strukturu koróny 
v delších časový intervalech až desítek minut pro pozorování dynamiky v koróně. Všechny tyto expedice pracují 
po vzájemné koordinaci svých programů a technického vybavení v rámci „Shadow track expedition“. 
Takto získaná data jsou použita ke studiu jemné struktury koróny a její dynamiky. 
 
1. Pozorovací stanoviště 
 
Zatmění Slunce 1. srpna 2008 bylo pozorovatelné v pásu probíhajícím od Kanady před Grónsko a Arktický 
oceán, Rusko a Mongolsko do Číny. Vzhledem k dlouhodobým předpovědím počasí a délce trvání byly pro tým 
„Shadow-tracking expedition“ vybrána oblast centrální Asie. Rozmístění jednotlivých pozorovacích stanovišť 
(Novosibirsk, Rusko - Bor Udzuur, Mongolia) umožnilo pozorovat sluneční korónu v rozmezí 19 minut. Další 
informace doplňující informace o jednotlivých expedicích a experimentech lze nalézt na stránkách projektu 
http://www.zam.fme.vutbr.cz/~druck/Eclipse/index.htm. 
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Obr 1.: Průběh pásu totality pro zatmění 1. srpna 2008 (vlevo) a poloha pozorovacích stanovišť Novosibirsk, 
Klyuchi a Bor Udzuur týmu „Shadow-tracking expedition“ (vpravo). 
 
1.1. Expedice Hvězdárny v Úpici a VUT Brno – Klyuchi 
 
Pozorovací stanoviště této expedice bylo na Ionosferické observatoři Ruské Akademie Věd v Klyuchi, asi 15 km 
od Akademgorodoku v Novosibirsku. Přesné souřadnice místa byly E 83° 14.204', N 054° 50.397', alt. 160 m. 2. 
kontakt zde nastal v 10:44:31 UT, 3. kontakt v 10:46:47 UT. Fáze totality trvala 2 m 16 s. Slunce se v době 
zatmění nacházelo 30° nad obzorem. 
 

 
 
Obr. 2: Areál Ionosferické observatoři Ruské Akademie Věd v Klyuchi. Vpravo část přístrojů během instalace. 
 

       
 
Obr 3.: Pozorovací stanoviště v době přípravy experimentů (vlevo) a během úplné fáze zatmění (vpravo). 
Pro snímání bílé koróny byly použity dalekohledy s ohniskovými délkami od 200 mm do 1875 mm, umístěnými 
na paralaktických montážích, nebo napájených siderostatem v mimoosovém uložení (dalekohled f=1875 mm). 
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Bylo snímáno na digitální fotoaparáty CANON EOS 350 D, 5D, 20D a 1D Mark II. Popis experimentů a 
vybavení lze nalézt v Křivský a kolektiv, 2008. Téměř všechny fotoaparáty byly řízeny ovládacím programem 
Multican od Jindřicha Nového. Každým teleskopem byla pořízena přesně definovaná série snímků podle potřeb 
zpracování matematickou metodou vizualizace detailů v koróně. Těsně po zatmění byly pořízeny série 
korekčních snímků – „flat field“, „dark frame“ a „bias frame“. Ty slouží k eliminaci falešných signálů daných 
šumem chipu, vadnými pixely či případnými nečistotami na snímači či dalších optických plochách. Dále slouží 
k odstranění vinětace objektivu. Stejně bylo postupováno i u ostatních expedic pracujících podle požadavku 
M2V (matematické metody vizualizace). 
 
1.2. Expedice Constantinose Emmanouilidise 
 
Pozorovací stanoviště se nacházelo přímo v Akademgorodoku v Novosibirsku, nedaleko hotelu Zolotaya 
Dolyna. Souřadnice místa jsou E83°05'44", N54°50'31", alt. 156 m. 2. kontakt zde nastal v 10:44:28 UT, 3. 
kontakt 10:46:46 UT. Totalita trvala 2 m 18 s. V době zatmění bylo Slunce 30°  nad obzorem. Každým 
teleskopem byla pořízena přesně definovaná série snímků podle potřeb zpracování matematickou metodou 
vizualizace detailů v koróně. Těsně po zatmění byly pořízeny série korekčních snímků – „flat field“, „dark 
frame“ a „bias frame“.  
 

     
 
Obr 5: Pozorovací stanoviště v Akademgorodku v Novosibirsku (vlevo) a snímek pořízený přístrojem Takahashi 
FS60C s rovnačem pole, f = 373 mm, f 6.2 a Canon 350D. Kompozice 31 individuálních snímků.   
 
1.3.  Expedice AsÚ SAV, VUT Brno 
 
Třetí stanoviště velmi rozsáhlé mezinárodní expedice se nacházelo v jiho-západním Mongolsku (Bor Udzuur, 
45° 43.251' N, 92° 06.837' E, 1223 m altitude). Slunce bylo v době zatmění 22° nad obzorem.  Expedice byla 
vybavena několika dalekohledy na precizní paralaktické montáži. Byly to zejména 105 mm TMB APO 
f=620 mm + Baader Flat-field FFC EFL s Canon EOS 1Ds Mark III, Canon 2.8/70-200 mm L nastavený na 
200 mm s modifikovaným Canon EOS 5D (Hutech Ia), Canon EF 100-400 mm 1:4.5-5.6 L IS nastavený na 
400 mm s Canon EOS 1D Mark III,  Rubinar 10/1000 mm s Canon EOS 5D, dva 8/500 mm objektivy a Canon 
EOS 5D s extrémně úzkopásmovými filtry s propustností 0.15 nm. První filtr byl nastaven na emisní čáru Fe 
XIV 530.2 nm. Druhý byl naladěn mimo tuto čáru na 529.1 nm. Déle byly použit  Sky-Watcher 65ED APO 
f=400 mm s Canon EOS 20D a H-alpha 6 nm filtrem, Maksutov-Cassegarin 3M-6A, 6.3/500 mm s Canon EOS 
350D. Systém pořizování expozic byl řízen počítačem. Těsně po zatmění byly pořízeny série korekčních snímků 
– „flat field“, „dark frame“ a „bias frame“.  
 
2. První výsledky 
 
Během expedic bylo získáno obrovské množství pozorovacího materiálu, který je v současné době postupně 
zpracováván.   
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Obr 4.: Sluneční koróna pozorovaná v Klutchi. Kombinace z přístroje Maksutov-Cassegrain MC 3M-5CA, 
8/500 mm, Canon EOS 1D Mark II digital camera (ISO 100), 1/125 s - 8 s (56 expozic) a  Rubinar 8/500 mm, 
Canon EOS 20D digital camera (ISO 100), /500 s - 8 s (30 expozic). Poloha Měsíce odpovídá situaci 120 sec po 
druhém kontaktu, tedy 10:46:31 UT (vlevo). Vpravo koróna v čáře Fe XIV (Mongolsko). 
 
Z tvaru izofot získaných zpracováním surových snímků byl určen index zploštění, definovaný Ludendorffem 
(1928). Pro korónu v okamžiku zatmění 2009 byl ε = 0,26. To ukazuje, že tvar koróny je silně protáhlý, tedy 
odpovídající období minima sluneční činnosti, ve kterém se Slunce nacházelo, což je vidět i na obr 6. 
 

                                                                  

Zplošt ění koróny 1.8.2008
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Obr 5.: Izofoty pro zatmění 1.8.2008 (vlevo) a průběh zploštění v závislosti na Ro (vpravo). 
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Obr 6.: Průběh relativního čísla slunečních skvrn (http://sidc.oma.be/index.php) a zploštění koróny od roku 1980 
do 2008. 
 
Po zpracování snímků metodou matematické vizualizace obrazu byly získány obrazy sluneční koróny s velkým 
rozlišením. Porovnáním pozorování ze všech třech pozorovacích stanovišť byly vytipovány zajímavé oblasti 
s výraznou dynamikou, které budou během dalšího studia podrobeny detailnímu zkoumání.  
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Obr 7.: Příklad oblasti NE přilbicové struktury s velmi rychle se měnícími strukturami koronální plazmy. 
 
Zpracovaná snímky s velmi dobře patrnými strukturami byly též využity pro určení poloměru zdrojové plochy 
Rss, což je jeden ze vstupních parametrů výpočtu modelu magnetického pole ve sluneční koróně. Jako Rss se 
uvažuje vzdálenost od Slunce od které jsou magnetické siločáry, v obrazu koróny zviditelněné koronálními 
strukturami, již pouze radiální. Pro zatmění 1.8.2008 byl poloměr zdrojové plochy určen na Rss = 3,75. 
 

 
 
Obr 8.: Odklony koronálních struktur od radiálního směru v závislosti na Rs pro zatmění 1.8.2008. 
 
3. Závěr 
 
Na základě zpracování snímků úplného zatmění Slunce v rámci projetu M2V bylo zjištěno, že sluneční koróny 
byla velmi zploštělá, což odpovídá stavu sluneční aktivity určeného z počtu slunečních skvrn. Byl určen poloměr 
zdrojové plochy Rss = 3,75. Dále byly vytipovány zajímavé oblasti s velkou dynamikou pro další studium tohoto 
fenomenu. 
Tato práce byla realizována za podpory grantu GAČR 205/09/1469. 
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Úplné  zatm ění Slunce 1.8.2008 v Mongolsku   
 
Jan Sládeček 
 
 
Mongolsko je rozlohou asi dvacetkrát větší než Česká republika, ale žije v něm asi 2,5 milionu obyvatel, takže 
čtyřikrát méně. Nachází se v centrální Asii v mírném pásu. Sousedí na jihu s Čínou a severu s Ruskem. Hlavním 
městem je Ulánbátar, kde žije asi 900 000 tisíc obyvatel.  
 

 
Obr. 1 Mapa Mongolska s vyznačením pásu totality a místem pozorování – Bor Udzuur   
(převzato z http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEmono/TSE2008/TSE2008.html) 
  
Stopa úplné fáze zatmění Slunce (obr.1) procházela 1.8.2008 jihozápadní částí mongolské pouště Gobi, střed 
pásu totality ležel blízko vesnice Altaj (Bor Udzuur). Vyhlídka počasí, daná výskytem průměrné oblačnosti na 
srpen, dávala asi 60 % pravděpodobnost jasného počasí v době jevu.  
 
Mezinárodní expedice měla následující složení: Peter Aniol a Martin Dietzel (oba Německo), Vojtech Rušin, 
Ľubomír Klocok a Peter Zimmermann (všichni Slovensko), Miloslav Druckmüller, Karel Martišek a Jan 
Sládeček (všichni Česká republika). Expedice měla pronajata tři terénní vozy od firmy Toyota, každé auto řídil 
mongolský řidič, bez kterých by cesta do vnitrozemí nebyla možná.   
Cesta na západní hranici Mongolska s Čínou byla dlouhá asi 1 600 km a vedla z hlavního města Ulánbátaru přes 
menší města Arvaiheer, Bajanhongor a Altaj do stejnojmenné vesnice Altaj (Bor-Udzuur), která byla vzdálená 
asi 5 km od našeho stanoviště. Tato lokalita pro pozorování a snímání sluneční koróny byla vybrána ve středu 
pásu totality. Ověření správného místa provedl na místě Miloslav Druckmüller pomocí GPS a speciálního 
software.  
Ubytování bylo pro nás zajištěno v jurtách. Místní lidé je přivezly na nákladním autě a velmi rychle je složili. 
Postavili celkem tři, první dvě byly určeny nám, třetí Mongolům, kteří se o nás starali. Bylo možné u nich 
objednat základní potraviny i jejich tradiční jídlo.  
Následující dny byly věnovány přípravám na fotografování úplného zatmění Slunce. Při vyjasnění se v noci 
fotografovala noční obloha, která byla doslova posetá hvězdami, jelikož zde žádné světelné znečištění nebylo.   
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Obr. 2 Průběh zatmění Slunce v Mongolsku 1.8.2008, digitální fotoaparát + videokamera  
 

 
Obr. 3 Průběh úplné fáze z hlediska osvětlení stanoviště a okolí, videokamera, složený snímek 
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Obr. 4 Zpracovaný snímek úplné fáze zatmění Slunce 1.1.2008, Canon EOS 350D, objektiv 3M-6A 6,3/500 mm 
(převzato z http://www.zam.fme.vutbr.cz/~druck/Eclipse/Ecl2008m/0-info.htm) 
 
 
 
Hlavním cílem expedice bylo fotografování sluneční koróny v průběhu úplné fáze zatmění Slunce 1.1.2008 pro 
pozdější zpracování Miloslavem a Hanou Druckmüllerovými (obr. 4). Pro tento účel byly k dispozici 
paralaktické montáže, ta hlavní a největší patřila Peterovi Aniolovi z Německa.  
Expedice byla vybavena velmi kvalitní technikou. Byly připraveny fotoaparáty firmy Canon profesionální (EOS 
1Ds Mark III) i standardní třídy (EOS 350D) a speciální objektivy s různými ohnisky, většinou zrcadlové. 
Videokamery a kompakty rovněž sehrály svoji úlohu při dokumentování průběhu celé cesty i zatmění Slunce.  
Většina experimentů směřovala k bílé koróně (F + K), ale byl připraven i experiment kolegů ze Slovenska na 
fotografování zelené koróny  (zelený filtr, E koróna pozorovaná v čáře 530,3 nm Fe XIV). Za účelem měření 
doprovodných meteorologických dat byl instalován malý datalogger s ukládáním dat do vnitřní paměti.  
V den zatmění panovalo od rána jasné počasí, pouze na horizontu se nad vzdálenými kopci později vytvářela 
orografická oblačnost. S postupující fází zatmění Slunce se intenzita osvětlení krajiny měnila, světla ubývalo. 
V 18:03 místního času nastala úplná fáze zatmění Slunce, při které nastala poměrně velká tma, jelikož 
pozorovací místo bylo hluboko ve vnitrozemí. Pouze na obzoru se objevil světlý pruh z míst kam pás totality již 
nezasahoval.  
Průběh úplné fáze zatmění Slunce byl snímán z paralaktických montáží fotografickou technikou automaticky, 
byl řízen speciálním softwarem z připojených notebooků. Sekvence z videokamery, která snímala stanoviště a 
okolí byly rovněž pořízeny automaticky ze stativu (obr. 3). Tato situace nahrávala tomu, aby si každý užil 
pozorování  tohoto nádherného úkazu na vlastní oči.  
Expedice byla velmi úspěšná, všechny základní experimenty zaměřené na fotografování sluneční Koróny se 
podařilo uskutečnit.  
 
Tato expedice byla zajímavá i po cestopisné stránce. Horská údolí i široké pláně zanechaly v každém účastníkovi 
nezapomenutelný dojem. Vstřícnost mongolských lidí byla velká, po celé cestě. Při návratu se podařilo navštívit 
nejstarší klášter Erdene Zuu u městečka Harhorin (Karakorum), který se z části dochoval v původní podobě 
dodnes.  
Na závěr expedice ještě proběhla prohlídka astronomické observatoře v blízkosti Ulánbátaru.  
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Dynamics and 3-dimensional structure of solar promi nences 
 
Maciej Zapiór 
Astronomical Institute, University of Wroclaw 
 
 

Abstract 
 

 We describe results of calculation of the true 3D trajectories of the prominence blobs observed by 
Wroclaw Multi-channel Subtractive Double Pass imaging spectrograph. We analyzed several blobs in two 
prominences observed on 1st June 2003 and 14th July 2005. Using MSDP data the trajectories of the blobs of the 
active and eruptive prominences can be reconstructed near the solar surface. 
 

Figure 1. Bialkow Observatory. Large Coronograph. 
 
 

Observations 
 

 Data were collected using Large Coronograph of University of Wroclaw installed in Bialkow 
Observatory (see figure 1). The instrument has 51 cm entrance aperture, nearly 14.5 m effective focal length. Its 
spatial resolution is limited by seeing and is about 1 arc sec. The Coronograph is equipped with Multichannel 
Subtractive Double Pass (MSDP) imaging spectrograph. From the huge archive of MSDP data, covering the 
period 1994-2005, we chose two prominences in which several well visible and separated blobs of matter were 
observed. There was an eruptive prominence of 1st June 2003 and an active prominence of 14th July 2005. 
 

Analysis 
 
 Our method is based on properties of MSDP data which allow us to determine Doppler velocity as well 
as position on the sky plane of every structure visible in the field of view. MSDP gives us a spectral image in 
range +/- 1 Angstroem from H-alpha line center. Doppler velocity is calculated from the shift of the H-alpha 
profile. During analysis of the selected prominence we pointed position of the particular blob of matter on each 
image. Positions of the analyzed blobs projected onto prominence's image are presented on figures 2 and 3. We 
calculated its centroid (x and y value) and Doppler velocity (v). From this set of data we first integrated radial 
velocity and obtained shift in line-of-sight direction (z). Then we combined it with the position of the centroid on 
the sky plane and as a result we received 3D track (x,y,z) of the analyzed blob in dependence from time. 
Exemplary curves are presented on figures 4 and 5. Track of each blob is represented by bold curve on graphs. 
Projections onto perpendicular planes with thin lines are also presented. Direction toward observer is marked by 
arrow. Bottom plane is parallel to the solar surface. Left panels represent curves obtained by spline function 
interpolation and right panels by polynomial approximation respectively. Examination of tracks allows one to 
deduce three-dimensional structure of analyzed prominences. For example if we compare curve of blob D on 
figure 4 with prominence image on figure 3 we conclude that prominence's loop was bent outward to observer. 
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Figure 2 Image of prominence of 1st June 2003.  
Trajectories of individual blobs projected onto prominence image.  

Numbers indicate moments of time - listed on the right  

 
 

Figure 3 Image of prominence of 14th  July 2005.  
Trajectories of individual blobs projected onto prominence image.  

Time of the start and the end of observations are shown. 
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Figure 4. 3D trajectory of three blobs observed in prominence of 1st  June 2003 (see text). 
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Figure 5. 3D trajectory of three blobs observed in prominence of 14th  June 2003 (see text).  
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Conclusions 
 

 True trajectories of blobs of matter in solar prominences can be reconstructed using data collected by 
MSDP imaging spectrograph. Such data have great value for modelling and understanding the structure and the 
evolution of huge magnetic systems in solar corona and with space observations can provide us a coherent view 
on its evolution. Common observing campaigns with the use of various types of instruments (including classical 
spectrographs and space observatories) will allow ones to pursue precise investigations of the 3D structure and 
evolution of prominences and related phenomena.  
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Odozva EUV filtrov na parametre plazmy pre netermál ne κ-distribúcie 
EUV filter responses to plasma parameters for the n on-thermal κ-distributions 
 
J. Dudík1, E. Dzifčáková1,2, A. Kulinová1,2, M. Karlický2: 
 
1Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, FMFI UK Bratislava, Slovenská republika 
2Astronomický ústav AVČR Ondřejov, Česká republika 
 
Abstrakt: 
Odozva EUV filtrov vzhľadom na emisiu je funkciou teploty, hustoty elektrónov a predpokladanej elektrónovej 
distribučnej funkcie. Ukázali sme, že pre κ-distribúciu, ktorá je charakterizovaná prítomnosťou 
vysokonergetického chvosta, má výsledná odozva filtra vzhľadom na emisiu širšiu závislosť na T a jej maximum 
je plochejšie a posunuté v porovnaní s Maxwelovou distribúciou. Diskutovaná je možnosť diagnostikovať T 
a tvar distribučnej funkcie z pozorovaní vo všetkých troch EUV filtroch. 
Abstract: 
The filter responses to emission are functions of temperature, electron density and the assumed electron 
distribution functions. It is shown here that for the case of κ-distributions, characterized by the presence of the 
non-thermal tail, the resulting function of the filter response to emission have broader dependence on T and its 
maximum is flatter and shifted in comparison with Maxwellian distribution. Possibility to diagnose of T and the 
shape of the distribution from the observations in all three EUV filters is discussed.  
 
Úvod. 
 
 Bežne sa predpokladá, že distribúciu častíc v slnečnej koróne popisuje Maxwellova distribučná funkcia. 
Silný gradient teploty alebo hustoty však v coronálnych podmienkach môže viesť k značným odchýlkam 
distribúcie častíc od Maxwellovej, čo sa prejaví prítomnosťou zvýšeného počtu častíc vo vysokoenergetickom 
chvoste. Takémuto typu distribúcie sa hovorí κ-distribúcia. (napr. Scudder & Olbert, 1979a,b; Roussel-Dupré, 
1980; Shoub, 1983; Dufton et al., 1984; Ljepojevic & MacNiece, 1988; Scudder 1992; Pinfield et al., 1999) a jej 
prítomnosť vedie k pozorovateľným efektom, pretože ovplyvňuje ako ionizačnú tak aj excitačnú rovnováhu. κ-
distribúcia sa dnes bežne používa pri popise distribúcie častíc v slnečnom vetre (Zouganelis, 2008), pri popise 
jeho iónového zloženia (Vasyliunas, 1968), ale napr. aj pre koronálne slučky s nestacionárnym ohrevom (Vocks 
et al., 2008).  
 Vplyv κ-distribúcie na ionizačnú a excitačnú rovnováhu skúmali e.g. Wannawichian, S. et. al., (1996), 
Dzifčáková (1992; 2000; 2002; 2006a) a Dzifčáková & Kulinová (2003). Otázku vplyvu κ-distribúcie na odozvu 
Trace EUV filtrov na emisiu koróny skúma tento článok. Ide o aktuálny problém, keďže pomery odoziev v 
rôznych EUV filtroch sa používajú na diagnostiku teploty v koróne. 
 
κ-distribúcia 
 
κ-distribúcia, ako funkcia energie E, je definovaná nasledovne: 
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kde k je Boltzmannova konštanta, T a κ sú parametre distribúcie a Aκ je normalizačná konštanta. κ-distribúcia 
spojite prechádza do Maxwellovho rozdelenia pre κ idúce do nekonečna. Najväčšie odchýlky od Mawellovho 
rozdelenia sa dosahujú pre κ blížiace sa k 1.5. 
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Obr. 1. Porovnanie Maxwellovej distribúcie s κ-distribúciou pre κ = 2, 3, 5 and 10. Všetky distribúcie majú 
rovnakú T = 106 K a teda aj strednú energiu častíc.  
 
 Priemerná hodnota energie častíc v κ-distribúcii je <E>=3kT/2 a je rovnaká ako pre Maxwellovu 
distribúciu s tou istou T.  
 
Intenzity čiar, spektrá a odozvy filtrov 
 
EUV filtre, ktoré sa používajú na pozorovanie slnečnej koróny, majú maximum priepustnosti v okolí 171 Å, 195 
Å a 284 Å a dominujú v nich čiary iónov Fe. Obr. 2 ukazuje syntetické spektrá v okolí filtra 171 Å pre 
Maxwellovo rozdelenie a κ-distribúciu s κ = 2 spolu so spektrálnou odozvou filtra (čiarkovaná čiara). Syntetické 
spektrá boli vypočítané pomocou vlastnej modifikácie (Dzifčáková, 2006b) sofvéru a databázy CHIANTI (Dere 
et al. 1997). Ionizačná rovnováha pre κ-distribúcie bola prevzatá z práce Dzifčáková (2002).   
Keď vieme vypočítať syntetické spektrum, odozva filtra je potom integrál súčinu spektrálnej odozvy filtra so 
spektrom cez vlnový rozsah daného filtra, pričom spektrum je charakterizované hustotou elektrónov a 
parametrami T a κ. Odozvu filtra na emisiu sme počítali pre TRACE EUV filtre 171 Å, 195 Å a 284 Å.  

  
Obr. 2. Syntetické spektrá v okolí filtra 171 Å pre Maxwellovo rozdelenie (vľavo) a κ-distribúciu s κ = 2 
(vpravo). Spektrálna odozva flitra je na oboch obrázkoch vyznačená čiarkovanou čiarou. 
Výsledky 
 
 Odozva TRACE EUV filtrov na emisiu pre κ-distribúcie sa značne líši od odozvy filtrov na emisiu pre 
Maxwellovo rozdelenie. Vo všeobecnosti je pík v závislosti na T pre κ-distribúcie nižší a širší ako pre 
Maxwellovu distribúciu, pričom zároveň dochádza k “vyhladeniu” vedľajších maxím (Obr. 3). Zároveň 
dochádza k posuvu maxima funkcie odozvy filtra na T smerom k nižším hodnotám T pre menšie odchýlky κ-
distribúcie od Maxwellovej. Tieto zmeny sú spôsobené hlavne zmenami v excitačnej rovnováhe. Naproti tomu 
pre κ = 2 dochádza posuvu maxima odozvy filtra smerom k vyšším T, čo je dôsledok najmä zmien v ionizačnej 
rovnováhe.  
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Obr. 3. Odozvy TRACE EUV filtrov na T pre Maxwellovu distribúciu (plná čiara) a pre κ-distribúcie s κ = 5 
(bodkovaná čiara), κ = 3 (čiarkovaná čiara) a κ = 2 (bodko-čiarkovaná čiara) pre hustotu elektrónov 1010 cm-3 
a mieru emisie EM=1027 cm-5. 
 
Ďalší parameter, na ktorom závisí veľkosť odozvy filtra na emisiu, je hustota elektrónov. Obr. 4 ukazuje jej 
zmeny s hustotou pre dva extrémne prípady, pre Maxwellovo rozdelenie a pre κ-distribúciu s κ = 2. Opäť, 
zmeny spôsobené zmenou hustoty sú menšie pre κ-distribúcie ako pre Maxwellovu distribúciu. 
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Obr. 4. Odozvy EUV filtrov na T a hustotu elektrónov pre Maxwellovu distribúciu (hore) a pre κ-distribúciu s κ 
= 2 (dole). 

  
Obr. 5. Pomery  TRACE EUV filtrov v závislosti na Log(T) pre hustotu elektrónov 109 cm-3.  

   
Obr. 6. Farebný diagram pre diagnostiku T pre hustotu elektrónov 109 cm-3 (vľavo) a závislosť farebného 
diagramu na hustote elektrónov (vpravo). 
 TRACE EUV filtre sa pomerne často používajú aj na diagnostiku T. Keďže pomery dvoch filtrov nie sú 
monotónnou funkciou T, nie je ich možné priamo použiť na diagnostiku (Obr. 5). Preto Chae et al. (2002) 
navrhli metódu tzv. farebného diagramu. Tá vyžíva fakt, že závislosť pomerov filtrov 195/171 na 284/195 
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vytvára krivku, ktorá umožňuje diagnostikovať T. My sme tieto krivky vypočítali aj pre κ-distribúcie (Obr. 6, 
vľavo). Ukázalo sa, že farebný diagram silne závisí na hodnote parametra κ a v niektorých oblastiach diagramu 
sú body s rovnakým T na veľmi rozdielnych miestach. Najväčšie rozdiely sú pre log(T) z intervalov (5.3, 5.7) a 
(6.3, 6.4). V tejto oblasti je teda nemožná diagnostika T bez znalosti parametra κ. Naopak, rozdiely medzi 
farebnými krivkami pre Maxwellovo rozdelenie a κ-distribúcie pre log(T) z intervalu (6.0, 6.3) sú tak veľké, že 
môžu umožniť diagnostikovanie hodnoty κ za predpokladu, že poznáme hustotu elektrónov a máme k dispozícii 
dáta s dostatočnou presnosťou. Znalosť elektrónovej hustoty pre diagnostiku T, resp. κ z farebného diagramu je 
nevyhnutná, pretože zmeny hustoty majú na krivky farebného diagramu podobný efekt ako zmeny parametra κ 
(Obr. 6, vpravo). 
 
Záver 
 
 Vypočítali sme odozvy EUV filtrov pre κ-distribúcie a výsledky sme porovnali s výsledkami pre 
Maxwellovo rozdelenie. Ukázalo sa, že prítomnosť κ-distribúcie má veľký vplyv na odozvy EUV filtrov a že 
ovplyvňuje diagnostiku T z pomerov odoziev filtrov natoľko, že bez znalosti parametra κ nie je možné pre 
niektoré hodnoty pomerov filtrov správne určiť T. Zmeny vo farebnom diagrame dokonca v istej oblasti T 
umožňujú diagnostikovať κ ak máme k dispozícii dáta s dostatočnou presnosťou. Avšak akákoľvek diagnostika 
z farebného diagramu vyžaduje znalosť hustoty elektrónov nejakou inou, nezávislou metódou. 
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HSFA - nejv ětší slune ční dalekohled a spektrograf v ČR vlastnosti, výsledky, 
perspektivy . 
 
Pavel Kotrč, Astronomický ústav v.v.i., AV ČR, Ondřejov 
 
 
Abtrakt. Optický systém velkého horizontálního slunečního dalekohledu a spektrografu (50/3500 cm) byl 
nedávno přestavěn z typu Czerny-Turner na  mnohokamerový přístroj. Difrakční mřížka Baush&Lomb s 632 
vrypy na mm byla zaměněna mřížkou Richardson s 1200 vrypy na mm. Do spektrografu bylo nainstalováno 5 
kamerových zobrazovacích systémů pro simultánní snímání spekter v čarách H-alfa, H-beta, D3 He, CaH (nebo 
CaK)  a Ca 8542 Angstremů  CCD kamerami. Šestá CCD kamera snímá obraz z břitů štěrbiny přes 
úzkopásmový filtr v čáře H-alfa. Kamery Vosskuehler mohou pracovat ve dvou modech (1280 x 1024 px, nebo 
1280 x 512 pixelů). Obvyklá expoziční doba pro jevy na slunečním disku je kratší než 50 ms, protuberance se 
snímají expozicemi řádově stovek ms. Nejrychlejší režim  umožňuje exponovat až několik snímků za sekundu 
současně ve všech kamerách. Data jsou ukládána, archivována a poté redukována o dark-frame a flat-field. Popis 
slunečního spektrografu, technické detaily a pozorovaná data je možné nalézt a prohlížet na stránce  
http://www.asu.cas.cz/~sos/. 
 
Úvod. 
Dva, v současné době největší funkční sluneční horizontální dalekohledy se spektrografem ve střední Evropě, 
byly instalovány v nové části observatoře v Ondřejově v 80. létech 20. století. Byly vyvinuty a vyrobeny firmou 
Carl Zeiss v Jeně jako součást malé série o pěti kusech a jsou známy pod zkratkou HSFA (Horizontal Sonnen 
Forschungs Anslage).  Zatimco HSFA1 byl používán jako magnetograf, funkce HSFA2 spočívala ve snímání 
vysokodisperzních spekter slunečních aktivních jevů. Původní fotografické detektory u HSFA2 byly později 
nahrazeny rychlými CCD kamerami v rámci první etapy modernizace, která proběhla v létech 2000 až 2004. 
Původně jednokamerový spektrograf byl přestavěn na vícekamerový, došlo i na modernizaci řídící elektroniky. 
Byl instalován optický systém simultánního  snímání filtrogramů z primárního obrazu Slunce z reflexní plochy 
kolem vstupní štěrbiny spektrografu. Stanoviště pozorovatele bylo přesunuto z místnosti okolí primárního 
zrcadla a ohniska horizontálního dalekohledu do suterénu pavilónu. Byla podniknuta i další opatření ke zmenšení 
vlivu rušivých vlivů jako je rozptýlené světlo a zbytečné nahřívání okolí ohniskové roviny.  V r. 2009 probíhá 
další modernizace HSFA2. Jejím účelem je zajistit větší kvalitu pořizovaných dat. Zvýší se stabilita snímání dat. 
Pozorovatel získá nástroje pro správné nastavení expoziční doby. Frekvence snímání bude spolehlivější. Budou 
doplněny další možnosti pořizování snímků, zejména skanování nastavené oblasti na Slunci, pointace 
dalekohledu na množinu zadaných oblastí. Každý snímek ze štěrbiny  i spektrum bude obsahovat potřebné údaje 
pro zpracování, nově pak zejména kartézské souřadnice x,y v soustavě, kde osa Y je průmětem osy rotace Slunce 
a osa X prochází středem slunečního disku.  Spolehlivá znalost souřadnic umožní i lepší koordinaci pozorování 
v rámci kampaní, jichž se účastní i přístroje na kosmických sondách. Dalekohled na povel najede na pozici 
zadanou souřadnicemi x,y.  
 
Stručné charakteristiky HSFA2 
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Horizontální dalekohled se spektrografem se nachází v severní části observatoře, blízko dvoumetrového 
dalekohledu. Okolní lesní a luční porosty zmírňují nadbytečné nahřívání slunečními paprsky a zpětné vyzařování 
akumulované energie. Bílé nátěry budovy dalekohledu a spektrografu, stejně  jako bílý nátěr plechových krytů 
předsunuté věže s coelostatem,  pozitivně ovlivňují kvalitu seeingu v bezprostřední blízkosti přístroje.   
 

         
Coelostat typu Jensch se nachází ve výšce 4 – 6 m nad okolním terénem. Dvě plochá zrcadla coelostatu mají 
průměr 60 cm. Ploché posuvné zrcadlo na pilíři (ve středu) slouží k zalomení optického systému horizontálního 
dalekoledu a současně i k zaostření. Jemný pohyb zrcadel coelostatu je využíván k nastavení pozorované aktivní 
oblasti na štěrbinu.   

 

 
 

Nejdůležitější částí horizontálního dalekohledu je hlavní objektiv M1 o průměru 50 cm a ohniskové vzdálenosti 
35 m. Vidíme jej v levé části obrázku. Před objektivem se nachází malý pointační dalekohled, který část svazku 
zobrazuje na pointační stolek nad přední částí objektivu M1. Pointace umožňuje udržovat nastavenou část 
slunečního disku na vstupní štěrbině spektrografu. Ohniskovou rovinu dalekohledu spolu se vstupní štěrbinou 
spektrografu vidíme v pravé části obrázku. Původní výškově i šířkově  nastavitelná kovová vstupní štěrbina 
spektrografu je roztažena a její funkci převzala fixní štěrbina v destičce z křemenného skla.   Destičku vidíme na 
obrázku jako tmavý obdélník ve středu kruhové masky. Funguje jako rovinné zrcadlo s vertikální propustnou  
štěrbinou vysokou 5 cm a šířkou 100 mikronů. Světlo dopadající na štěrbinu prochází do spektrografu, zatímco 
světlo z okolí štěrbiny je odraženo do refraktoru s H-alfa filtrem. Simultánně snímané obrázky z břitů štěrbiny 
(slit-jaws) poskytují důležité záznamy informace o stavu chromosféry nebo protuberance v okamžicích kdy je 
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exponováno sluneční spektrum. Na výsuvnou optickou lavici trojúhelníkového profilu pod štěrbinou je možné 
umísťovat filtry nebo optické členy, jako např. polarizátory, dichroické členy, apod), které je občas užitečné 
vložit do systému, nebo i proměřit velkým spektrografem.   
Při modernizaci v létech 2000 – 2004 byl jednocestný spektrograf typu Czerny-Turner přestavěn na 
mnohokamerový systém. K tomu bylo nutné provést  optimalizaci kamerových optických systémů se zřetelem na 
malé čipy detektorů a na omezený prostor při  zachování spektrálního a úhlového rozlišení 
 
Optické schéma horizontálního slunečního dalekohledu a spektrografu  na následujícím obrázku obsahuje tyto 
prvky: 1 – Jenschův coelostat o průměru obou zrcadel 60 cm, 2 – Hlavní zrcadlový objektiv M1 o průměru 50 
cm a ohniskové vzdálenosti 35 m, 3 – pomocné rovinné zrcadlo, 4 – zrcadlo kolimátoru, 5 – difrakční mřížka, 6 
– rámcovací filtr, 7 – objektiv dalekohledu slit-jaw, 8 – H-alfa filtr Day Star, 9 – CCD kamera, C1 až C4 
označují samostatné kamerové zobrazovací objektivy kamer, jejichž detailní schéma je znázorněno dole vpravo 
s následujícím popisem: a – hlavní objektiv, b – rovinné zrcadlo, c – eliptické zrcadlo, d – destička ke korekci 
astigmatismu a kómy, e – zaostřovací výtah a CCD kamera.  

 
 
Detailní náhled na zobrazovací kamerové objektivy ukazuje  ve středu následujícího obrázku pevný rám, na 
němž je zavěšen hlavní objektiv, nad ním je eliptické zrcádko, korekční člen a CCD kamera. Vlevo i vpravo jsou 
další dva zobrazovací objektivy zakryté černými plechovými kryty.    
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Výsledky a perspektivy přístroje 
Přístroj je ve zkušebním provozu od r. 2004. Prakticky všechna pozorovaná data je možno nalézt na serveru 
s webovskou strankou www.asu.cas.cz/~sos/. Ukázka snímku aktivní oblasti NOAA zobrazeného na břitech 
štěrbiny v čáře H-alfa dokumentuje možnosti dosažení dobrého seeingu. Na snímku jsou jasně patrné dva 
horizontálně natažené vlasy a vertikální štěrbina. Vlasy slouží ke stanovení měřítka v kamerových systémech, 
které mohou obecně  mít různě veliká zvětšení. K datům je postupně vytvářen kalibrační software. Ten 
umožňuje provést flat-fielding, stanovení dispersních křivek i kalibraci spektrálních profilů v intenzitě 
odpovídající buď procentům odpovídajícího slunečního kontinua nebo v jednotkách soustavy CGS.  
 

 
 
Na další dvojici snímků je vlevo snímek aktivní oblasti s částečně vyobrazenou sluneční skvrnou (ve středu 
nahoře) a vpravo pak odpovídající spektrum z oblasti vodíkové čáry H-alfa (6562,8 Angstremu). Dobře jsou 
patrné dvě horizontální temné čáry, které jsou v místech, kde vlasy před štěrbinou blokovaly průchod světla do 
spektrografu. Nahoře na spektru vidíme typické potemnění ve všech vlnových délkách, což odpovídá sluneční 
skvrně. V centru snímku je vidět mohutná absorpční čára H-alfa, z níž se odklání další absorpční útvar. Jde o 
záznam spektra aktivovaného filamentu, který se pohybuje vzhůru (k pozorovateli) a přitom rotuje. Právě pro 
rotaci zářícího, nebo absorbujícího útvaru,  jsou typické odkloněné části spektrálních čar.  Porovnáním slit-jaw 
filtrogramu a simultánně zachyceného spektra komplexněji posoudíme situaci v aktivní oblasti. Ze změřeného 
profilu čáry můžeme soudit na velikost a charakter Dopplerovských rychlostí v aktivovaném filamentu aktivní 
oblasti.  
Data lze prohlížet na www.asu.cas.cz/~sos/, subdirektory latest.data ve dvou modech view/full, ke stažení: 
http://helios.asu.cas.cz/spectra/. Přístroj je užíván též jako pozemní podpora kosmických pozorování kdykoliv, 
když je příznivé počasí. 
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Pokud jde o publikované výsledky, v ApJ Vol. 686 byl publikován článek, který využil spektra protuberance a 
další data získaná v průběhu mezinárodní koordinované kampaně ke studiu průběhu opacity v klidné 
protuberanci a její souvislosti s koronálním zeslabením. V přípravě jsou další články zabývající se vlastnostmi 
protuberancí, studiem oscilací ve spektrálních čarách,  kinematikou a dynamikou protuberancí, slunečními 
erupcemi, atd. Spektrograf se též využívá k výuce a výchově studentů a k proměřování některých optických 
vlastností filtrů. 
Ve zlepšování parametrů přístroje se zaměřujeme na  blok štěrbiny,  doplnění karuselu s filtry pro kombinovanou 
expozici limbu a protuberance. Rádi bychom též vyměnili objektivy kamer pro snímání krátkých vlnových 
délek, abychom využili spektrálního rozlišení. Učiníme další kroky ke zlepšení lokálního seeingu v okolí 
přístroje.   
 
Literatura 
Valníček B., Letfus V., Blaha M., Švestka Z. and Seidl Z.: 1959, Bull. Astron. Inst. Czechosl. 10, 149. 
Kotrč, P., Heinzel, P. and Knížek M.: 1993, JOSO Annual Report 1992, 114.  
 Kotrč P.: 1997; Hvar Obs. Bull., Vol. 21, p. 97-108. 
 Klvaňa M., Sobotka M., Kotrč P., Knížek M., Heinzel P.:2001, Astronomische Nachrichten, Vol. 322, p. 371-
374. 
Kotrč P., Kschioneck K.: 2003; ESA SP-535, A. Wilson (ed.), p. 717-722. 
Kotrč P.: 2006,, In Coimbra Solar Physics Meeting Proceedings, ASP Conference Series, Vol. 368, pp. 559-568, 
P. Heinzel, I. Dorotovič and R. J. Rutten (eds.) 
Kotrč P.: 2009; The Modernized Horizontal Spectrograph at the Ondřejov Observatory., Cent. Eur. Astrophys. 
Bull. 33, pp. 327-336.  
Kotrč P.: 2009; Solar Optical Spectroscopy in the Ondřejov Observatory., Publications Astron. Obs. Belgrade  
86, pp. 27-38.  
Heinzel, P., Schmieder, B., Fárník, F., Schwartz, P., Labrosse, N., Kotrč P., Anzer, U., Molodij, G., DeLuca, E. 
E., Golub, L., Watanabe, T. and Berger, T.: 2008; Hinode, TRACE, SOHO, and Ground-based Observations of a 
Quiescent Prominence., ApJ 686, pp. 1383-1396  
 



 - 39 -    

Teplotní a disperzní charakteristika dvojlomu kryst alického k řemene 
Temperature and dispersion characteristics of cryst alline quartz birefringence 
 
Radek Melicha, Ondřej Bečičkab, Jan Klimešc, st. a Vít Lédla 

 
a Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Oddělení optické diagnostiky, Turnov, 
vod@ipp.cas.cz 
b Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra optiky, 
becaondra@gmail.com 
c Hvězdárna v Úpici, hvezdarna@obsupice.cz 
 
Abstrakt 
Práce se zabývá experimentálním určením teplotní a disperzní charakteristiky dvojlomu 
krystalického křemene v teplotním rozsahu 35 - 55°C pro vlnové délky 390 - 1100 nm. Pro 
získání těchto závislostí je využit dvojlomný polarizačně interferenční filtr Šolcova typu. 
Kanálové spektrum Šolcova filtru je proloženo slunečním čárovým spektrem, které je 
zmapováno s vysokou přesností a slouží pro kalibraci. Ze spektrálních poloh propustí 
kanálového spektra a z tloušťky destiček filtru byla získána vysoce přesná teplotní a disperzní 
závislost materiálu filtru v tomto případě krystalického křemene. 
 
Paper describes an experimental determination of temperature and dispersion characteristics 
of crystalline quartz birefringence in 35 - 55°C temperature range and 390 - 1100 nm 
wavelength range. In order to determine these dependencies a polarization interference filter 
of Šolc type is employed. A channel spectrum of the Šolc filter is inter-laid with solar 
spectrum that is mapped with superior resolution and serves for calibration. Spectral location 
of filter transmission peaks combined with a thickness of filter plates enable us to obtain a 
temperature and dispersion dependencies of filter material, crystalline quartz, with great 
precision. 
 
 
Úvod 
Znalost teplotní a disperzní charakteristiky dvojlomných materiálů je pro návrh vysoce výkonných 
úzkopásmových dvojlomných filtrů zcela nezbytná. U jednoduchých filtrů navrhovaných pro jednu 
astronomicky zajímavou čáru se používá pro určení ideální tloušťky destiček d, ze kterých je filtr složen vztah 

d=k M ,               (1) 
kde k je řád destičky, který zpravidla nabývá hodnot poloviny celých čísel a M(λ,T) je jednotková tloušťka, která 
fyzikálně představuje tloušťku destičky s dráhovým zpožděním λ a v našem případě zastává též úlohu disperzní a 
teplotní závislosti materiálu. Protože v literatuře uváděné teplotní a disperzní charakteristiky [1], [2], [3] jsou 
určené s určitou tolerancí, je dokončený filtr nutné pomocí změny operační teploty na požadovanou vlnovou 
délku manuálně doladit. Pracoviště Optické diagnostiky a Vývojové optické dílny Ústavu fyziky plazmatu (OD a 
VOD ÚFP), nyní realizuje laditelný filtr Šolcova typu, který umožňuje pozorování na mnoha astronomicky 
zajímavých čarách [4], [5]. Složitá optická konstrukce tohoto filtru, která zahrnuje několik dílčích sub-filtrů s 
možností laditelnosti filtru, vyžadují podstatně přesnější určení disperzních a teplotních charakteristik použitého 
základního  materiálu – krystalického křemene. Pro návrh filtru bylo využito dat z publikace [1]. V roce 2006 
došlo k přeměření dat z této publikace a byly zjištěny odchylky [6], které by ve svém důsledku vedly k 
chybnému přelaďování filtru. Bylo proto rozhodnuto o provedení nového přesnějšího měření v rozmezí teplot  
10 – 60°C, v rozsahu vlnových délek 390 – 1100 nm. 
 
Metody získání a zpracování dat 
Pro měření disperzní a teplotní charakteristiky dvojlomu krystalického křemene M(λ ,T) bylo využito metody 
měření s polarizačně-interferenčním dvojlomným filtrem Šolcova typu. Metoda spočívá v umístění filtru  
v kolimovaném svazku přímého slunečního záření, které je dále pomocí difrakční mřížky rozloženo do spektra. 
Spektrum je snímáno CCD kamerou. Díky filtru se ve snímaném spektru vytvoří interferenční maxima, která 
jsou definována vlastním filtrem. Dostáváme tak obraz, kde se prolínají propustě filtru s přesně definovanými 
absorpčními čárami slunečního spektra. Polohy všech interferenčních maxim filtru pak lze přesně okalibrovat a 
zjistit jejich přesné spektrální polohy (viz. obrázek 1).  
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Obrázek 1: Sluneční spektrum proložené pozitivním a negativním kanálovým spektrem 
Šolcova filtru.  
 
Měření byla prováděna v rozsahu vlnových délek 3900 Å až 11000 Å (spektrální rozsah účinnosti CCD kamery) 
v intervalu 35 - 55°C s krokem 5°C. Teplotní stabilita filtru byla zajištěna kapalinovým ultratermostatem (s 
přesností 0.01°C [7]). 
 

 
 
Na obrázku 2 je znázorněno schéma použité optické soustavy. Zrcadla celostatu Z1 a Z2 přivádí světlo na 
objektiv obj1, který Slunce zobrazí na štěrbinu S. Kolimační objektiv, obj2, vytvoří kolimovaný svazek světla 
nutný pro správnou funkci Šolcova filtru SF (p1, p2 jsou vstupní a výstupní polarizátory). Svazek pak dopadá na 
mřížku M, která světlo rozloží do spektra. Objektiv, obj3, pak zaznamená na CCD spektrum obrazu štěrbiny S. 
Pro odfiltrování infračerveného spektra je použit infračervený filtr IRF. 
 
Pro rozložení světla do spektra byla použita mřížka o 1200 vrypech/mm. Disperze mřížky je v závislosti na 
vlnové délce uvažována jako nelineární [8] podle rovnice  

d
nf

cos arcsin
2dcos ,    (2) 

kde ∆λ je rozdíl určitých vlnových délek, ∆S je geometrická vzdálenost odpovídající rozdílu vlnových délek ∆λ, 
d je mřížková konstanta, n je řád mřížky, f ohnisková vzdálenost zobrazujícího objektivu a ε je úhel difrakce. 
Grafické znázornění disperze mřížky je uvedeno na obrázku 3. Fialová křivka představuje disperzní závislost  
pro hodnoty námi použité optické soustavy. Žlutá křivka přestavuje hodnoty určené J. Klimešem [6]. 
 
Pro záznam spektra byla použita CCD s 8-bitovým snímačem o rozlišení 768 x 576 pixelu a spektrální citlivostí 
od 390 – 1100 nm. Na obrázku 4 je znázorněno zaznamenané spektrum v oblasti manganového tripletu. Sluneční 
spektrum je zde proloženo kanálovým spektrem zkoumaného dvojlomného filtru. 

 
 
 
Obrazy z kamery je potřeba dále vhodně zpracovat a zjistit polohy propustí kanálového spektra měřeného filtru. 
Zjištění těchto poloh spočívá v jejich kalibraci na známe polohy absorpčních čar slunečního spektra. Horní část 
obrázku  5 znázorňuje jasové hodnoty z jednoho řádku CCD kamery. Pro potlačení šumu kamery se využívá 
průměrování dat z několika horizontálních řádků a celý graf se nakonec narovnává do roviny pomocí regresní 
přímky (viz. spodní část obrázku 5). Pro přesnější zjištění poloh minim je využito proložení pomocí paraboly 
vrcholem minima, spolu se dvěma sousedními body. Tímto způsobem bylo dosaženo zpřesnění poloh propustí 
filtru na desetiny pixelu čipu CCD. 

Obrázek 2: Schéma optické soustavy použité k 
měření. 

Obrázek 3: Záznam spektra v oblasti manganového tripletu. 
Sluneční spektrum je proloženo kanálovým spektrem Šolcova filtru. 
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Pomocí známé polohy slunečních absorpčních čar [9] jsme získali polohy minim filtru. K určení měřítka našeho 
grafu bylo využito vztahu (2), pomocí kterého získáme spektrální velikost jednoho pixelu p. K určení polohy λN 
jednotlivých propustí filtru využijeme spektrální polohy některé z výrazných čar slunečního spektra (λc) a 
následující rovnice: 

N
c m

c ,      (3) 
kde c je poloha absorpční čáry na CCD v jednotkách pixelů a m je poloha propustí filtru na CCD též v pixelech. 
Tímto způsobem získáme spektrální polohy všech měřených propustí filtru pro všechny měřené teploty. 
Dalším krokem k získání disperzní a teplotní závislosti M(λ,T) je určení řádů k (viz. vzorec 1) jednotlivých 
propustí filtru. K tomu s výhodou využijeme disperzního vzorce křemene získaného Šolcem [1]: 

M
22 °C

119.27 5log 0.15 0. 4 . 5 5.85

1 1. 2
7.59 .   (4) 

Daný vzorec se vztahuje pouze na teplotu 22°C, při které se krystal křemene opracovává. Je  nutné pro reálné  
teploty T přepočítat vlnovou délku pomocí vztahu [1]: 

T 10 5 5.5log 0.12 12.3 T 22°C .   (5) 
Rovnice pro řád kT hledané propusti filtru naladěného na určitou teplotu T potom uvažujeme ve tvaru: 

kT

d
M22 °C T        (6) 

Řád pro dané maximum zaokrouhlíme k nejbližší polovině celého čísla (0.5, 1.5, 2.5, atd.). Zaokrouhlený řád kT 
vložíme zpět do rovnice pro jednotkovou tloušťku: 

MT

d
kT

       (7) 

Tímto způsobem určíme MT(λ) všech propustí filtru pro jednotlivé teploty. Uvažujme nyní křivky M35°C(λ) a 
M40°C(λ). Nyní budeme hledat pro křivku M40°C takovou vlnovou délku „λ40°C+∆λ40°C“, aby byla splněna rovnice  

M
35°C

M
40 °C 40°C 40 °C

0 .    (8) 
Pro ∆λ40°C pak platí 

∆λ40°C=λ− λ40°C .      (9) 
Analogicky i pro ostatní teploty. Pro výpočet filtru je výhodnější určit jednotkovou změnu ∆λ35°C-T, tedy o kolik 
se změní λ35°C při změně teploty o 1°C. Vydělíme jednotlivé ∆λT rozdílem teplot, tedy například pro naši ∆λ40°C 

∆λ35°C− 40°C=
∆λ40°C

5 .     (10) 

Analogicky pro všechny ostatní teploty. Získané křivky proložíme jejich mediánem, který označíme ∆λ35°-T. 
Ve výsledku tak dostáváme disperzní a teplotní charakteristiku M(∆λ35°-T(T),λ). 
Výsledky měření 
Zpracování měřených dat pomocí metod popsaných v 2. kapitole (rovnice 1 až 7) vede na rovnice jednotlivých 
jednotkových tlouštěk M35°C(λ) až M55°C(λ) popsaných polynomem 5. stupně 

MT p1
5 p2

5 p3
5 p4

5 p5
5 p6 ,    (11) 

Obrázek 4: Horní část: Hodnoty jasu z jednoho 
řádku CCD snímače. Dolní část: Potlačení šumu je 
provedeno sečtením několika řádků. 
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kde jednotlivé koeficienty pro měřené teploty jsou shrnuty v tabulce 1. Graficky znázorněny jsou na obrázku 6 
(pro přehlednost pouze pro malý úsek vlnových délek). 
Tabulka 1: Koeficienty polynomů jednotkových tlouštěk MT(λ) pro teploty T 35°C až 55°C. 

 M35°C(λ) M40°C(λ) M45°C(λ) M50°C(λ) M55°C(λ) 

p1 4,09E+001 3,48E+001 4.70E+001  3.65E+001  4.32E+001  

p2 -1,56E+002 -1,35E+002 -1,81E+002 -1,42E+002 1.65E+002  

p3 2,42E+002 2,12E+002 2,79E+002 2,23E+002 2,56E+002 

p4 -1,87E+002 -1,67E+002 -2.15E+002  -1,77E+002 1.98E+002  

p5 1,92E+002 1,86E+002 2,02E+002 1.89E+002  1.96E+002  

p6 -1,68E+001 -1,61E+001 -1,83E+001 -1,66E+001 1,75E+001 

 
 
Na obrázku 7 jsou znázorněny odchylky měřených hodnot MT(λ) od hodnot vypočítaných podle Šolcova vzorce 
z publikace [1] (viz. rovnice 4 a 5). 
 

 
 

Obrázek 5: Série měření jednotkové tloušťky MT(λ) krystalického 
křemene na různých teplotách teplotách 

Obrázek 6: Odchylky měřených jednotkových tlouštěk MT(λ) od 
jednotkových tlouštěk počítaných podle Šolcova vzorce. 
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Dle rovnic (8) až (10) získáme křivky ∆λ35°C-40°C až ∆λ35°C-55°C, které jsou znázorněny na obrázku 8. Jejich 
medián, ∆λ35°-T(T), popisuje, o kolik musíme změnit vlnovou délku dosazovanou do vzorce pro jednotkovou 
tloušťku M35°C(λ), pokud uvažujeme operační teplotu T filtru různou od 35°C. Křivka je popsána opět 
polynomem 5. stupně 

T p1
5 p2

5 p3
5 p4

5 p5
5 p6 35 T ,   (12) 

kde koeficienty p1 až p6 nabývají hodnot 
p1= − 6.22E-4, p2= 1.35E-3, p3= − 4.30E-4, p4= − 8.41E-4, p5= 8.14E-4, p6= − 1.62E-4.  

 

 
 
 
Výsledná teplotní a disperzní charakteristika křemene je ve formě M(λ+∆λ35°-T(T)), kdy dosazovanou vlnovou 
délku korigujeme vůči uvažované operační teplotě filtru. Konkrétní rovnice jsou následující 

MT T p1
5 p2

4 p3
3 p4

2 p2 p6 , 
s koeficienty 

p1= 4.09E+1, p2= − 1.56E+2, p3= 2.42E+2, p4= − 1.87E+2, p5= 1.92E+2, p6= − 1.68E+1.  
 

T T , 
 
kde 

T p1
5 p2

5 p3
5 p4

5 p5
5 p6 35 T . 

s koeficienty 
p1= − 6.22E-4, p2= 1.35E-3, p3= − 4.30E-4, p4= − 8.41E− , p5= 8.14E-4, p6= − 1.62E-4 

 
Diskuse 
Porovnání křivek jednotkové tloušťky získaných pomocí měření a počítaných pomocí vzorce získaného  
Dr. Šolcem se mírně liší. Tento rozdíl by ve svém důsledku vedl k nepřesnému návrhu dvojlomných filtrů. Tuto 
nepřesnost je možné u jednoduchých filtrů, které se používají pro pozorování pouze na jediné vlnové délce, 
doladit změnou pracovní teploty. Avšak pro filtry, které jsou navrhované pro dvě a více astronomicky 
zajímavých čar zároveň, tento způsob nelze prakticky použít. Zpřesnění disperzní a teplotní charakteristiky je 
tedy zásadní pro návrh těchto filtrů. Inverzní úloha, kdy se naopak tyto závislosti používají pro ladění takovýchto 
filtr ů, vyžaduje také vysokou přesnost, kterou uvedené zajišťují. Publikace [11] uvádí, že disperzní závislost se 
může mírně měnit s nalezištěm daného materiálu. Tento fakt by mohl vysvětlovat rozdíl našeho měření vůči 
Šolcovu. 
  
Měření teplotní a disperzní charakteristiky krystalického křemene bylo prováděno v rozmezí teplot 35°C až 
55°C. Dvojlomný řetězový filtr Šolcova typu vyvíjený ve VOD a OD ÚFP bude laditelný v teplotním rozsahu 
10°C až 60°C [10]. Důvodem pro měření v menším teplotním rozsahu byla nepřízeň počasí, která nedovolila 
měření v celkovém uvažovaném rozsahu. Pro celkovou znalost disperzní a teplotní závislosti, pro možnost 
správného ladění uvažovaného prototypu filtru, by tato měření měla být dokončena. 
 

 

Obrázek 7: Změna vlnové délky s teplotou, kterou je nutné započítat při výpočtu 

 jednotkové tloušťky M. 
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Závěr 
Článek se zabývá vysoce přesným určením teplotní a disperzní charakteristiky krystalického křemene v rozmezí 
teplot 35°C až 55°C a vlnových délek 390 až 1100 nm. Tento materiál byl využit Vývojovou optickou dílnou pro 
výrobu prototypu laditelného dvojlomného filtru Šolcova typu. Získané závislosti budou sloužit k přesnému 
nastavení filtru na konkrétní astronomicky zajímavé vlnové délky. 
 
 
Práce je řešena jako dílčí část úkolu „Podpora projektů cíleného výzkumu AV ČR“, projekt 1SQ100820502. 
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Optický návrh zobrazovací soustavy spektrografu s v ícekanálovým filtrem   
 
Zdeněk Rail, Daniel Jareš,Vít Lédl, Radek Melich, Zbyněk Melich, Jan Václavík 
a Pavel Oupický 
Ústav fyziky plazmatu AV ČR ,v.v.i .- oddělení Optická diagnostika, Skálova 89,  
511 01 Turnov, e-mail : vod@ipp.cas.cz 
 
 
    V současné době je v ÚFP AV ČR, v.v.i. – OD vyvíjen v rámci grantu vícekanálový filtr. Bude umožňovat 
pozorování dějů na Slunci v několika zajímavých  pracovních vlnových délkách. Tento filtr je složen z pěti členů 
a vyznačuje se dlouhou délkou chodu paralelních paprsků.                      
V referátu je uvedeno několik variant zobrazovacích soustav spektrografů,které jsou optimalizovány pro takový 
vícekanálový filtr. 
 
Optical design of imaging system of spectrograph with multichannel filter    
 
   At present time multi channel filter is developed within grant in IPP AS CR, v.v.i.  It will enable to observe 
solar phenomena in several interesting working wavelengths. This filter is composed of five members and 
possesses long optical interval of parallel beams.                         
In this paper we present several variants of imaging systems of spectrograph which are optimized for this filter. 
 
 1. Úvod 
 
     Spektrografy, které užívají jako monochromátoru  úzkopásmový dvojlomně-polarizačního filtr, bývají 
nejčastěji konstruovány jen pro jednu pracovní vlnovou délku. Podrobná analýza [1] ukázala možnost rozšíření 
počtu pracovních propustí filtru. Takový filtr je vyvíjen v ÚFP AV ČR v.v.i. - OD v rámci grantu číslo 
1SQ100820502. Měl by pracovat v čárách K II, H-gama, Ba II, H-beta, D1, D3, H-alfa, což umožní získávat 
výškové profily dějů ve sluneční atmosféře [2].  
    Zobrazovací soustava k tomuto filtru musí umožnit zobrazení sluneční atmosféry ve všech kanálových 
propustech. 
 
 2. Spektrograf 
 
      Samotný spektrograf se skládá ze čtyř logických celků [3]: První je napájecí zobrazovací člen, určující 
úhlovou rozlišovací schopnost přístroje. V našem případě je požadováno rozlišení 1 úhlové vteřiny, čemuž  
odpovídá průměr vstupní apertury 150mm. Ohnisková vzdálenost tohoto členu 2000 mm je zvolena s ohledem 
na optický průměr filtru 30 mm. 
      Druhou částí spektrografu je kolimační objektiv, který je umístěn za ohniskem vstupního členu. Jeho funkcí 
je transformovat rozbíhavou vlnu vstupního objektivu do paralelní, vstupující do filtru. Čím více se svazek 
vystupující z tohoto členu blíží paralelnímu, tím lepší je spektrální rozlišení spektrografu. Svazek procházející 
filtrem by neměl mít sbíhavost čí rozbíhavost horší než 1:35 až 1:40.   
       Třetí částí spektrografu je samotný vícekanálový filtr. Je tvořen celkem pěti členy [1] – viz obr.1 : První 
obsahuje karusel s hradícími napařenými Fabry-Perotovými filtry. Další dva členy jsou dvojlomně-polarizační 
filtry laděné sklonem a teplotou. Obsahují křemenné destičky vyříznuté z krystalu křemene s obecnou orientací 
řezu. Každý z nich  reprezentuje 50 mm chodu paprsků krystalickým křemenem. Za těmito členy je hlavní 
křemenný filtr o celkové délce 300 mm. Poslední, pátý člen, je dlouhý 50 mm a je vyroben z krystalického 
vápence. Jeho funkcí je zúžení pološířky propustnosti čar. Celková délka chodu paralelních paprsků v tomto 
spektrografu činí 1000 mm, což je trojnásobek až čtyřnásobek délky chodu paralelních paprsků u běžně 
vyráběných filtrů pro jednu pracovní vlnovou délku. Protože optický průměr filtrových destiček je 30mm, není u 
tohoto vícekanálového spektrografu požadováno zobrazení celého povrchu Slunce. 
       Čtvrtý, poslední člen, je zobrazovací objektiv. Ten vytváří skutečný obraz slunečního povrchu na CCD 
detektoru.Ohnisková vzdálenost tohoto objektivu pak vytváří měřítko obrazu celého systému. Celková 
ohnisková vzdálenost systému je zvolena 3000 mm. 
V našich návrzích byl obor použitelných vlnových délek rozšířen na rozsah od 390 nm do 1100 nm. 
 
3. Navrhovaná řešení 
 
     Pro návrh napájecí zobrazovací  soustavy byla původně zvolena mimoosová optická soustava Maksutova  
[4,5] - viz obr.2, která při průměru 150 mm a ohniskové vzdálenosti 2000 mm vykazovala nejlepší perspektivu 
splnit zadané požadavky na zobrazovací vlastnosti. Při výpočtu [6,7,8,9] celé konfigurace spektrografu se však 
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ukázala skutečnost, že pro kvalitní korekci optických vad spektrografu bude nutné kolimační a zobrazovací  
objektivy navrhnout  jako  čtyřčočkové, které měly dostatek optických parametrů na kompenzaci zbytkových 
vad celého systému. Dále bylo nutné použít materiálu FPL53, který je velice měkký. Požadavek na kompenzaci 
chromatické vady polohy v celém pracovním oboru byl u této soustavy splněn s přesností pouze 2 %, Pro 
výslednou ohniskovou vzdálenost soustavy f´= 3000 mm činil tento rozdíl 68 mm. Toto komplikované řešení se 
ukázalo jako nevýhodné a tudíž nebylo realizováno. Ze všech navržených typů spektrografů měl však tento 
systém největší nevinětované zorné pole o průměru 15 minut. V celém spektrálním oboru bylo u všech obrazů 
dosaženo  geometrických obrazů  blízkých difrakčním  - viz obr.3. 
 
    Pro finální řešení spektrografu byla vybrána čočková soustava, jejíž vstupní člen je netmelený dublet o 
průměru 150 mm a ohniskové vzdáleností 2000 mm. Kolimační i zobrazovací objektiv jsou  také dublety 
s obecnými tvarovými parametry. U tohoto systému – viz obr.4, který se vyznačuje jednoduchostí a stabilitou 
optického řešení, vychází rozdíl ohniskových vzdáleností mezi vlnovými délkami 390 nm až 1100 nm také 2 % - 
60 mm při celkové  ohniskové vzdálenosti spektrografu  3000 mm.Oproti původní soustavě Maksutova je 
průměr nevinětovaného zorného pole menší a činí 10 minut.  
   Výpočet ukazuje, že v celém spektrálním rozsahu od 390 nm do 1100 nm budou geometrické obrazy menší než 
difrakční v zorném poli o průměru 10 minut, takže soustava bude mít vysoký kontrast – viz obr.5. Všechny 
čočky této soustavy jsou vyrobeny z chemicky i mechanicky stabilních klasických skel BK7 a F2.  
 
4. Další varianty zobrazovacích soustav 
 
    Vynikající zobrazovací vlastnosti má také afokální dvojzrcadlová soustava s paraboloidickým  primárním a 
hyperboloidálním sekundárním zrcadlem, blízká Mersenovu systému. Filtrem prochází paralelní svazek z 
dvojzrcadlové soustavy, jako zobrazující člen lze použít  mimoosový paraboloid nebo mimoosový Cassegrain – 
viz obr. 6 a 7, takže vznikne katoptrický systém. Změnou ohniskové vzdálenosti výstupního zobrazujícího 
zrcadla nebo vzdáleností zrcadel  mimoosového Cassegrainu  je možné prodlužovat výslednou ohniskovou 
vzdálenost (2 až 3,5) krát bez zhoršení kvality obrazu – viz obr. 8 a 9. Jejich nevýhodou je centrální stínění a 
nutnost odclonění parazitních paprsků. 
 
   Aby se předešlo centrálnímu stínění, lze napájecí soustavu realizovat jako mimoosový dvojzrcadlový systém. 
Velice vhodný je mimoosový systém Pressman -Camichel se sférickým primárním zrcadlem a sféroidálním  
konvexním mimoosovým sekundárem – viz obr.10. Ten  je při vhodných rozměrech velice snadno vyrobitelný. 
Narozdíl od Kutterovy soustavy má systém Pressman-Camichel na optické ose stigmatické obrazy – viz obr.11. 
Jeho nevýhodou je malé zorné pole cca 5 minut a horší mimoosové obrazy. Rozdíly mezi ohniskovými 
vzdálenostmi pro paprsky o vlnových délkách od 390 nm do 1100 nm činí jen 0,5‰ jeho ohniskové vzdálenosti. 
 
5. Závěr 
 
    Optický návrh zobrazovací soustavy vícekanálového spektrografu byl  optimalizován tak, aby jako celek 
vykazoval co nejlepší zobrazení. Přestože hlavní pracovní spektrální obor je v intervalu mezi čarami K II až H-
alfa, je možné s ním pozorovat i v blízkém IČ oboru. Během hledání variant zobrazovacích systémů byly 
nalezeny soustavy, které lze potenciálně využít pro spektrografy s jednou nebo dvěma pracovními vlnovými 
délkami a s kratším chodem paralelních paprsků. 
   Veškeré optické výpočty byly prováděny v programu ZEMAX.    
 
Práce je řešena jako dílčí část úkolu  „Podpora  projektů  cílového výzkumu  AV ČR“, číslo 1SQ100820502. 
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obr.1 – schéma vícekanálového filtru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obr.2 – schéma původního návrhu mimoosového Maksutova 
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br.3 – matrix spot-diagramy původního návrhu mimoosového Maksutova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obr.4 –  schéma návrhu s klasickým dubletem 
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obr.5 – matrix spot-diagramy návrhu s klasickým dubletem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obr.6 –  schéma spektrografu s Mersenem 
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obr.7  - matrix spot-diagramy návrhu s Mersenem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obr.8 – schéma návrhu s Mersenem a Cassegrainem 
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obr.9 – matrix spot-diagramy návrhu Mersena s Cassegrainem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

obr.10 – schéma návrhu Pressman - Camichela 
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obr.11 – matrix spot-diagramy návrhu Pressman - Camichela 
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Analýza dat a spektrálního rozlišení spektrometr ů s řádkovými senzory 
 

 

Ing. Pavel Oupický 
Oddělení optické diagnostiky, Turnov 
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Praha 

 
Spektrometry - specifikace a klasifikace 
 Spektrometry jsou specifikovány a klasifikovány podle rozsahu, rozlišovací schopnosti, citlivosti 

(prostupnosti), dynamiky, rozměrů, konstrukce a softwaru. Výrobci dodávají jednak celou řadu více méně 
univerzálních spektrometrů a mimo to je většinou možné  pro většinu speciálních aplikací navrhnout a použít 
speciálně sestavený a přizpůsobený přístroj. 

 
Konstrukce 
 Klasická konstrukce spektrometrů se skládala většinou z pevných štěrbin a rotujícího disperzního 

elementu. Nové konstrukce jsou dnes konstruovány především z pevných disperzních elementů a obecně z 
maticových senzorů (řádkový senzor je zvláštním a nejjednodušším případem senzoru maticového). 

Pokud jde o optické schéma, stále převažuje používání klasického Czerny-Turnerova schematu, vhodného 
jak pro klasické typy tak pro typy s maticovými senzory. 

Nejjednodušší systémy typu s maticovými senzory jsou složeny ze štěrbiny, konkávní mřížky, řádkového 
senzoru,  elektroniky a softwaru. 

Složité systémy jsou většinou konstruovány jako dvojdisperzní systémy s maticovým senzorem. 
Většina novějších spektrometrů s maticovými senzory je dnes již konstrukčně přizpůsobena pro připojení 

na optické vlákno. 
 
Rozsah 
Spektrometry jsou běžně konstruovány v rozsazích od VUV přes  UV, VIS, NIR až pro IR cca do 

50mikrometrů. Pokud jde o typy s řádkovými senzory, ty jsou zatím a převážně konstruované pro rozsahy od 
200nm do cca 2.5mikronů. Pro tyto rozsahy jsou již k dispozici maticové i řádkové senzory a pracuje se i na 
vývoji nových prvků s větším rozsahem. 

Jako příklady uvádím spektrometry, které jsou používány v Oddělení optické diagnostiky UFP AV ČR  v 
Turnově. Jsou to přístroje USB2000 s rozsahem 250 až 800nm (UV–VIS),  AvaSpec2048 s rozsahem 200 až 
1100nm (UV-VIS-NIR), HR4000 s rozsahem 320 až 750nm (VIS), NIR512 s rozsahem 900 až 1700nm (NIR) a 
na doplnění starší klasický spektrometr Specord M80 s rozsahem 2.5mikronu až (teoreticky) 50mikrometrů. 

 
Rozlišovací schopnost - teorie 
Jedním z nejpodstatnějších klasifikačních kritérií pro spektrometry je jejich schopnost rozlišit detaily v 

měřených spektrech a potažmo správná interpretace  šířky spektrálních čar, filtrů   a pod.. 
Rozlišitelnost dvou čar nebo píků v obecném spektru je posuzováno podle Rayleighova kritéria, kdy se 

posuzuje, zda mezi zobrazenými maximy je zřetelné alespoň 50% minimum, viz obr. 1. Rozlišovací schopnost 
stanovená tímto kritériem je pak uvedena jako bezrozměrné číslo  

R = λ0 / δλ0   (1)  
kde δλ0 je minimální vzdálenost dvou emisních čar, které se podařilo dle kritéria rozlišit. 

  
Obr. 1 - Rayleighovo kritérium Obr. 2 - Instrumentální profil  

 
Dalším používaným a možná jednodušším kritériem je zobrazení osamělé čistě emisní čáry spektrometrem 

(obr.2 vpravo) Výsledné zobrazení se nazývá instrumentálním profilem přístroje (pro vlnovou délku λ0) a jeho 
příslušná pološířka (FWHM ) instrumentální pološířkou.  

Vzhledem k tomu, že takové emisní čáry jsou naturálně a fyzikálně  velmi úzké, je jejich zobrazení i velmi 
přesným klasifikačním kritériem rozlišovací schopnosti spektrometrů. 
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Obr. 3 - rozlišení dvou čar spektrometrem Obr. 4 - Zobrazení emisní čáry 
 
Na obr. 3 je příklad  použití Raileighova  kritéria, na obr.4 vpravo je zobrazení emisní čáry rtuťových par 

dvěma spektometry. Šířka zobrazení (téměř a za určitých dále uvedených podmínek) přímo odpovídá 
instrumentálnímu profilu spektrometrů pro danou vlnovou délku. I zde lze rozlišovací schopnost vyjádřit 
bezrozměrným číslem 

F ( ~R ) = λ0 / δλ0   (2) 
Rozlišovací schopnost spektrometrů je  určena velikostí štěrbin, použitým detektorem (počtem a velikostí 

pixelů), hustotou vrypů na ohybové mřížce (případně disperzí a vrcholovým úhlem hranolu), použitou optikou a 
její kvalitou a celkovou konstrukcí přístroje. 

 

 

 

Obr. 5 - Monochromátor s rovinnou mřížkou Obr. 6 - Spektrometr s konkávní mřížkou 
 
Na obr. 5 je příklad klasického monochromátoru s rotující rovinnou mřížkou a pevnými štěrbinami, na obr. 

6 je příklad nejjednoduššího spektrometru s konkávní mřížkou a řádkovým nebo maticovým senzorem. Šířka a 
výška výstupní štěrbiny je zde rovna velikosti pixelu              na detektoru. Pološířka (FWHM) instrumentálního 
profilu (IP) spektrometrů dle obr. 5 a 6 je zjednodušeně dána následujícími vzorci: 

 
IP (FWHM) = (lineárním rozlišení) x (šířka dominantní štěrbiny) 
 
IP(λ) =  w cos β(λ) / k n L(λ)  (3) 
 
kde IP je instrumentální pološířka [mikrony], w je šířka dominantní štěrbiny [mikrony], L  je délka výstupní 

větve [mm], toto vše v závislosti na vlnové délce λ , k je spektrální řád  a n je počet vrypů na mřížce na 1mm. 
Dominantní štěrbinou je buď výstupní štěrbina a nebo obraz vstupní štěrbiny na detektoru,  je-li rozsahově 

větší, viz následující obrázek: 

 
Obr.7 Výstupní profil zobrazení je dán konvolucí zobrazení vstupní štěrbiny na detektoru a tvaru výstupní 

štěrbiny  a má vždy charakteristický trapézový profil. 
Rozlišovací schopnost - praxe 
 U  spektrometrů s řádkovými senzory máme většinou již od výrobce pevně dáno jejich konstrukční 

uspořádání a volitelné jsou pouze tyto elementy: šířka (a výška) vstupní štěrbiny, počet pixelů na detektoru (šířka 
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pixelu = šířka výstupní štěrbiny), počet vrypů na mřížce, počáteční vlnová délka a tím i rozsah vlnových délek, 
které dopadnou na detektor.  

Postup určení IP je následující: Zvolený a proto známý rozsah vlnových délek daný mřížkou a počáteční 
vlnovou délkou vydělíme počtem pixelů na detektoru a tím dostaneme lineární rozlišení např. v nm/pixel. 

Dále si zvolíme velikost vstupní štěrbiny. Úzká štěrbina nám zajistí větší rozlišovací schopnost, avšak za 
cenu snížené citlivosti přístroje. Volba její šířky a výšky je proto vždy kompromisní.  

Posvítíme-li do spektrometru monochromatickým zdrojem světla, jeho obraz se rozestře na detektoru na 
určitém počtu pixelů. Počet takto osvícených pixelů  nám po vynásobení lineárním rozlišením určí 
instrumentální profil našeho přístroje a poloviční počet (hodnotu udává výrobce v tabulkách) zvětšený  o jeden 
pixel  pak pološířku tohoto profilu. 

Jako příklad si uvedeme výpočet rozlišovací schopnosti určené pološířkou instrumentálního profilu pro 
spektrometr USB 2000 : 

 
1.  rozsah je 250-850nm, zobrazovaný rozsah je 850-250 = 600nm 
2. detektor má cca 2000 využitelných pixelů 
3. => lineární rozlišení (disperze) : 600nm / 2000pixelů = 0.3 nm/pixel 
4. štěrbina 10mikronů => rozestření pološířky čáry na 3.2 pixlů  (z tabulky) +1 = 4.2 
5. IP => optické rozlišení (optical resolution - FWHM): 0.3nm/pixel x 4.2 = cca 1.26nm  
 
Obdobně bychom určili i pološířku instrumentálního profilu pro spektrometry HR4000 (0.37nm) a 

AvaSpec2048 (1.4nm) . 
 
Nyní se pokusíme prakticky ověřit  rozlišovací schopnost těchto spektrometrů. 
 

 
 

Obr.8 - měření IP pro vln. délku 365nm Obr. 9 - měření IP pro vln. délku 607nm 
 
Rozlišovací schopnost ověříme  změřením  profilu emisní čáry rtuťových par (obr.8 vlevo)    z nízkotlaké 

rtuťové výbojky a podle Rayleighova kritéria (obr.9 vpravo) při rozlišování dvou emisních čar neonových par z 
neonové doutnavky. Pří měření  je nutné dodržet následující podmínky: použít nízkotlaké výbojky nebo 
doutnavky, měřit ihned po jejich nastarování a zajistit, aby spektrometry nebyly přesvětleny. 

Z obr. 8  dostaneme tyto pološířky instrumentálního profilu :  
 - pro vln. délku 365nm: HR4000/0.5nm, USB2000/1.8nm, AvaSpec2048/nelze stanovit 
Z obr.9 dostaneme podle Rayleighova kriteria rozlišovací schopnost δλ : 
 - pro vln. délku 607nm: HR4000/<2nm, USB2000/2nm, AvaSpec2048/>2nm 
 
Je zřejmé, že určování rozlišovací schopnosti podle Rayleighova kriteria je komplikovanější a nepraktické. 

Naopak určování instrumentálního profilu měřením emisních čar je jednodušší a takto změřené rozlišovací 
schopnosti jsou v dobré shodě s tím, co pro svoje výrobky uvádějí výrobci. Malé rozdíly jsou  způsobeny 
nepřesnostmi v měření a nedokonale zajištěnými podmínkami pro měření. Pro zcela přesná měření by bylo  
nutné zajistit nadstandardní laboratorní podmínky. Pro orientační měření jsou však běžné laboratorní podmínky  
postačující. 

 
Emisní čáry 
 
Emisní čáry, tak jak je stvořila matka Příroda (odtud přírodní čáry s přírodní pološířkou), mají profil 

nazývaný po známém fyzikovi  Lorentzův profil. Ten je určen pouze  neurčitostí jednotlivých energetických 
stavů excitovaných a ihned vyzařujících atomů, částečně též dobou,   za kterou se změna excitace-vyzáření 
uskuteční. Vlivem tlaku a teploty na pohyb atomů v plynu pak dochází k dalším efektům (dopplerovský efekt 
změny vln. délek), které Lorentzův profil rozšiřují ve smyslu Gaussova pravděpodobnostního rozdělení. 
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Kombinací Gaussova a původního Lorencova profilu pak dostáváme výsledný fyzikální profil nazvaný podle 
svého objevitele Voightův. 

 

  
Obr. 10 - fyzikální profil emisní čáry Obr. 11 - vliv dopplerovského efektu 

 
Odchylky intenzity (ve vlnočtech) jsou dány následujícím vzorcem. 
 

 (3) 
 
Podle teorie a přesných fyzikálních měření jsou pro běžné teploty, jaké se ve výbojkách v ionizovaných 

plynech vyskytují, fyzikální pološířky emisních čar řádově v pikometrech, tj. pro běžné spektrometry se jedná o 
čárové zdroje. 

 
Spektrometry - kalibrace 
Před měřením rozlišovací schopnosti je užitečné spektrometry zkalibrovat. K tomu je vhodné použít 

shodných podmínek, jaké byly doporučeny pro měření rozlišovací schopnosti. Přitom je dobré znát stabilitu 
kalibračních zdrojů emisních čar  a efekty, k nimž  během kalibrace dochází. 

 

  
Obr.12 - stabilita Hg výbojky 0 - 10min Obr. 13 - stabilita Ne doutnavky 0 - 7min 

 
Z obr.12 a 13 je zřejmé, že stabilita doutnavky je díky nižšímu vyzařovanému výkonu při zobrazení 

spektrometrem  i ve skutečnosti mnohem lepší než tatáž stabilita u výbojky rtuťové. 
Není však nutné se i při použití Hg výbojky obávat kalibrovat delší dobu, protože emisní maxima se 

posouvají jen minimálně a rozšíření profilu měřené čáry padá na vrub přesvětlení spektrometru, ke kterému po 
přechodu výbojky na plný výkon  většinou dochází. Pak dojde                 i ke  zdánlivému rozšíření čar, k němuž, 
jak vidno z výše uvedeného popisu emisních čar, za běžných provozních teplot u výbojek a doutnavek nemůže 
dojít.  
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Spektrometry - analýza dat 
Známe-li rozlišovací schopnost našich spektrometrů, můžeme přistoupit k analýze naměřených dat. 

Konkrétně se zaměříme na měření pološířky dielektrických filtrů a krystalových dvojlomných filtrů Šolcova 
typu. 

 

 
 

Obr.14 - spektrum diel. filtru Obr.15 - spektrum dvojlom. filtru 
 
Na obr. 14 je příklad části spektra dielektrického filtru napařeného z 23 dielektrických vrstev a změřeného 

třemi spektrometry s různou rozlišovací schopností, na obr.15  je příklad spektra dvojlomného předsádkového 
filtru složeného z 12 destiček o tloušťce 4.308mm . V obrázcích jsou  též doplněny i teoreticky vypočtené 
spektrální charakteristiky filtrů. Z obr.14 lze odečíst pološířky měřeného filtru   F23 (23 vrstev) s maximem  
662nm a typovým označením B4-5-5f : 

 
 - teorie F23/1.6, HR4000/2.2, USB2000/2.6, AvaSpec/2.5nm.  
 
 Vzhledem k rozlišovací schopnosti použitých spektrometrů lze soudit, že pološířka skutečného filtru je 

spektrometrem HR4000 změřena přesně a je proti teoretické pološířce skutečně o cca 0.6nm širší, což bude 
způsobeno nepřesnostmi v tloušťkách napařených vrstev       a dalšími objektivními vlivy (absorpce ve vrstvách, 
nedokonalou dooxydací atd.).  Dále je zřejmé, že pološířka naměřená spektrometry USB2000 a AvaSpec2048je 
již větší než skutečná a je to již způsobeno menší rozlišovací schopností těchto přístrojů. 

 
Z obr. 15 je zřejmé, že spektrometrem HR4000 měřená pološířka dvojlomného filtru (cca 1.3nm)  téměř 

odpovídá teoreticky vypočtené hodnotě (1.5nm - menší měřená hodnota je způsobena ne zcela přesným 
nastavením destiček dvojlomného filtru) a spektrometr správně vykresluje charakteristiku filtru. Naproti tomu 
spektrometr USB2000 (naměřeno 2.6nm) již požadavkům na přesná měření těchto úzkopásmových filtru  
nevyhovuje. 

 
Tento článek, zde ve zkrácené podobě, je součástí řešení projektu Cíleného výzkumu a vývoje AV ČR s 

číselným označením 1 SQ 1008 20502 a vznikl za jeho podpory. Vzorce a výsledky měření zde publikované jsou 
akceptovatelné i na větší spektrometry s velkým rozlišením používané na hvězdárnách k vědeckým aplikacím a 
výzkumům.  
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Abstrakt 
 
    Krátce po objevu meniskového dalekohledu Maksutova byly zkoumány optické vlastnosti dvojčočkového 
systému jako korektoru optických vad. Dublet byl umístěn v paralelním svazku paprsků před obecnou optickou 
soustavou. 
   Afokální korektor, složený ze dvou tenkých čoček ze stejného materiálu umožňoval u řady optických systémů 
radikální  zmenšení zbytkových optických vad a dosažení vynikajících zobrazovacích vlastností. 
   Oproti Schmidtově desce má dvojčočkový korektor pouze sférické plochy a daleko volnější výrobní tolerance 
než menisek Maksutova. 
   Odvození rovnic pro výpočet parametrů korektoru  provedli v roce 1943 Volosov, Galpern a Grebenščikova. 
Náš referát  se zabývá optickými vadami soustavy zrcadla s obecnou asféričností a korektorem Volosova. Tyto 
systémy jsou mezi optiky a astronomy málo známé, přestože umožňují konstrukci světelných fotografických 
komor a dalekohledů.  
 
 
The Corrector of Volosov  
 
 
     Soon after discovery of meniscus telescope of Maksutov optical properties of doublet corrector was 
researched. Doublet was placed into parallel light beam in front of common optical system.                            
    Afocal corrector composed of two thin lenses of the same glass enables to correct optical aberrations of many 
systems and to reach radical improvement of their imaging properties. 
   Compared to Schmidt plate doublet corrector possesses only spherical surfaces and its manufacturing 
tolerances are much freer than meniscus of Maksutov. 
   Derivation of main equations was performed by Volosov, Galpern and Grebenshchikova in 1943. 
Our paper deals with optical aberrations of the system consisting of common aspherical mirror and corrector of 
Volosov. These systems are less known among opticians and astronomers but enable construction of fast 
cameras and telescopes. 

    
 

1. Úvod   
 
   Krátce po objevu Schmidtovy a Maksutovovy komory se optici v SSSR (Volosov, Galpern a Grebenščikova) 
zabývali optickými vlastnostmi afokálního dubletu jako korektoru optických vad. O něco později se stejným 
problémem zabývali v Holandsku Lurie a ve Velké Británii Houghton. 
    
   V Maksutovově komoře jsou pro korekci optických vad k dispozizi pouze čtyři parametry – dva poloměry 
křivostí menisku, jeho tloušťka a vzdálenost menisku od primárního zrcadla.     
 
   Naproti tomu, afokální dublet má čtyři optické parametry použitelné pro korekci optických vad soustavy za 
ním: poloměry křivostí ploch a v soustavě se zrcadlem jejich vzájemnou vzdálenost. Navíc, zrcadlo může být 
asférické, takže soustava korektoru Volosova a zrcadla má celkem šest volných parametrů pro korekci optických 
vad – viz obr.1. 
 
2. Aplanatický systém korektoru Volosova se sférickým zrcadlem 
 
   Optické parametry soustavy sférického  zrcadla s  korektorem Volosova je možné  spočítat přímo ze Seydelových 
sum [1], [2]. Korektor, dublet z tenkých čoček, má čtyři poloměry křivostí čoček, jejichž hodnoty lze použít jako 
volné parametry pro splnění čtyř podmínek.   
 
  První dva parametry použijeme pro splnění podmínek  afokálnosti  a  achromasie. 
 
  Aby dublet byl afokální, musí  mít čočky stejné hodnoty optických mohutnosti, avšak opačných znamének (1). 
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                                                                           φ1 +   φ2 = 0                                                     (1) 
 
   Podmínka achromasie má tvar (2) :                                                                    
                                                                  
                                                                           φ1/ ν1 + φ2/ ν2 = 0                                             (2) 
 
   kde :  φ1, φ2 jsou optické mohutnosti čoček 
             ν1, ν2  jsou Abbeho čísla skla čoček 
 
   Mají-li být rovnice (1) a (2)  splněny současně, musí být obě čočky vyrobeny ze stejného materiálu, takže   
 
                                                                                      ν1 = ν2.                                                                               (3) 
 
 
    Další dva parametry jsou použity pro anulování první a druhé Seydelovy sumy pro opravu sférické vady a  
    komy.    
  
 
                                                                                 SI = SI(hi, Pi ,Bi)                                           (4) 
           
 
                                                                              SII = SII(yi, Pi, Bi,Wi)                                       (5) 
 
 
        kde :  hi, yi    jsou výšky průsečíku  prvního a druhého paraxiálního paprsku  na í-té ploše 
                  Pi,Wi   jsou příspěvky i-té plochy do Seydelovy sumy  
                              Jejich hodnoty závisejí na indexech lomů prostředí  před a za plochou,  
                              dopadových a transformovaných úhlech prvního a druhého paraxiálního paprsku a 
                               poloměru  křivosti plochy.  
                         Bi   reprezentuje příspěvek asféričnosti plochy. Sférické zrcadlo má hodnotu  Bi = 0 
   
        Výpočet optických parametrů je možné provádět podle  [1] nebo [2].  
               
 
Metodika výpočtu : 
                                                             
   Na začátku výpočtu  zvolíme vzdálenost d4 korektoru od sférického primárního zrcadla.  Toto zrcadlo má 
hodnoty příspěvků do Seydelových sum  P5 = 1/4,  W5 = 1/2.  Z těchto třech hodnot spočítáme PIk,WIk, které jsou 
v Seydelových sumách součty příspěvků  Pi,Wi   ploch korektoru. Seidelovy sumy (4) a (5) poté upravíme na 
tvarové rovnice, z nichž vyjdou poloměry křivostí ploch korektoru. Během výpočtu lze volit optické mohutnosti  
čoček, rozhodnout, zda vstupní čočka je spojka nebo rozptylka a ovlivňovat jejich tvary.  
 
   Při  podrobnějším rozboru tvarů čoček lze najít i  řešení korektoru, kde R1 =  -R3 a R2 = -R4.  
 
   Malou odchylkou  od podmínky R1 = -R3, změnami R1 lze měnit sférochromatickou vadu soustavy. 
 
 
   Z hlediska technologie výroby je toto řešení ekonomicky velmi výhodné. Díky stejně velkým, ale opačným 
hodnotám poloměrů křivostí ploch se zjednoduší výroba měřících kalibrů a brusných podložek. 
 
   Korektor s výše uvedenými parametry čoček se v literatuře označuje jako Houghton nebo Lurie–Houghton, jak 
v jednozrcadlovém, tak i ve dvojzrcadlovém systému [3].  
 
3. Zbytkové optické vady aplanatické soustavy  
 
   Sférochromatická vada podstatně závisí na optických mohutnostech čoček korektoru.  Vzhledem k tomu, že 
optické mohutnosti čoček lze během výpočtu libovolně měnit, můžeme jimi tuto vadu ovlivňovat. Lze najít 
řešení, u kterého je pro jednu vlnovou délku  zcela opravena otvorová vada  a paprsky všech vlnových délek se 
protínají v jedné zóně. Tento typ korekce je typický pro soustavu se Schmidtovu korekční deskou. Pro jiné 
hodnoty optických mohutností čoček korektoru je možné obdržet korekce s nevykompenzovanými vadami 
vyšších řádů, které jsou charakteristické pro soustavy s menisky. Koma v soustavě korektoru Volosova se 
sférickým zrcadlem je zcela kompenzována. Astigmatismus kompenzován není [4]. 
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   Vyjádříme-li třetí Seydelovu sumu, dostaneme podmínku (6):  
 
                                                                       SIII  = (d4 – 2)2                                                              (6) 
 
     kde  d4   je vzdálenost korektoru od primárního zrcadla 
 
   Z rovnice (6) vyplývá, že chceme-li  anulovat astigmatismus, musíme umístit korektor do středu křivosti 
zrcadla, protože d4 = 2. S přibližováním dubletu ke středu křivosti se však hodnota Wik  blíží k nule, ale tento 
parametr se ve tvarových  rovnicích upravených ze Seydelových sum (4) a (5) vyskytuje ve jmenovatelích.  
Křivosti  ploch tak nabývají vysokých hodnot a navíc vzrůstají vady vyšších řádů. Při  volbě d4 = 1,8 * f  vychází 
soustava se sférickým zrcadlem  prakticky  dokonale  anastigmatická – viz obr.2. Je-li však korektor  umístěn od 
primárního zrcadla  ve vzdálenosti rovné její ohniskové vzdálenosti d4 = 1, pak přístroj má stejný zbytkový 
astigmatismus jako ekvivalentní paraboloidické zrcadlo - viz obr.3. 
 
   Petzvalovská křivost soustavy je rovna ohniskové vzdálenosti přístroje.  Ohnisková plocha vychází směrem k 
zrcadlu konvexní. 
 
4. Anastigmatický systém korektoru Volosova  s asférickým primárním zrcadlem 
 
   Abychom anulovali třetí Seydelovu sumu a získali anastigmatický systém, je nutné k rovnicím přidat další 
parametr, například asféričnost primárního zrcadla B5.Zavedením parametru B5 dojde k jednoznačnému 
stanovení hodnody vzdálenosti korektoru vůči vrcholu primárního zrcadla d4, čímž je splněna třetí Seydelova 
suma.Ostatní parametry PIk,WIk počítáme z první a druhé Seydelovy sumy. Stejně jako u aplanatické verze je 
možné volit optické mohutnosti čoček. Lze také nalézt takové tvary čoček, u kterých je  R1 = -R3 a R2 = -R4.  
Malou odchylkou  od podmínky R1 = -R3, změnami R1 lze měnit polohu nulové zóny korektoru, která je 
společná pro paprsky všech vlnových délek.  
   Je důležité napsat vztah mezi asféričností primárního zrcadla a vzdáleností korektoru od zrcadla.  
Zvolíme-li primár paraboloidický, vychází vzdálenost d4 rovna ohniskové  vzdálenosti systému – viz obr.4 a 
5.Je-li primární zrcadlo hyperboloidické, korektor bude k zrcadlu blíže - viz obr. 6 a 7. Vzdálenost korektoru od 
elipsoidálního zrcadla se bude pohybovat v intervalu od d4  = f  do d4  = 2 * f  - viz obr. 8 a 9. 
Sférické primární zrcadlo podle podmínky (6) bude mít korektor umístěn v jeho středu křivosti.  
    V praxi se ukazuje, že soustava s d4 = 1,8 * f se sférickým zrcadlem má zanedbatelný astigmatismus.     
    Soustavy  s nejlépe vykorigovanými vadami vycházejí pro asféričnosti primárního zrcadla   
    σ5 =  -0,1 až σ5 = -0,3 a vzdálenosti d4 = 1.5 * f  až  d4 = 1.3 * f. 
 
5. Zbytkové optické vady anastigmátu 
 
   Zbytkové optické vady anastigmatické soustavy jsou prakticky totožné jako u Schmidtovy soustavy o stejných 
rozměrech. Vhodnou volbou optických mohutností čoček korektoru je možné dosáhnout pro jednu vlnovou 
délku opravy sférické vady  pro všechny  řády nebo naopak připustit vady vyšších řádů tak, aby nezhoršovaly 
zobrazovací vlastnosti přístroje. Tvar zbytkové sférochromatické vady je možné zvolit tak, aby byl podobný 
profilu průběhu vady ve Schmidtově nebo Maksutovově komoře.  Anastigmatická komora o průměru  1800 mm 
a světelnosti 1/5 vykreslí zorné pole o průměru 6 stupňů s geometrickými obrazy hvězd  srovnatelnými s 
difrakčními.  Stejně velká Schmidtova nebo Maksutovova komora by měla zobrazovací vlastnosti horší. 
 
6. Závěr 
 
   Výroba korektoru, který se skládá ze dvou čoček se sférickými povrchy je mnohem jednodušší díky volnějším 
tolerancím než technologicky náročná výroba Schmidtovy desky nebo Maksutovova menisku, přičemž se 
dosáhne srovnatelných nebo lepších korekcí obrazu. 
 
Optické výpočty byly prováděny v programu ZEMAX [5]. 
Přiložené obrázky ukazují optimalizované soustavy o průměru 200 mm a ohniskové vzdálenosti 1000 mm. 
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obr.1 – schéma jednozrcadlové soustavy s korektorem Volosova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obr.2 – spot-diagramy jednozrcadlové soustavy s korektorem Volosova 
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obr.3 – spot-diagramy soustavy Volosova, u kterého je vzdálenost korektoru  
                                         od zrcadla rovna jeho ohniskové vzdálenosti. Dominantní mimoosovou 
                                         vadou je astigmatismus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obr.4 – schéma  anastigmatické soustavy s paraboloidickým zrcadlem a korektorem Volosova 
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obr.5 – spot-diagramy  anastigmatické soustavy s paraboloidickým zrcadlem a korektorem Volosova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obr.6 – schéma  anastigmatické soustavy s hyperboloidickým zrcadlem a korektorem Volosova 
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obr.7 – spot-diagramy anastigmatické soustavy s hyperboloidickým zrcadlem a korektorem Volosova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
obr.8 – schéma  anastigmatické soustavy s elipsoidálním zrcadlem a korektorem Volosova 
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obr.9 – spot-diagramy anastigmatické soustavy s elipsoidálním zrcadlem a korektorem Volosova 
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Projevy zem ětřesného roje v západních Čechách v říjnu 2008 
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Chum2 
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V říjnu 2008 proběhl v západních Čechách v oblasti Chebska významný zemětřesný roj. Lokální seismická síť 
Webnet, stanice České regionální seismické sítě i sousedních zemí zaregistrovaly více než 20000 otřesů. 
Hloubka ohnisek se pohybuje mezi 6 až 9 km. Pět nejsilnějších otřesů dosáhlo velikosti 4.0 na Richterově 
stupnici. Obyvatelstvo v epicentrální oblasti pocítilo několik desítek otřesů, nejsilnější otřesy způsobily mírné 
škody na budovách. Na seismické stanice Nový Kostel (NKC), která se nachází přímo nad ohnisky otřesů, byly 
kromě citlivých seismometrů různých frekvenčních charakteristik umístěny i akustické snímače, mikrobarografy, 
přístroje pro elektrostatická a elektromagnetická měření. V oblasti západních Čech jsou také trvale sledovány 
změny hladiny podzemních vod a obsahu CO2. V příspěvku budou prezentovány seismické i neseismické 
projevy zemětřesného roje v této oblasti. 
 
 
 
Manifestations of the earthquake swarm in Western B ohemia in October 2008 
 
Jan Zedník1, Josef Horálek1, Petr Jedlička1, Alena Boušková1, Petr Kolář1, Jaroslav 
Chum2 
1) Geophysical Institute AS CR, Prague 
2) Institute of physics of the atmosphere AS CR, Prague 

 
 
The Cheb region in Western Bohemia was hit by a strong earthquake swarm in October 2008. Local seismic 
network Webnet as well as stations of the Czech regional seismic network and stations in neighboring countries 
recorded more than twenty thousand events. The depth of the hypocenters was estimated 6 to 9 km. Five 
strongest shocks reached local magnitude 4.0. Several tens of earthquakes were felt by people in the epicentral 
region, strongest shocks caused minor damage on several buildings. At the closest station Nový Kostel (NKC) 
situated directly above the hypocenters were deployed seismometers of different frequency characteristics, 
acoustic sensors, microbarograph, electrostatic and electromagnetic sensors. Variations of water lever and CO2 
content are also monitored in Western Bohemia. The presentation will cover both seismic and non-seismic 
effects of earthquakes in this tectonic area. 
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Historie magnetických m ěření v Čechách a dlouhodobé zm ěny složek 
geomagnetického pole 

 
Jaroslav Střeštík 
Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha 

 
Soustavné měření složek zemského magnetického pole bylo zahájeno v pražském Klementinu v roce 1830 
jakožto první na evropském kontinentě, a skončilo v roce 1926. Současné české geomagnetické observatoře 
pokrývají období od r. 1952. Spolu s daty ze stanice Niemegk od r. 1890 lze všechny hodnoty přepočítat tak, aby 
vznikla souvislá řada pozorování 1830-2007. Magnetická deklinace v celém období stále roste, rychlost růstu 
však pravidelně kolísá s periodou kolem 74 let. Poslední minimum bylo pozorováno v r. 1910, maximum 1947. 
Také intenzita pole v horizontální složce pravidelně kolísá s velmi blízkou periodou (79 let) a s maximy 
a minimy přibližně ve stejných letech jako růst deklinace (max. 1906, min. 1946). Tyto změny jsou způsobeny 
dlouhodobou změnou polohy zemského magnetického pólu. Pól se pohybuje směrem na severozápad po přímce 
s mírným zvlněním, jež dává vznik popsaným periodám. Je však zajímavé, že popsané periody odpovídají 80-
leté periodě ve sluneční aktivitě, což možná není náhoda, třebaže mechanismus této vazby není znám. Pohyb 
magnetického pólu Země by pak mohl být, byť i jen ve velmi malé míře, ovlivněn i mimozemskými faktory. 
 
History of magnetic measurements in Bohemia and long-term changes of geomagnetic field components 
 
Regular measurement of components of the Earth’s magnetic field started in Klementinum in Prague in 1830 as 
the first on the European continent, and finished in 1926. Contemporary Czech geomagnetic observatories cover 
the period since 1952 till now. Together with the data from Niemegk (starting 1890) it is possible to convert all 
values so that a coherent series 1830-2007 can be prepared. Magnetic declination increases during the whole 
period, the speed of the increase regularly varies with the period of about 74 years. The last minimum was 
observed in 1910, maximum in 1947. The intensity of the field in the horizontal component varies too with 
nearly the same period (79 years) and nearly the same positions of maxima and minima (max. 1906, min. 1946). 
These changes are due to the long-term change of the position of geomagnetic pole. This pole is moving to the 
NW after a line with a small undulation, which causes the periods described here. It is interesting that described 
periods correspond to the 80-yr periodicity in solar activity, what might probably not be accidental, though the 
mechanism of this connection is not known. Therefore the movement of the Earth’s magnetic pole might be, 
though in a very little extent, influenced by some extraterrestrial factors. 
 

 
Mluvíme-li o vlivu zemského magnetického pole na fyzikální a biologické děje na Zemi, máme při tom 

na mysli obvykle geomagnetickou aktivitu, tj. krátkodobou proměnlivost hodnot tohoto pole. Ta bývá v různých 
dnech, měsících či letech různá, tj. pole je někdy více a jindy méně proměnlivé. Geomagnetické pole vykazuje 
také dlouhodobé změny, jeho hodnoty (intenzita i směr) se systematicky mění v průběhu let až staletí. K jejich 
zkoumání je ovšem třeba mít dostatečně dlouhou řadu pozorování. 

Přímé měření celkové intenzity geomagnetického pole se dnes elegantně provádí protonovým 
magnetometrem. Tato metoda je však známa a používá se teprve několik desetiletí. Měření klasickými metodami 
je poměrně obtížné, má-li být dostatečně přesné a má-li se měřit soustavně. Proto se vždy měřily samostatně 
jednotlivé složky geomagnetického pole. 

Intenzita geomagnetického pole se vyjadřuje v jednotkách nanotesla (nT). Celková intenzita (totální 
vektor T) činí kolem 50 000 nT. Důležitý je také směr geomagnetického pole. Na rovníku směřuje vodorovně 
k severu, na severním magnetickém pólu kolmo do země, u nás šikmo dolů směrem k severu. Totální vektor lze 
rozložit na jednotlivé složky, jak jsou nakresleny na obr. 1. Vertikální složka Z směřuje dolů a její intenzita se 
pohybuje kolem 43 000 nT, horizontální složka H míří k severu a její intenzita je kolem 20 000 nT. Směr složky 
H se něco málo odchyluje od geografického poledníku, protože geomagnetický pól není totožný s pólem 
geografickým. Nachází se na ostrovech severozápadně od Kanady a jeho poloha se s časem pomalu mění. Úhel 
mezi směrem složky H geomagnetického pole a geografickým poledníkem se nazývá magnetická deklinace D 
(je to něco zcela jiného než deklinace v astronomii) a pohybuje se u nás kolem plus dvou stupňů (tj. střelka 
kompasu se o tyto dva stupně odchyluje od severojižního směru k severovýchodu). Úhel mezi směrem totálního 
vektoru a horizontální složkou se nazývá magnetická inklinace I  a ta je u nás kolem 65 stupňů. Někdy se také 
používají pravoúhlé složky geomagnetického pole, X (k severu) a Y (k východu), jak jsou nakresleny na obr. 1. 
Pro názornost není velikost jednotlivých složek nakreslena ve správném měřítku, silně zvětšena je složka Y 
a zmenšena složka Z. 
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Obr. 1. Definice složek geomagnetického pole. 

 
První soustavné měření zemského magnetického pole zahájil na tehdejší německé Karlově univerzitě 

v Praze Karl Kreil již v roce 1830 (Bock, Schumann, 1948). Tím se Praha stala prvním místem na evropském 
kontinentě, kde se takové měření provádělo. Starší data pocházejí pouze z Anglie. Magnetická měření se ovšem 
prováděla i na různých místech evropského kontinentu už dříve, ale vždy jen po určitou dobu, ne soustavně po 
delší období. V areálu Klementina se pak měření provádělo třikrát denně na stejném místě jako meteorologická 
pozorování, která započala už v roce 1775. Tehdy se ovšem měřila pouze deklinace D. Měření úhlů 
s dostatečnou přesností bylo již v astronomii v té době propracované a běžně používané. V roce 1830 činila 
magnetická deklinace –16o, tedy střelka kompasu se odchylovala od severojižního směru o plných 16o k západu 
(takže obr. 1 pro toto období by bylo třeba nakreslit stranově převrácený). Vlivem změny polohy magnetického 
pólu se tato odchylka postupně zmenšovala a dnes činí kolem +2o, střelka tedy směřuje o 2o k východu, jak je 
nakresleno na obr. 1. V menším rozmezí se deklinace pravidelně mění v průběhu slunečního dne, v průběhu 
lunárního dne, v průběhu roku a v menším či větším rozsahu nepravidelně kolísá při geomagnetických 
poruchách. Znalost magnetické deklinace byla především v minulosti důležitá pro mořeplavce, kteří se 
orientovali na širém moři pouze podle kompasu. Pokusně byla měřena v Klementinu v letech 1868–1873 také 
magnetická inklinace, ale protože měření je náročnější a tudíž méně přesné, bylo od něho později upuštěno.  

Přístroje na měření intenzity složek geomagnetického pole byly sestrojeny teprve v šedesátých letech 
19. století a postupně se začaly používat pro pravidelné měření na různých stanicích. V roce 1870 bylo 
v pražském Klementinu započato s měřením horizontální složky pole. I tato veličina se s časem pozvolna mění. 
V roce 1870 byla její hodnota 19 000 nT, dnes dosahuje něco přes 20 000 nT. Také hodnoty intenzity H 
pravidelně i nepravidelně kolísají obdobně jako deklinace.  

Areál Klementina se nachází v samotném centru Prahy a proto veškerá magnetická měření jsou 
vystavena poruchám umělého původu. Velmi zde ruší různá elektrická zařízení, především tramvajová doprava. 
Vzhledem k rostoucí intenzitě poruch bylo měření intenzity magnetického pole zastaveno již v roce 1904, 
přičemž hodnoty za poslední dva roky už nejsou dostatečně spolehlivé. Měření deklinace, která je méně citlivá 
na poruchy, přetrvalo až do roku 1926, kdy již úroveň poruch byla neudržitelná. 

S podobným problémem se setkali ve všech zemích, kde bylo zřízeno pravidelné měření zemského 
magnetického pole. Ve většině zemí bylo proto již v předstihu vybráno místo, kde by magnetické měření mohlo 
bez rušení pokračovat (např. v Postupimi se po určitý čas měřilo na starém i novém místě současně kvůli 
navázání časových řad). To se bohužel u nás nepodařilo a trvalo několik desetiletí, než bylo opět započato se 
soustavným magnetickým měřením (zdržení také v důsledku hospodářské krize a války). Vybráno bylo nakonec 
místo v průhonické oboře, asi 10 km od tehdejšího okraje Prahy směrem na jihozápad. Od roku 1952 se zde 
měřily již všechny magnetické složky, neboť také technika měření mezitím pokročila. Avšak rostoucí 
elektrifikace byla původcem poruch znatelných i v Průhonicích, které se ukázaly jako nevhodná lokalita pro 
citlivější magnetická měření. Pro tento druh měření bylo vybráno místo u obce Budkov nedaleko Husince 
v okrese Prachatice. Zde bylo započato s měřením mikrostruktury zemského magnetického pole u příležitosti 
Mezinárodního geofyzikálního roku 1958. Od roku 1967 se zde provádějí všechna magnetická měření. 
V Průhonicích pokračovalo měření až do roku 1972, kdy bylo zastaveno po elektrifikaci tratě z Prahy do 
Benešova stejnosměrným proudem, pouhých 5 km od observatoře (střídavý proud na železnicích v jižních 
a západních Čechách magnetickému měření nevadí). V Budkově se od roku 1999 zaznamenávají údaje digitálně 
přes počítač každou minutu, příležitostně (pro sledování mikrostruktury) každou vteřinu. 
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Obr. 2. Průběh magnetické deklinace na blízkých středoevropských observatořích v letech 1830-2008. 

 
Na obr. 2 je nakreslen průběh ročních hodnot magnetické deklinace na čtyřech stanicích po dobu, kdy 

tam probíhalo měření. Kromě uvedených tří stanic v Čechách jsou zde použity údaje ze stanice Niemegk pro 
překlenutí mezery 1926-1952 (Linthe, 2005). Stanice Niemegk leží v Německu asi 50 km jihozápadně od 
Postupimi a vybrána byla proto, že se nachází téměř na stejném magnetickém poledníku jako Budkov a navíc jde 
o světovou stanici vysoce kvalitní. Hodnoty jsou t. č. k dispozici jen do r. 2000, stanice však pracuje stále. 
Povšimněme si nejprve umístění jednotlivých křivek. Protože všechny stanice leží přibližně na stejném 
poledníku, jsou si křivky velice blízké. Niemegk leží o něco málo na západ než Klementinum, v menší míře také 
Budkov, a proto jsou příslušné křivky níže. Naopak průhonická křivka (stanice JV od Prahy) je nepatrně výše. 
Na obrázku je patrná trvalá změna stále jedním směrem, avšak velikost této změny není po celé období stejná. 
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Obr. 3. Průběh magnetické deklinace v letech 1830-2008 po převedení na hodnoty pro Klementinum. Doplněna 
aproximace polynomem třetího stupně. 

 
Po dobu, kdy měření probíhalo na dvou nebo více stanicích současně, je rozdíl v hodnotách deklinace 

mezi příslušným stanicemi prakticky stále stejný, jen nepatrně kolísá v jednotlivých letech. To umožní jednotlivé 
křivky posunout nahoru nebo dolů tak, aby plynule navazovaly na nejstarší měření z Klementina. Takto 
přepočtený průběh deklinace je nakreslen na obr. 3. Jasně jsou vidět střídající se období, kdy je změna 
magnetické deklinace rychlejší a kdy pomalejší. Změna je téměř lineární, pouze posledních padesáti letech se 
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růst velmi mírně zpomaluje. Pozorovaný průběh lze dobře aproximovat přímkou, o něco lépe však vyhovuje 
polynom třetího stupně, který nejlépe vystihuje zpomalování růstu na konci zkoumaného období. 
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Obr. 4. Odchylka magnetické deklinace po převedení na hodnoty pro Klementinum v letech 1830-2008 od 
průběhu podle polynomu třetího stupně (modře) a aproximace sinusovkou (fialově). 

 
Na dalším obrázku (obr. 4) jsou uvedeny odchylky přepočtené magnetické deklinace z obr. 3 od 

polynomu zobrazeného rovněž na obr. 3. Měřítko na vertikální ose je zde mnohem jemnější a proto je v první 
polovině 19. století vidět jistá rozkolísanost, snad měření nebylo tehdy tak přesné jako dnes. Také průběh za 
posledních několik desetiletí je poněkud jiný. Vcelku převládá jednoduchá vlna s periodou kolem 75 let. Maxima 
této vlny, tedy největší přírůstky deklinace (kdy je křivka na obr. 3 nejvýše nad grafem polynomu), byla 
pozorována kolem r. 1870 a znovu kolem r. 1950, nejmenší přírůstky kolem r. 1910. Kromě této hlavní vlny jsou 
přítomny méně významné variace s kratšími periodami (na obr. 3 vzhledem k měřítku neviditelné) a mírný 
vzrůst během celého období (srv. výšku extrémů na obou křivkách), což může také být oblouk sinusové křivky 
s mnohem delší periodou. Taková velmi dlouhodobá variace bývá uváděna v literatuře na základě pozorování 
v Anglii za dobu delší, než je zde k dispozici, a z částečných pozorování v různých evropských místech 
v různých dřívějších dobách a má se pohybovat kolem 500 let (Bouška, 1949, Chapman, Bartels, 1940); tu však 
naše měření za necelých 200 let nemohou potvrdit.  

V horizontální složce H lze také vypozorovat dlouhodobou změnu. Intenzita pole během desetiletí roste 
a zase klesá s periodou rovněž kolem 80 let. Dlouhodobá maxima a minima se shodují poměrně přesně s minimy 
a maximy na obr. 4.  

Zmíněné periodicity ve velikosti změny deklinace D a hodnoty horizontální intenzity geomagnetického 
pole H lze lépe popsat pomocí spektrální analýzy. Na obr. 5 jsou uvedena spektra obou těchto veličin za celé 
období, kdy jsou k dispozici. Vzhledem k tomu, že jsou uváděny v různých jednotkách, byla vertikální škála 
upravena tak, že číselné hodnoty uvedené na obrázku platí pro spektrum složky H, zatímco hodnoty spektra 
složky D bylo třeba násobit čtyřmi, aby bylo možné je zakreslit do společného obrázku. Na obrázku je vidět 
především shodné maximum, které leží v periodě 74 let pro složku D a 79 let pro složku H. Vzhledem k tomu, 
že celková délka pozorování obsahuje jen několik period této základní vlny, je nutno počítat s jistou nepřesností 
v určení její periody a proto rozdíl pěti let je zanedbatelný, tím spíše, že doba pozorování pro složku D a H není 
stejná. Ostatní podružné vrcholy nemají dostatečnou významnost. Spektrum umožní také přesně určit extrémy. 
Z periody, která odpovídá vrcholu spektra a z příslušné fáze lze sestavit sinusovou křivku, kterou lze pak 
aproximovat průběh zkoumané veličiny. Takto vypočtená sinusová křivka je nakreslena na obr. 4 spolu 
s pozorovaným průběhem. Tato křivka však nezohledňuje pomalý růst, takže na pravé straně je poněkud níže než 
křivka pozorovaných dat. Z jejího průběhu se stanoví pro složku D minimum v letech 1836, 1910 a 1984, 
maximum v letech 1873 a 1947. Pro složku H je maximum v roce 1904 a minimum v roce 1946. Opět rozdíl 
několika let lze považovat za zanedbatelný. 
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Obr. 5. Spektra řad přepočtených přírůstků magnetické deklinace D a intenzity horizontální složky H.  
 
Změna hodnoty magnetické deklinace je dána změnou polohy geomagnetického pólu. Ten se 

v současné době nachází na ostrovech severozápadně od Kanady a pomalu se přesunuje směrem přibližně 
k severu až severozápadu. V roce 1970 se nacházel na 81o severní šířky a 84,7o západní délky. Kdyby jeho 
pohyb byl rovnoměrný a přímočarý, tak by také změna deklinace pozorovaná ve střední Evropě byla pravidelná 
bez nějakého zvlnění, jak bylo vidět např. na obr. 3. Tak tomu ale není. Pozorovaný průběh deklinace naznačuje, 
že pohyb je buďto nerovnoměrný, nebo dráha je zakřivená. Protože se současně pravidelně podle stejné 
zákonitosti mění také intenzita horizontální složky, znamená to, že se pravidelně, se stejnou periodou, mění 
vzdálenost střední Evropy od magnetického pólu, tedy že se pól pohybuje po jakési zvlněné křivce, na níž lze 
vysledovat periodu kolem už zmíněných 75 let, a existenci už zmíněné pravděpodobné variace s delší periodou. 
Pro úplné vyhodnocení pohybu magnetického pólu je ovšem třeba pozorování z více stanic rozložených po celé 
polokouli a samozřejmě za mnohem delší dobu. To však daleko přesahuje rámec tohoto příspěvku. Pohyb pólu 
v dimenzích daleko větších, v řádu tisíců až milionů let, se určuje z paleomagnetických měření. To je ovšem 
zcela jiná disciplína. Na druhé straně z podobných dlouhodobých měření nelze určit variace s podstatně kratší 
periodou, jako je zde popisována perioda 75-letá. 

Existuje dále zajímavá podobnost mezi popsanými dlouhodobými změnami intenzity a směru zemského 
magnetického pole a dlouhodobou změnou sluneční aktivity. Na obr. 6 je nakreslen průběh sluneční aktivity 
(Wolfova čísla) za celou dobu pozorování magnetické deklinace a na ukázku jsou připojeny (bez číselné škály) 
obě křivky nakreslené na obr. 4. Obě tyto křivky s jistým přiblížením, i když zdaleka ne přesně, kopírují průběh 
sluneční aktivity. Dobře se shoduje minimum po roce 1900, maximum 1940-1960 a částečně i předcházející 
kolem r. 1870, naproti tomu s prvním a posledním minimem je to horší. V obdobích, kdy se průběh sluneční 
aktivity velmi liší od nakreslené sinusové křivky, se od této sinusovky odlišuje také křivka pro změnu 
magnetické deklinace, která se naopak více blíží průběhu sluneční aktivity (jako by chtěla vytvořit jakýsi 
kompromis mezi nimi). To platí např. pro první dlouhodobé maximum ve sluneční aktivitě, které je nižší než 
druhé, a totéž lze pozorovat i ve změně deklinace, dále pak první dva a poslední dva vysoké sluneční cykly, kdy 
je křivka změny deklinace posazena výše než křivka sinusová. Jinak graf poměrně dobře vystihuje 80-letou 
periodu ve sluneční aktivitě, která byla mnohokrát popsána v literatuře. Kromě ní existuje ve sluneční aktivitě 
perioda přibližně 205 let, jejíž zásluhou jsou právě cykly na samém začátku a na konci zkoumaného období vyšší 
(Střeštík, 2004). Jakým způsobem mohou dlouhodobé periody ve sluneční aktivitě ovlivňovat dlouhodobé 
změny zemského magnetického pole, není známo. Je možné, že je to jen náhodná shoda platná jen přibližně 
pouze v posledních dvou stoletích. K potvrzení nebo vyvrácení by však bylo třeba mít materiál za podstatně delší 
období, aby bylo možné posoudit také případný vliv také 205-leté periody ve sluneční aktivitě. 
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Obr. 6. Průběh Wolfových čísel sluneční aktivity 1830-2008 (slabá čára). Pro porovnání jsou připojeny obě 
křivky z obr. 4, bez číselné škály.  
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Abstrakt 

 V roku 2005 som se zúčastnil konferencie IAMAS, ktorá prebiehala v Beijingu a pri danej príležitosti bola 
naviazaná spolupráca medzi UFA AV ČR a Ústavom fyziky atmosféry čínskej Akademie Vied v Beijingu 
v oblasti výzkumu ozónu. Naša spolupráca sa uskutočňuje v týchto dvoch oblastiach: porovnávanie 
charakteristík ozónových lamin v strednej Európe a na čínskej ozonosondážnej stanici, ktorá se nachádza v 
blízkosti Beijingu. Druhá oblasť spoločného výzkumu je zameraná na porovnanie pozemných a družicových 
meraní celkového ozónu v atmosfére. Zistili jsme, že počet veľkých lamín je menší na čínskej stanici než na 
staniciach v strednej Európe. Počet malých lamín je v lete a na jeseň vyšší na Európskych staniciach.Rozdiely 
v počtu veľkých lamín sú zrejme zapríčinené väčšou vzdialenosťou čínskej stanice od okraja polárneho vortexu. 
Při porovnaní pozemných a družicových meraní celkového ozónu sa zistilo, že na všetkých čínskych pozemných 
staniciach, ktoré merajú celkový ozón, pozorujeme nehomogenity v rozdielech celkového ozónu z pozemných a 
družicových meraní, avšak tyto rozdiely nepresahují  5 %. V posledných rokoch pozorujeme zmenšenie 
rozdielov v hodnotách celkového ozónu, ktoré boli získané z pozemných a družicových merení.na čínskych 
staniciach. Na európských pozemných staniciach, ktoré merajú celkový ozón tieto nehomogenity nepozorujeme.  

1.Charakteristiky ozónových lamín v Číne a v strednej Európe 

Prvým bodom spolupráce Ústavu fyziky atmosféry v Prahe a Ústavu fyziky atmosféry v Beijingu  bolo 
porovnanie charakteristík ozónových lamín na sondážnej stanici v blízkosti Beijingu s charakteristikami 
ozónových lamín v strednej Európe. Vertikálny profil ozónu nie je hladká krivka s jedným maximom 
v stratosfére, ale v tomto profile pozorujeme oblasti zvýšenej ( kladné laminy) a zníženej (záporné laminy) 
koncentrácie ozónu. Výrazné ozónové laminy vo vertikálnom profile ozónu sa vyskytujú hlavne koncom zimy a 
začiatkom jari. Cez leto a na jeseň sa tieto laminy prakticky nevyskytujú. Viac informácií o laminách najdete v 
[1]. 

Definícia laminy 

Uvádzame tu definíciu kladnej laminy. Definícia zápornej laminy je analogická. Podrobnejšie informácie o 
definicií lamín najdete v [2]. Každá kladná lamina má tieto tri hlavné body : dolné minimum koncentrácie ozónu, 
hlavné maximum koncentrácie ozónu v lamine a horné minimum koncentrácie ozónu. Označme OLmin 
(OHmin) koncentráciu ozónu v dolnom (hornom) minime.Označme HLmin (HHmin) výšku dolného (horného) 
minima koncentrácie ozónu. Označme Omax koncentráciu ozónu v hlavnom maxime a Hmax výšku hlavného 
maxima. Aby sme nejakú laminu brali do úvahy musí splňovať nasledujúce kritéria : 

                                          500 <(HHmin-HLmin)< 3500                                                                     (1,1) 

tj. hrúbka laminy musí byť v intervale od 500 do 3500 m. Spodná hranica tohoto intervalu je daná rozlišovacou 
schopnosťou sond merajúcich ozónový profil a horná hranica faktom, že laminy sú úzke vrstvy zvýšenej alebo 
zníženej koncentrácie ozónu. 

V lamine musí platiť : 

                                 Omax-0.5*(OLmin+Ohmin) > sl                                                                   (1,2) 

tj. rozdiel koncentrácie ozónu v maxime a aritmetického priemeru koncentrácií v dolnom a hornom minime musí 
byť vačši než určitá hodnota a to preto, aby sme brali do úvahy len výrazné laminy. Štandartne sme volili 
hodnotu sl 40 nbar. 

                                (Omax-OLmin) > sl/2 a (Omax-OHmin) > sl/2                                              (1,3) 
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tj. rozdiel koncentrácie ozónu v maxime a dolnom (hornom) minime musí byt vačší než určitá hodnota, preto aby 
sme brali do úvahy len dobre vyvinuté laminy.  

V Číne existuje jedna ozonosondážna stanica , ktorá leží v blízkosti Beijingu a táto stanica meria vertikálny 
profil ozónu niekoľko krát do týždňa. Z týchto profilov sme určli priemerný počet lamín v profile.na stanici 
Beijing a porovnali sme ho s priemerným počtom lamín na staniciach, ktoré merajú vertikálny profil ozónu 
v strednej Európe. Jedná sa o tieto stanice :  Payerne (Švajčiarsko), Uccle (Belgicko), Lindenberg (Nemecko) 
a Legionowo (Poľsko). K týmto európskym staniciam sme pripojili i japonskú stanicu Sapporo. Ozónové laminy  
sme rozdelili na dve skupiny podľa veľkosti na malé ( veľkosť  v intervale10-20 nbar) a veľké (veľkosť > 40 
nbar). Ročný chod počtu malých lamín je ukázaný   na obr.1 – horná časť. Vidíme, že počet malých lamín je 
nižší na ázijských  staniciach, než na európskych a tiež je rozdiel v ročnom chode na staniciach v Európe 
a v Ázii. Kým v Európe pozorujeme maximum v ročnom chode malých lamín v lete, na ázijských staniciach je 
toto maximum neskoro na jar. V prípade veľkých lamín ( obr.1 – dolná časť) vidíme, že ročný chod je na 
európskych a ázijských staniciach podobný s maximom skoro na jar a minimom v lete ev. v jeseni. Platí, že  
v jarnom období je počet veľkých  lamín  vyšší v Európe než v Árii. Tieto rozdiely sú zapríčinené rozdielnou 
vzdialenosťou od okraja polárneho vortexu, pretože európske stanice sú položené severnejšie než stanice v Ázii. 
Keď sa pozrieme na závislosť počtu lamín na výške ozónového maxima v lamine (obr.2) vidíme, že v prípade 
malých lamín sa tieto vyskytujú  v troposfére a stratosfére, pričom najvyšší počet týchto lamín sa pozoruje 
v dolnej stratosfére do výšky 15 km nad tropopauzu. Vyššie sa malé laminy vyskytujú len zriedkavo. Ako druhá 
oblasť výskytu malých lamín je troposféra. V prípade veľkých lamín ( obr.3) sa tieto vyskytujú len v spodnej 
stratosfére do výšky 10 km nad tropopauzou, v troposfére sa veľké laminy  nevyskytujú . Výskyt veľkých lamín 
vo výškach  10 a viac  km nad tropopauzou  je zriedkavý. Hlavným mechanizmom formovania veĺkých lamín je 
oddelovanie sa na ozón bohatých filamentov od okraja polárneho vortexu. Toto oddelovanie  prebieha v spodnej 
časti polárneho vortexu v najspodnejšej stratosfére, pretože vyššie v stratosfére  je vortex silnejší a preto 
k tomuto oddelovaniu sa nedochádza ,     V troposfére nepozorujeme veľké laminy, pretože horizontálne 
gradienty ozónu sú v troposfére malé. V troposfére sú malé ozónové laminy formované napr. gravitačnými 
vlnami Koncentrácia troposferického ozónu je v Beijingu zvýšená hlavne v lete  v porovnaní s ostatnými 
uvažovanými  stanicami vplyvom znečistenia troposféry exhaláciami.  
 
2. Porovnanie  družicových a pozemných meraní celkového ozónu na území Číny 
 
Druhým bodom spolupráce ústavov fyziky atmosfěry v Prahe a Beijingu bolo porovnanie družicových 
a pozemných meraní celkového ozónu na území Číny.  Celkový ozón sa meria buď na pozemných staniciach 
pomocou Dobsonovho ev. Brewerovho spektrofotometra. Tieto merania sú založené na porovnaní intenzity 
slnečného žiarenia v oblasti vlnových dĺžok, v ktorých ozón slabo a silno absorbuje slnečné žiarenie. Druhým 
zdrojom údajov o celkovom ozóne sú družicové merania celkového ozónu. Je nutné, aby družicové a pozemné 
merania celkového ozónu boli v zhode, bez veľkých rozdielov. Preto v tejto časti tohto príspevku porovnáme 
hodnoty celkového ozónu z družicových a pozemných meraní na území Číny.  Celkový ozón sa na území Číny 
meria na 5 staniciach. Dve stanice sú riadené Ústavom fyziky atmosféry Číny a tri stanice Čínskou 
meteorologickou akadémiou Stanice čínskej meteorologickej akadémie majú kratšiu dobu meraní celkového 
ozónu  v porovnaní s meraniami staníc Ústavu fyziky atmosféry  Zoznam staníc a ich geografické charakteristiky 
sú uvedené v tab.1. Stanice Kunming a Linan predstavuje tropické oblasti Číny, stanice Xiangche 
a Longfengshan mierne pásmo v Číne a stanica Waliguan je horská stanica. V dňoch, kedy bol na týchto 
staniciach meraný celkový ozón interpolovali sme hodnoty celkového ozónu z družicových meraní do bodov, 
ktoré predstavujú polohu pozemných staníc a porovnali sme celkový ozón z obidvoch typov meraní. Vypočítali 
sme rozdiel medzi hodnotami celkového ozónu z družicových a pozemných meraní a vyjadrili ho v percentách 
celkového ozónu z pozemných meraní(DIFF). Na obr. 4 je na stanici Kunming  vyjadrené  DIFF v jednotlivých 
dňoch, z ktorých boli súčasne k dispozícii družicové a pozemné   merania celkového ozónu. Na ose x je číslo dňa 
v súvislej postupnosti, ktorá začína 1.1.1997 a končí 31.12.2007. Oblasti bez bodov v grafe znamenajú, že 
v týchto dňoch neboli  simultánne družicové a pozemné merania celkového ozónu. Čiarkované  zvislé čiarÿ 
predstavujú hranice jednotlivých rokov. Eprobe a Omi sú typy senzorov na družiciach slúžiacich na meranie 
celkového ozónu.  Z tohto obrázku je zrejmé, že absolútne  hodnoty DIFF sa nachádzajú  v intervale od -5 do 5 
%a  zriedkavo dosahujú 10 %. Dáta zo stanice Kunming možno rozdeliť na dve obdobia a to obdobie 1997 – 
2004 a obdobie 2005-2007. Obdobie 1997-2004 sa vyznačuje veľkým rozptylom DIFF s miernou prevahou 
záporných DIFF, kým obdobie 2005-2007 sa vyznačuje menším rozptylom DIFF s výraznou prevahou 
záporných DIFF. Na tomto obrázku je takisto vidieť ročný chod DIFF. Ako predstaviteľ staníc siete čínskej 
meteorologickej akadémie uvádzame na obr.5 DIFF v jednotlivých dňoch zo stanice Longfengshan. Obdobie 
1997 -2008 možno rozdeliť na nasledujúce kratšie obdobia :  začiatkom roku 1997 so silne zápornými 
hodnotami DIFF,  1998-2003 s veľkým rozptylom a ročným chodom  DIFF a s  vysokými absolútnymi 
hodnotami DIFF, ktoré dosahujú až 15 %. Obdobie 2003-2007 je charakterizované menším rozptylom a ročným 
chodom DIFF a menšími absolútnymi hodnotami DIFF. Stanice Ústavu fyziky atmosféry Číny sú 
charakterizované menším rozptylom a ročným chodom  DIFF a tiež menšími absolútnymi hodnotami DIFF 
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v porovnaní so stanicami čínskej meteorologickej akadémie.   Rady pozorovaní v sieti ústavu sú dlhšie než rady 
pozorovaní  meteorologickej akadémie a tak v ďalšom už pracujeme len so stanicami Ústavu fyziky atmosféry. 
Jedná sa o dve stanice : Kumning a Xiangche. 
 
3. Porovnanie DIFF na čínskych  a európskych staniciach   
 
Hodnoty DIFF zo staníc Kunming a Xiangche sme porovnali s hodnotami DIFF s vybraných európskych staníc 
a z japonskej stanice Sapporo. Takisto sme porovnali závislosť DIFF na hodnote celkového ozónu a na pokrytí 
oblohy oblačnosťou. Z Európy sme vybrali 2 stanice a to stanicu Hradec Králové a stanicu El Arenosillo 
v Španielsku, pretože táto má podobnú zemepisnú šírku ako stanica Xianghe v miernych šírkach. Na obr.6 sú 
znázornené  hodnoty DIFF zo stanice Kunming (horná časť) a zo stanice Xianghe (dolná časť) a na obr. 7 
hodnoty DIFF zo stanice Sapporo (horná časť) a zo stanice  Hradec Králové (dolná časť). Všetky obrázky boli 
robené  za  obdobie 1988-2007.  Z týchto obrázkov je zrejmé, že hodnoty DIFF ležia i intervale od -10 do 10 %. 
Ich prevažná časť leží v intervale -5 do 5 %. Nie sú prakticky žiadne rozdiely medzi čínskymi a európskymi  
stanicami v hodnotách DIFF. Jediný rozdiel je vtom, že na čínskych staniciach pozorujeme volným okom  malé 
nehomogenity v DIFF, ktoré nepozorujeme v prípade európskych staníc. V poslednej časti tohto príspevku 
porovnáme závislosť DIFF na hodnote celkového ozónu a na pokrytí oblohy oblačnosťou na čínskych 
a európskych staniciach. Celkový  ozón meraný na pozemnej stanici sme rozdelili na niekoľko intervalov 
s šírkou 50 D. U.. V každom intervale sme spočítali priemerné DIFF. Podobne aj hodnoty pokrytia oblohy 
oblačnosťou  sme rozdelili do 10 intervalov o šírke 10 %. V každom intervale pokrytia oblohy sme spočítali 
priemerné DIFF. Pokrytie oblohy  oblačnosťou je funkcia odrazivosti v určitom pixeli a túto odrazivosť   sme 
získali z družicových meraní. Výsledky tohto porovnania sú uvedené v obr. 8. V ľavej hornej časti je znázornená 
závislosť DIFF na celkovom ozóne na staniciach Xianghe a Sapporo a tá istá závislosť pre stanice Kunming 
a Sapporo je znázornená v ľavej dolnej časti tohto obrázka.  Hodnoty ozónu merané na pozemných staniciach  
v Čine sú vyššie než hodnoty ozónu z družíc na týchto staniciach, kým na stanici Sapporo je tomu naopak. 
Čiarkovanou čiarou je vyznačený 95 %-ný interval spoľahlivosti pre priemerné hodnoty DIFF, takže rozdiely 
v DIFF medzi čínskymi stanicami a stanicou Sapporo sú štatisticky významné.S rastúcim celkovým ozónom 
absolútna hodnota DIFF na čínskych  staniciach rastie, kým na stanici Sapporo klesá. Z porovnania  závislosti 
DIFF na odrazivosti na staniciach Sapporo a Xianghe (horný pravý obrázok) a na staniciach Sapporo a Kunming 
(dolný pravý panel) zistíme, že štatisticky významné rozdiely medzi čínskymi stanicami a stanicou Sapporo sa 
pozorujú pri nízkej odrazivosti (menšej oblačnosti), kým v prípade veľkej odrazivosti (oblačnosti) sú tieto 
rozdiely štatisticky nevýznamné. Na obrázku 9 je znázornené rozdiely DIFF na čínských staniciach (horný 
obrázok – Xianghe, dolný obázok – Kunming) a na stanici Hradec Králové. V prípade závislosti DIFF na 
celkovom ozóne pozorujeme štatisticky významné rozdiely v intervale 280-380 D.U., kde hodnoty ozónu 
z pozemných meraní sú vyššie než družicové hodnoty ozónu na čínskych staniciach. Pri hodnotách ozónu 
vyšších než 380 D.U. nepozorujeme štatisticky významné  rozdiely medzi čínskymi stanicami a stanicou Hradec 
Králové. Podobne nepozorujeme významné rozdiely v závislosti DIFF na reflektivite medzi čínskymi stanicami 
a stanicou Hradec Králové. 
 
4.Záver  
 
1. Rozvíja sa spolupráca medzi Ústavom fyziky atmosféry v Prahe a Ústavom fyziky atmosféry čínskej 
akadémie vied v Beijingu 
2.  Absolútne hodnoty DIFF na staniciach Ústavu fyziky atmosféry čínskej akadémie vied sú porovnateľné 
s hodnotami DIFF na európskych staniciach a na stanici Sapporo a tak údaje z čínskych staníc sa dajú použiť pre 
vedecké účely. 
3. Absolútne hodnoty DIFF  sú na staniciach čínskej meteorologickej akadémie vyššie než na staniciach Ústavu 
fyziky atmosféry čínskej akadémie vied. 
4.  Rozdiely medzi čínskymi stanicami a stanicou Sapporo  závislosti DIFF na množstve celkového ozónu  a na 
pokrytí oblohy oblačnosťou sú výraznejšie  než tieto rozdiely  medzi čínskymi stanicami a stanicou Hradec 
Králové.  
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Obr.1: Ročný chod počtu malých  (horná časť) a veľkých (dolná časť) lamín na európskych a ázijských                             
ozonosondážnych staniciach. 

 

Obr.2: Ročný chod počtu malých lamín v intervaloch výšky ozónového maxima v lamine  na európskych 
ozonosondážnych staniciach (horná časť), na stanici Beijing (stredná časť) a na stanici Sapporo (dolná 
časť). Trop- výška termálnej tropopauzy. 
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Obr. 3:  Ako obr.2, ale pre veľké laminy 

 

Obr.4: Hodnoty DIFF v období 1997-2008 na stanici Kumning. 
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Obr.5: Hodnoty DIFF v období 1997-2008 na stanici Longfengshan.  

.  

Obr.6: Hodnoty DIFF v období 1988-2008 na stanici Kunming (horná časť) a na stanici Xianghe (dolná časť). 
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Obr.7: Hodnoty DIFF v období 1988-2008 na stanici Sapporo (horná časť) a na stanici Hradec Králové (dolná 
časť). 

 

Obr.8 :  Závislosť priemerných  hodnôt DIFF (čierna plná čiara) na stanici Xianghe a na stanici Sapporo (modrá                
plná čiara ) na hodnotách celkového ozónu – horná ľavá časť, na odrazivosti -horná pravá časť, to samé ako 
v hornej ľavej časti, ale pre stanice Kunming a Sapporo – dolná ľavá časť, to samé ako pravá horná časť, ale pre  
tanice Kunming a Sapporo- pravá dolná časť. Čierne bodkované čiary znamenajú 95 %-né intervaly 
spoľahlivosti.   
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Obr.9 :  To samé ako obr.8, ale pre miesto  dát zo stanice Sapporo sú v obrázku znázornené dáta zo stanice 
Hradec Králové. 

 

Tab. 1: Geografické charakteristiky čínskych pozemných staníc merajúcich celkový ozón.   

Brewer East China 132m 30.3 ° N, 119.7 ° E  Linan  

Brewer Northeast China 314m 44.75 ° N , 127.6 ° 
E 

Longfengs
han 

Brewer Northwest China 3810m 36.3 ° N, 100.9 ° E  Waliguan  

Dobson North China 80m 40.0 ° N, 116.4 ° E  Xianghe  

Dobson Southwest China 1917m 25.03 ° N, 102.7 E  Kunming  

type of 
instrume

nt 

Representative 
region  

Above 
sea 
level  

location   
station  
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Dopady lidské činnosti na horní atmosféru 
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Abstrakt 
Trendy v teplotě mezosféry, elektronové koncentraci v dolní ionosféře, elektronové koncentraci a výšce jejího 
maxima v E vrstvě, elektronové koncentraci v maximu F1 vrstvy, hustotě termosféry a iontové teplotě ve vrstvě 
F kvalitativně souhlasí s následky zesíleného skleníkového efektu a tvoří konzistentní scénář globálních změn 
v horní atmosféře. Byly identifikovány tři skupiny parametrů, které nezapadají do tohoto scénáře, F2 vrstva 
ionosféry, vodní pára v mezosféře a dynamika mezosféry a dolní termosféry. V článku je podána informaci o 
pokroku v globálním scénáři dlouhodobých trendů v horní atmosféře se zaměřením na ty tři otevřené problémy. 
K dlouhodobým trendům přispívá několik dalších faktorů, jmenovitě antropogenní změny stratosférického 
ozónu, změny koncentrace vodních par v mezosféře, dlouhodobé změny geomagnetické aktivity a magnetického 
pole Země. 
 
Abstract 
Trends in the mesospheric temperature, electron concentration in the lower ionosphere, electron concentration 
and height of its maximum in the E region, electron concentration in the F1-region maximum, thermospheric 
neutral density and F-region ion temperature qualitatively agree with consequences of the enhanced greenhouse 
effect and form a consistent pattern of global change in the upper atmosphere. Three groups of parameters were 
identified as not-fitting this global pattern, the F2 region ionosphere, mesospheric water vapour, and the 
mesosphere/lower thermosphere dynamics. The paper reports progress in development of the global pattern of 
trends with emphasis to these three open problems. There are several other factors contributing to long-term 
trends, namely the stratospheric ozone depletion, mesospheric water vapour concentration changes, long-term 
changes of geomagnetic activity and of the Earth’s magnetic field. 
 
 
1. Úvod 
 
     Nejprve si vyjasníme pojmy – co je to horní atmosféra, jakou lidskou činnost máme na mysli. Horní 
atmosféru tvoří mezosféra, termosféra a ionosféra, výšky nad 50 km nad zemským povrchem. Pod pojmem 
lidská činnost zde chápeme vypouštění různých chemických látek do atmosféry, kterou tímto znečišťujeme; 
konkrétně se jedná o skleníkové plyny, hlavně CO2, dále pak o ozón poškozující látky, z nichž většina je již 
v současnosti zakázána. 
     V atmosféře trvale narůstá koncentrace skleníkových plynů. Převážně následkem toho globální přízemní 
teplota vzduchu vzrostla ve 20. století o zhruba 0.6oC. Skleníkový efekt ve střední a horní atmosféře je ale 
ochlazování, ne oteplování! Příčinou je pokles hustoty atmosféry s výškou a tím i řídnutí vrstvy CO2, která se 
nakonec v dolní stratosféře stane tak řídkou, že již i přes antropogenní růst koncentrace CO2 nestačí zadržovat 
odchozí dlouhovlnné záření, jehož zachycování v troposféře působí ohřev (stejně jako sklo ve skleníku). Druhá 
vlastnost CO2, poměrně silné vyzařování v některých spektrálních čárách v infračervené oblasti (tj. radiační 
ochlazování) ale zůstává nedotčena, a proto je výsledným efektem „skleníkové“ ochlazování. Tyto změny musí 
mít též dopad na horní atmosféru, a tím se budeme dále zabývat. 
     Ve druhé kapitole bude stručně uveden scénář globálních změn a vymezeny zbývající s tím spojené nejasnosti 
a problémy. Ve třetí kapitole pojednáme příčiny pozorovaných dlouhodobých změn horní atmosféry, jimiž jsou 
nejen skleníkové plyny. Ve čtvrté kapitole se budeme zabývat podrobněji třemi hlavními problémovými 
oblastmi. Kapitolou pátou je závěr. 
 
2. Scénář globálních změn 
 
     Obrázek 1 ukazuje souhrnně trendy v teplotě a v elektronové koncentraci (ionosféra) pro celou oblast výšek 
0-400 km. Pokud jde o trendy v horní atmosféře, trendy v teplotě mezosféry (ohřev), v elektronové koncentraci 
(mírný růst) v maximech ionosférických vrstev E a F1, ve výškách (mírný pokles) dolní ionosféry a maxim E a 
F1 vrstvy, v hustotě termosféry (pokles) a v iontové teplotě okolo 350 km (výrazný pokles) tvoří konsistentní 
obraz, kvalitativně odpovídající modelovým simulacím efektů růstu koncentrace skleníkových plynů (Laštovička 
et al., 2006a, 2008) – ochlazování horní atmosféry, její následné smršťování a teplotně podmíněné změny 
v chemii malých složek působící mírný růst elektronové koncentrace. 
     Do tohoto scénáře ale nezapadá nebo je nejasné: 
1. Trendy v maximu F2 vrstvy ionosféry. 
2. Trendy v dynamice v horní mezosféře a dolní termosféře (MLT oblast). 
3. Trendy v koncentraci vodní páry v mezosféře. 
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Těmito třemi okruhy problémů se budeme zabývat ve 4. kapitole. 
 
3. Příčiny globálních změn 
 
     Hlavní příčinou probíhajících dlouhodobých globálních změn je sice Růst koncentrace skleníkových plynů, 
hlavně CO2, ale není to příčina jediná, roli hrají i další faktory (Laštovička, 2009). Přehled faktorů ovlivňujících 
trendy: 
1. Růst koncentrace skleníkových plynů, hlavně CO2. 
2. Změny koncentrace ozónu ve stratosféře. 
3. Změny koncentrace vodních par v mezosféře a stratosféře. 
4. Dlouhodobé změny geomagnetické aktivity. 
5. Sekulární změny magnetického pole Země. 
Při počítání trendů se dělá korekce na sluneční aktivitu pro odstranění slunečního cyklu a kromě toho za dobu od 
kdy je k dispozici nejvíce dat (od let 70-tých) se sluneční aktivita dlouhodobě zase tak moc neměnila, a proto na 
získané trendy prakticky vliv nemá. 
     Trend v ozónu a vodní páře ovlivňují hlavně nižší vrstvy horní atmosféry, ale jejich vliv může zasahovat 
překvapiv vysoko, jak ukazují model modelové výpočty v obr. 2. Největší vliv změn stratosférického ozónu na 
změny hustoty atmosféry je na výškách okolo 110 km a měl by být stále ještě detekovatelný i okolo 200 km 
(Akmaev et al., 2006), i když tento model pravděpodobně vliv ozónu a vodní páry poněkud přeceňuje. 
Ionosférická data ukazují, že zatímco v maximu E-vrstvy (okolo 110 km) je vliv ozónu prokazatelný, v maximu 
F1 vrstvy (okolo 200 km) již vidět není (Bremer, 2008). 
     Dlouhodobé změny geomagnetické aktivity a magnetického pole Země ovlivňují hlavně ionosféru, nejvíce 
její nejvyšší vrstvu F2, což bude pojednáno v kapitole 4.1. Obrázek 3 ilustruje, že změny magnetického pole 
Země mají na trendy ve výšce maxima vrstvy F2, hmF2, velice regionálně odlišný vliv; zdaleka nejsilnější 
dopady mají v oblasti nízkých šířek Jižní Ameriky. 
     Některé příčiny dlouhodobých změn mění s časem (ozón) nebo s místem (magnetické pole Země) podstatně 
svůj trend. To má dva následky. Za prvé se s časem a místem mění relativní role jednotlivých faktorů 
v celkových trendech. Za druhé trendy nebudou dlouhodobě stabilní a na všech místech stejné. Je jasné, že když 
dochází ke změně trendu ozónu z poklesu postupně na růst, tak to bude mít dopad na trend řady veličin v horní 
atmosféře, zvláště v mezosféře a dolní termosféře. Podobně změny geomagnetického pole Země budou vytvářet 
regionální rozdíly v trendech v ionosféře, jak naznačuje i obr. 3.. 
 
4. Problémy 
 
     Jak už bylo uvedeno ve 2. kapitoly, existují tři okruhy problémů, charakterizované klíčovými slovy F2 vrstva 
ionosféry, dynamika v MLT oblasti a vodní pára v mezosféře. Jejich vývojem v posledním období se nyní 
budeme zabývat podrobněji. 
 
4.1. F2 vrstva ionosféry 

 
     Studovanými parametry F2 vrstvy ionosféry jsou maximální elektronová koncentrace vyjádřená pomocí 
pozorované kritické frekvence foF2 a výška tohoto maxima hmF2. Problémy jsou v podstatě dva: 
1. Různí autoři nalézají buď kladný nebo naopak záporný trend pro různé stanice a různá období 

v foF2 i hmF2. 
2. Vede se spor o to, zda hlavní příčinou je skleníkový efekt nebo růst geomagnetické aktivity, 

v některých oblastech hraje též roli sekulární variace magnetického pole Země. 
Příčin rozdílů ve velikosti a i znaménku trendů je více. V některých případech byly problémy s kvalitou dat nebo 
s použitím příliš krátkého období. Další problém byla nepřesně dělaná korekce na vliv slunečního cyklu (ten je 
pro foF2 o dva řády silnější než trend). Pro hmF2 máme kvalitní přímá měření jen za posledních 10-15 let, starší 
data se počítala z M(3000)F2; pro přepočet existují čtyři poněkud odlišné formule, z nichž každá je vhodná pro 
jiní podmínky, přičemž řada autorů toto zanedbala a použila nesprávné formule. Laštovička et al. (2006b) na 
souboru vysoce kvalitních foF2 dat porovnali výsledky získávané různými metodami různých autorů, vyřadili 
chybné metody a ukázali, že kromě komplikované metody Michajlova ostatní metody dávají srovnatelné 
výsledky. Vedlejším výsledkem této studie bylo, že oproti F10.7 jak R, tak zvláště R12 jsou podstatně horší pro 
korekci vlivu slunečního cyklu na foF2. Nejkvalitnější datové soubory analyzované korektními postupy při 
vhodné volbě studovaného období pro potlačení vlivu slunečního cyklu dávají mírný pokles foF2 a pokles hmF2, 
což je v souladu s modelovými výpočty (obr. 4). Obrázek 4 (modelový výpočet) ukazuje pro 2xCO2 pokles 
hmF2 o 20-25 km, kdežto pokles foF2 je jen malý. Při slabém efektu je jasné, že i různé menší chyby v datech 
nebo v postupu mohou vést i k trendům s opačným znaménkem, Obrázek 4 rovněž kvalitativně souhlasí 
s pozorovanými mírnými kladnými trendy elektronové koncentrace okolo 110 km (foE) a 200 km (foF1).  
     Jak už jsme ukázali v obr. 3, někde hraje významnou roli v trendech hmF2 a foF2 sekulární změna 
magnetického pole Země, ale pro většinu regiónů včetně Evropy je tento efekt zanedbatelný. Odborníci se 
rozdělují na dvě skupiny, jedna upřednostňuje jako hlavní příčinu pozorovaných trendů růst koncentrace 
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skleníkových plynů, druhá růst geomagnetické aktivity. Po skoro celé 20. století oba faktory rostly a působily na 
trendy stejným směrem, čili nebylo možno je rozlišit. V současné době ale již magnetická aktivita neroste. 
Obrázek 5 ukazuje pro dvě evropské stanice, Slough (Anglie) a Řím, chování foF2, foF1 a foE v závislosti na 
geomagnetické aktivitě (Ap132). V prvém období s růstem geomagnetické aktivity klesají hodnoty ionosférických 
veličin, což odpovídá chování kontrolovanému geomagnetickou aktivitou. Později se ale charakter chování mění. 
Pro foE se charakter chování mění okolo r. 1970 (Michajlov a de la Morena (2003) tuto změnu okolo r. 1970 
prokázali pro podstatně větší soubor stanic), pro foF1 okolo r. 1997, pro foF2 okolo r. 2000. Čili podle obr. 5 
v minulosti byly dlouhodobé změny ionosféry určovány hlavně dlouhodobými změnami geomagnetické aktivity, 
ale v současnosti již tomu tak není, rozhodujícím faktorem se stal růst koncentrace skleníkových plynů. To 
souhlasí se závěrem Laštovičky (2005) o rostoucí roli skleníkových plynů a klesající roli sluneční a 
geomagnetické aktivity v dlouhodobých změnách  v systému atmosféra-ionosféra v průběhu 20, století. 
 
4.2. Dynamika v mezosféře a dolní termosféře 
 
Dva hlavní problémy jsou: 

1. Změnil se trend větrů okolo r. 1990 a proč? 
2. Jaké jsou trendy v aktivitě atmosférických vln? 
Obrázek 6 ukazuje trendy ve větru na výškách okolo 90 km pro dvě reprezentativní evropské stanice s 

nejdelšími řadami měření, Collm a Obninsk za období 1973-2004. Zonální vítr až do r. 1990 slábl, od r. 1990 
pak naopak zesiloval. Meridionální vítr do r.1990, poté se stabilizoval. Okolo r. 1990 tedy došlo k jasné změně 
v trendu větru. Měření na žádné další stanici není s tímto tvrzením v rozporu. Příčina je zatím neznámá, ale 
vzhledem k podstatné roli, kterou hraje disipace energie gravitačních vln ve větru na výškách okolo 90 km a 
vzhledem k tomu, že malé ozónové laminy, vytvářené hlavně gravitačními vlnami, vykazují obdobnou změnu 
trendů okolo r. 1990, jsme toho názoru,že změna aktivity gravitačních vln, způsobená změnou v jejich 
troposférických zdrojích a ve filtraci vln stratosférou, hraje důležitou ne-li hlavní roli ve změně trendu ve větrech 
okolo 90 km. 

To nás přivádí k druhému problému, a to k otázce, jak se dlouhodobě mění aktivita gravitačních a dalších 
atmosférických vln v mezosféře a dolní termosféře. Zde ale narážíme na nedostatek informací. Pokud jde o 
gravitační vlny, existují pouze dvě studie na omezených datových souborech založených na měření větru, z nichž 
žádná neprokázala existenci trendu, i když modely předpovídají jisté zvýšení jejich aktivity. Aktivita 
planetárních vln pravděpodobně nepravidelně zesilovala, ale i zde je potřeba více informací. Aktivita přílivových 
vln v zonálním větru vykazovala obdobnou změnu trendu jako převládající vítr, ale změna nastala o několik let 
dříve. O trendech aktivity přílivových vln v dalších veličinách pak nemáme spolehlivé informace. Celkově tedy 
trendy v aktivitě atmosférických vln tvoří slabé místo v tom smyslu, že nemáme dostatek kvalitních informací 
pro jejich posouzení. 
 
4.3 Koncentrace vodních par v mezosféře  
 
    Třetím z problémů jsou nejasné a rozporné výsledky o trendech koncentrace vodních par a s tím spojených 
stříbřitých oblaků. Stříbřitá oblaka (NLC – noctilucent clouds) se pozorují v létě na výškách 82-85 km ve 
vysokých šířkách; jsou spojena s extrémně nízkými teplotami v letní polární menopauze. Při pozorování shora 
jsou nazývány polární mezosférická oblaka (PMC). O trendech v NLC/PMC rozhodují koncentrace vodních par 
a teplota, a jelikož trend teploty na výšce NLC/PMC je nulový, rozhoduje trend v koncentraci vodních par. 
Konkrétní problémy jsou dva: 
1. Propad koncentrace vodních par v r. 2001. 
2. Rozpor v trendech stříbřitých oblaků (NLC) a polárních mezosférických oblaků (PMC). 
     Ve stratosféře od 50-tých let minulého století balonová a později i družicová data ukazovala na stálý růst 
koncentrace vodních par, který byl přerušen náhlým poklesem v r. 2001, zřejmě díky ochlazení tropické 
tropopauzy. Od té doby ale koncentrace vodních par opět roste a již překročila úroveň r. 2000, takže se zdá, že 
nešlo o přerušení trendu, pouze o nehomogenitu v časové řadě (nicméně potvrzení dalšími pozorováními je 
zapotřebí). Tento vývoj se s jistým časovým zpožděním a méně „skokovou“ formou promítl i do koncentrace 
vodních par v mezosféře. Dalším problémem jsou pak rozdíly v chování koncentrace vodních par podle 
družicových a pozemních měření. 
     Obrázek 7 ukazuje, že celkové průměrné albedo PMC (to je dáno počtem a jasností PMC) vykazuje kromě 
jasné antikorelace se slunečním cyklem také zjevný dlouhodobý růst. Obrázek 8 naopak vede k závěru, že 
četnost výskytu NLC nevykazuje statisticky významný růst. DeLand et al. (2007) analyzovali 27 let družicových 
pozorování albeda PMC v šířkových pásech 50o-64o (šířky kde se pozorují NLC), 64o-74o a 74o-82o; našli 
srovnatelné trendy na severní a jižní polokouli, vzrůst o 12-20% za 27 let. Ale tento růst byl podstatně slabší na 
šířkách, kde se pozorují NLC (největší byl okolo 80oN). Na druhé straně Kirkwood et al. (2008) dostali z obr. 8 
pro četnost výskytu NLC trend +0.08±0.16 nocí/rok, což je statisticky nulový trend, ale s velkým stupněm 
nejistoty. Tyto dva výsledky umožňují říci, že možná není skutečný rozdíl mezi trendy v NLC a PMC. Dané 
pásmo možných trendů NLC zahrnuje i pozorovaný kladný trend v PMC (ale i možnost záporného trendu v 
NLC).  
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5. Závěr 
 
     Postupně se vytváří ucelený obraz/scénář globální změny horní atmosféry, t.j. mezosféry, termosféry a 
ionosféry, i když ještě některé otevřené otázky zůstávají. Ze tří problémových oblastí bylo ve dvou, v F2-vrstvě 
ionosféry a v koncentraci vodních par v mezosféře, dosaženo pokroku a nalezena cesta, která by mohla vést 
k objasněné problémů a začlenění těchto veličin do celkového obrazu/scénáře globálních změn horní atmosféry. 
Největším problémem zůstávají dlouhodobé změny v aktivitě atmosférických vln, kde je málo informací a 
nejasná situace. Hlavní příčinou dlouhodobých změn v horní atmosféře je rostoucí koncentrace skleníkových 
plynů, jistou roli hrají i změny ozónu, vodní páry, geomagnetické aktivity a magnetického pole Země. 
     Úkoly pro budoucí výzkum: 
1. Dořešit stávající „bílá místa“ v globálním scénáři. 
2. Propojit trendy v horní atmosféře a ve stratosféře. 
 
Literatura  
Akmaev, R.A., Fomichev, V.I., Zhu, X., 2006. Impact of middle-atmospheric composition changes on 

greenhouse cooling in the upper atmosphere, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 68, 1879-
1889. 

Bremer, J., 2008. Long-term trends in the ionospheric E and F1 regions. Annales Geophysicae 26, 1189-1197.  
Bremer, J., Laštovička, J., Mikhailov, A.V., Altadill, D., Bencze, P., Burešová, D., DeFranceschi, G., Jacobi, C., 

Kouris, S., Perrone, L., Turunen, E., 2009. Climate of the upper atmosphere. Annals of Geophysics (v tisku). 
Cnossen, I., Richmond, A.D., 2008. Modelling the effect of changes in the Earth’s magnetic field from 1957 to 

1997 on the ionospheric hmF2 and foF2 parameters. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 70 
(11-12), 1512-1524. 

DeLand, M.T., Shettle, E.P., Thomas, G.E., Olivero, J.J., 2006. A quarter-century of satellite polar mesospheric 
cloud observations. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 68, 9-29. 

DeLand, M.T., Shettle, E.P., Thomas, G.E., Olivero, J.J., 2007. Latitude-dependent long-term variations in polar 
mesospheric clouds from SBUV version 3 PMC data. Journal of Geophysical Research 112, D10315, 
doi:10.1029/2006JD007857. 

Kirkwood, S., Dalin, P., Réchou, A., 2008. Noctilucent clouds observed from the UK and Denmark – trends and 
variations over 43 years. Annales Geophysicae 26, 1243-1254. 

Laštovička, J., 2005. On the role of solar and geomagnetic activity in long-term trends in the atmosphere-
ionosphere system. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 67 (1-2), 83-92. 

Laštovička, J., 2009. Global pattern of trends in the upper atmosphere and ionosphere: recent progress. Journal 
of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 71, doi: 10.1016/j.jastp.2009.01.010. 

Laštovička, J., Akmaev, R.A., Beig, G., Bremer, J., Emmert, J.T., 2006a. Global change in the upper 
atmosphere. Science 314 (5803), 1253-1254. 

Laštovička, J., Akmaev, R.A., Beig, G., Bremer, J., Emmert, J.T., Jacobi, C., Jarvis, M.J., Nedoluha, G., 
Portnyagin, Yu.I., Ulich, T., 2008. Emerging pattern of global change in the upper atmosphere and 
ionosphere. Annales Geophysicae 26 (5), 1255-1268. 

Laštovička, J., Mikhailov, A.V., Ulich, Th., Bremer, J., Elias, A.G., Ortiz de Adler, N., Jara, V., Abarca del Rio, 
R., Foppiano, A.J., Ovalle, E., Danilov, A.D., 2006b. Long-term trends in foF2: A comparison of various 
methods. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 68 (17), 1854-1870. 

Mikhailov, A.V., de la Morena, B.A,. 2003. Long-term trends of foE and geomagnetic activity variations. 
Annales Geophysicae 21, 751-760. 

Qian, L., Solomon, S.C., Roble, R.G., Kane, T. J., 2008. Model simulations of global change in the ionosphere. 
Geophysical Research Letters 35, L07811, doi:10.1029/2007GL033156. 

 
 



 - 85 -    

 
 
Obr. 1. Prvý scénář globálních změn v atmosféře a ionosféře (dle Laštovička et al., 2008). Šipky ukazují směr 

změny: teplotní profily vlevo ochLazování, vpravo ohřev (žádná změna v teplotě menopauzy); profil 
elektronové koncentrace, změny v elektronové koncentraci (horizontálně) a ve výšce ionosférických vrstev 
(vertikálně). 

 
Obr. 2. Trendy v globální průměrné hustotě atmosféry na výškách 40-200 km, způsobené změnami koncentrací 

CO2, ozonu a vodní páry za období 1980-2000 podle modelových výpočtů Akmaev et al. (2006); %/decade 
znamená % za deset let. 
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Obr. 3. Výpočet vlivu změn magnetického pole Země na výšku maxima F2 vrstvy ionosféry, hmF2 (rozdíl mezi 

roky 1997 a 1957 v km), modelem TIE-GCM pro den 80 (horní panely) a den 172 (dolní panely), 00 UT 
(vlevo) a 12 UT (vpravo). Podle Cnossen a Richmond (2008). 

 
Obr. 4. Profily elektronové koncentrace pro r. 2000 (plná čára) a pro 2xCO2 v r. 2100 (čárkovaná čára) při 

střední úrovni sluneční aktivity (F10.7 = 150) – horní panel. Změna elektronové koncentrace v procentech 
jako následek zdvojnásobení koncentrace CO2  - dolní panel. Podle Qian et al. (2008). 
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Obr. 5. Chování foF2, foF1 a foE na stanicích Slough (Anglie) a Řím v závislosti na geomagnetické aktivitě 

(Ap132 – vyhlazená geomagnetická aktivita), období ~1960-2002. Podle Bremer et al. (2009). Pro foE se 
charakter chování mění okolo r. 1970, pro foF1 okolo r. 1997, pro foF2 okolo r. 2000. 
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Obr. 6. Roční průměrný převládající vítr na výškách okolo 90 km pro stanice Obninsk (55oN, 37oE) a Collm 

(52oN, 15oE). Čárkovaná čára - Obninsk, tečkovaná čára - Collm, plná čára – průměr Obninsk + Collm; 
rovné plné čáry – lineární trend; horní panel – zonální složka, dolní panel – meridionální složka (Laštovička 
et al., 2008). 

 

 
 

Obr. 7. Průměrné albedo polárních mezosférických oblaků (PMC) počítané z kombinace  SBUV a SBUV/2 dat: 
Plná čára – severní polokoule, čerchovaná čára – jižní polokoule. Podle DeLand et al. (2006). 

 

 
Obr. 8. Vývoj četnosti nocí se stříbřitými oblaky (NLC) podle pozorování ve Velké Británii a v Dánsku, 1964-

2006 (Kirkwood et al., 2008). Tlustá plná čára – celá NLC sezóna; plná čára – 20.6.-20.7.; tenká čára – 
F10.7. 
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Vliv silných geomagnetických bou ří na atmosférickou cirkulaci v zimní severní 
hemisfé ře 
 
J. Bochníček 1), H. Davídkovová 1) P. Hejda 1) a R. Huth 2) 

 
1) Geofyzikální ústav AV ČR v.v.i., Boční II/ 1401, 141 31 Praha 4 
2) Ústav fyziky atmosféry AV ČR v.v.i., Boční II/ 1401, 141 31 Praha 4 
 
Cílem předložené práce je vyšetřit vliv isolovaných silných geomagnetických bouří (Ap≥60) na atmosférickou 
cirkulaci v zimní severní hemisféře. Za tímto účelem byla analyzována tlaková pole v rozmezí SLP až 20 hPa 
v zimních měsících (prosinec-březen) let 1955-2003. Získané výsledky naznačují, že dopad geomagnetických 
bouří na procesy v dolní atmosféře je modulován sluneční aktivitou, fází kvazibienální oscilace (QBO) a 
vnitřními atmosférickými procesy, jakými například jsou stratosférická oteplení (stratospheric warmings), nebo 
výskyt blokujícího útvaru nad britskými ostrovy. 
 
 
The Effect of Severe Geomagnetic Storms on the Atmospheric Circulation in the Winter Northern 
Hemisphere 
 
The aim of this paper is to investigate the effects of isolated strong geomagnetic storms (Ap≥60) on the 
atmospheric circulation in the winter Northern Hemisphere. For this purpose pressure fields between the SLP 
and 20 hPa level were analyzed in winter months (December-March) of 1955-2003. The obtained results indicate 
that the impact of geomagnetic storms is modulated by solar activity, phase of quasibiennial oscillation (QBO) 
and by some inherent atmospheric processes such as the appearance of blocks over British Isles. 
 
 
 
ÚVOD 
 
Statistické analýzy ukázaly, že zimní období s vysokou průměrnou geomagnetickou aktivitou bývají spojena 
s prohloubením Islandské tlakové níže a zesílením zonálního proudění nad Atlantikem a západní Evropu 
(Bochníček et al., 1999 a, b; Bochníček, Hejda 2002, 2005; Boberg, Lundstedt 2002, 2003; Thejll et al., 2003; 
Palamara Bryant 2004; Lu et al., 2007, 2008). Cílem předložené práce bylo zjistit, zda v atmosféře může 
docházet k obdobným procesům i v případě, kdy geomagnetické aktivita je vysoká pouze po dobu několika málo 
dní. 
 
DATA A JEJICH ZPRACOVÁNÍ 
 
Údaje týkající se atmosférického tlaku byly čerpány z datového souboru NCEP/NCAR Reanalysis Data, Boulder 
USA. Denní tlakové anomálie byly vypočítávány jako rozdíly mezi denními hodnotami a denními dlouhodobými 
průměry za období let 1970-2003. Geomagnetické indexy Ap a Wolfovo číslo R byly převzaty z NOAA 
Geophysical Data Center, Boulder USA, indexy severoatlantické oscilace (NAO) z Climatic Research Unit, 
Norwich UK a údaje o fázích kvazibienální oscilace (QBO) z Berlin Stratospheric Data Series, Meteorological 
Institute, Free University Berlin, Germany. 
 
 
VÝSLEDKY 
 
Existence poklesu tlaku v polární a subpolární oblasti dolní atmosféry (dále jen stratosférického, či 
troposférického signálu v tabulce č. 1), detekovaného v souvislosti s výskytem 55 silných, isolovaných 
geomagnetických bouří (Ap≥60), ke kterému došlo v zimních měsících let 1956-2003, nasvědčuje tomu, že i 
krátkodobá, silná geomagnetická porucha může být příčinou tlakových změn v dolní atmosféře. Z  tabulky č. 1 je 
zřejmé, že k takovýmto změnám dochází především při vysoké sluneční aktivitě, kdy bývá stratosféra s 
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troposférou propojena (Kodera 2003). Příklad takovéto vazby (STC- Stratosphere Troposphere Coupling) je 
ukázán v obrázku č. 1. Výrazný pokles tlaku, ke kterému došlo v polární dolní stratosféře (20 hPa) 5. – 8. den po 
počátku geomagnetické bouře, nezůstal omezen jen na tuto oblast. Z časové sekvence vertikálních profilů 
tlakových anomálií, realizovaných v segmentu vymezeném dvěma různoběžkami, je totiž zřejmé, že se tento 
pokles tlaku rozšířil hluboko do troposféry. Vzestup hodnoty indexu severoatlantické oscilace (NAO), 
zaznamenaný od 4. do 8. dne po počátku geomagnetické bouře, pak vypovídá o zintenzivnění zonálního 
proudění nad Atlantikem a západní Evropou. 
 
Při nízké sluneční aktivitě dochází k poklesu tlaku po silné geomagnetické bouři pouze ve stratosféře. Troposféra 
nebývá stratosférou propojena. Procesy v troposféře bývají tudíž pouze autonomního charakteru. Časový průběh 
hodnot indexu NAO proto není geomagnetickou bouří ovlivněn. Příklad takovéto situace je ukázán na obr. č. 2. 
 
V případě, že v době geomagnetické bouře dojde ve stratosféře k tzv. stratosférickému oteplení, geomagnetický 
signál, kterým rozumíme pokles tlaku vyskytnuvší se v polárních šířkách několik dní po bouři, je tímto 
oteplením zcela překryt. Příklad takovéto situace je v obr. č. 3. 
 
Vyskytne-li se geomagnetická bouře v době, kdy se nad britskými ostrovy nachází tlaková výše, tedy blokující 
útvar, přičemž sluneční aktivita je nízká až střední, geomagnetická bouře troposféru nad Atlantikem a západní 
Evropou zpravidla neovlivní. Příklad takovéto situace lze nalézt v obr. č. 4. Je-li však sluneční aktivita vysoká 
(R≥100), blokující útvar bývá po několika dnech potlačen, viz obr. č. 5. 
 
 
DISKUSE 
 
Z tabulky č. 1 je patrné, že při vysoké sluneční aktivitě byla troposféra ovlivněna geomagnetickou bouří více při 
východní fázi QBO, zatímco při nízké sluneční aktivitě při fázi západní. Vysvětlení této skutečnosti je třeba 
hledat v četnosti výskytu stratosférických oteplení, která, jak ukázala Labitzke (1992) – obr. č. 6, je funkcí fáze 
QBO a sluneční aktivity. Závěrem je třeba poznamenat, že poklesy tlaku, ke kterým došlo ve stratosféře 
v souvislosti s geomagnetickou bouří, lze s jistou rezervou brát jako experimentální potvrzení výsledků 
počítačového modelu Arnolda a Robinsona (2001). 
 
 
ZÁVĚR 
 
Míra ovlivnění dolní atmosféry silnou geomagnetickou bouří závisí na: 
 

1. Úrovni sluneční aktivity 
2. Fázi QBO 
3. Přítomnosti stratosférického oteplení 
4. Uspořádání tlakových polí v troposféře 
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Vliv slune ční aktivity na cyklonální a anticyklonální činnost v mírných 
zeměpisných ší řkách 
 
Radan Huth 
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. (email huth@ufa.cas.cz) 
 
Abstrakt  
 
V uplynulých letech jsme prokázali, že sluneční aktivita významně ovlivňuje různé charakteristiky troposférické 
cirkulace v mírných zeměpisných šířkách v zimě. Předložený příspěvek rozšiřuje tyto analýzy o cyklonální a 
anticyklonální aktivitu. Cyklonální aktivita je popsána pomocí Eulerovských tzv. drah cyklón (‘stormtracks’), jež 
jsou definovány jako standardní odchylka výšky hladiny 500 hPa, filtrované pásmovým filtrem, který zachovává 
synoptické periody v pásmu přibl. 2,5 až 6 dní. Anticyklonální aktivita je charakterizována tzv. bloky, což jsou 
dlouho trvající stacionární anticyklonální útvary, působící jako překážky převládajícímu západnímu zonálnímu 
proudění. Dráhy cyklón a bloky jsou analyzovány odděleně pro měsíce s nízkou, střední a vysokou sluneční 
aktivitou, definovanou jako dolní, střední a horní třetina hodnot slunečního radiového toku 10,7 cm. Výsledky 
ukazují, že období s nízkou a vysokou sluneční aktivitou se mj. liší polohou drah cyklón a bloků (bloky jsou za 
slunečního maxima posunuty na východ), dobou života bloků (trvají déle za slunečního minima) a částečně i 
intenzitou drah cyklón (ve slunečním maximu jsou slabší). Vliv sluneční aktivity je významnější na bloky než na 
cyklonální činnost.  
 
Summary 
 
In recent years, we have demonstrated that solar activity significantly affects various characteristics of 
tropospheric circulation in mid latitudes in winter. This contribution extends these analyses to cyclonic and 
anticyclonic activity. Cyclonic activity is described in terms of Eulerian stormtracks, defined as standard 
deviation of 500 hPa heights, filtered by a band-pass filter retaining synoptic frequencies in the band of 
approximately 2.5 to 6 days. The anticyclonic activity is characterized by mid-latitude blockings, which are 
persistent stationary anticyclonic features, acting as obstacles in the prevailing westerly zonal flow. The 
stormtracks and blockings are analyzed separately for months with low, moderate, and high solar activity, 
defined in turn as the low, medium, and high third of the 10.7 cm solar radio flux. The results show that the low 
and high solar cycle phases differ i.a. in the position of both the stormtracks and blockings (the latter being 
shifted eastwards in solar maxima), in the lifetime of blockings (tending to last longer under solar minima), and 
partially also in the intensity of stormtracks (stormtracks being weaker in solar maxima). The effect of solar 
activity is more singificant on blockings than on cyclonic activity.  
 
1. Úvod 
 
Důkazy, že sluneční aktivita, zejména její 11-letý cyklus, ovlivňuje cirkulaci v troposféře, stále přibývají. K 
tomu přispěly i výsledky práce našeho pracovního týmu, složeného z pracovníků Ústavu fyziky atmosféry a 
Geofyzikálního ústavu AV ČR. Podařilo se nám ukázat, že v zimě sluneční aktivita ovlivňuje intenzitu zonálního 
přenosu (tj. západního proudění), tvar, geografický rozsah a intenzitu módů nízkofrekvenční proměnlivosti 
včetně severoatlantické oscilace, charakteristiky Arktické oscilace i četnost některých synoptických typů. Tyto 
výsledky byly prezentovány jak mezinárodní komunitě ve formě odborných článků (např. Bochníček a kol. 
2001; Bochníček a Hejda 2002, 2005, 2006; Huth a kol. 2006a, 2007a, 2008, 2009), tak domácí odborné 
komunitě ve sbornících konference Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí (mj. Huth a kol. 2005, 
2006b, 2007b). Společným jmenovatelem vlivu sluneční aktivity na cirkulaci troposféry je zvýšená intenzita a 
četnost zonálního (západního) proudění za vysoké sluneční aktivity. Přehled článků jiných autorů na téma vlivu 
sluneční aktivity na atmosférickou cirkulaci lze najít např. v práci Huth a kol. (2007b).  
Důležitými aspekty atmosférické cirkulace jsou cyklonální aktivita a výskyt atmosférických bloků. Tento 
příspěvek se zabývá vlivem sluneční aktivity na jejich charakteristiky, s důrazem na oblast Evropy a přilehlého 
Severního Atlantiku.  
 
2. Data a metody 
 
Analýza se zabývá prodlouženou zimou, zahrnující měsíce prosinec až březen. Sluneční aktivita je 
charakterizována průměrným měsíčním slunečním radiovým tokem s vlnovou délkou 10,7 cm (F10.7). Data jsou 
rozdělena do tří skupin podle úrovně sluneční aktivity, analogicky našim předchozím pracím. Zde popisujeme 
výsledky pro rozdělení dat na třetiny, tj. třída odpovídající nízké sluneční aktivitě obsahuje třetinu měsíců s 
nejnižšími hodnotami F10.7, třída odpovídající vysoké aktivitě obsahuje třetinu měsíců s nejvyššími hodnotami 
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F10.7 a třída odpovídající střední aktivitě obsahuje zbývající třetinu měsíců. Výsledky pro jiná rozdělení jsou 
obdobné.  
Atmosférická cirkulace je charakterizována geopotenciálními výškami hladiny 500 hPa. Zdrojem dat jsou 
reanalýzy NCEP/NCAR (Kalnay a kol. 1996). Prostorové rozlišení datových souborů je 2,5° x 2,5°.  
 
3. Atmosférické bloky 
 
Atmosférické bloky jsou kvazi-stacionární útvary, trvající až několik týdnů. Jedná se o anticyklóny nebo hřebeny 
vysokého tlaku ve středních zeměpisných šířkách, jež přerušují, odklánějí či rozdvojují zonální (západní) 
proudění, jež je ve střední troposféře typické a běžné. Bloky mají proto významný vliv na počasí ve středních 
zeměpisných šířkách; např. v zimě je výskyt bloků nad Severním Atlantikem spojen s epizodami velmi nízkých 

teplot ve střední Evropě. Pro použitou formální definici atmosférického bloku odkazujeme čtenáře na článek 
Barriopedro a kol. (2008), kde jsou uvedeny i další podrobnosti ke zde prezentovaným výsledkům.  
Zkoumané období pokrývá 44 zim v období 1955 až 1999, odpovídající čtyřem úplným cyklům slunečním 
aktivity.  
Četnost bloků v jednotlivých zeměpisných délkách pro různé fáze 11-letého slunečního cyklu je zobrazena na 
obr. 1. Bloky mají dvě hlavní oblasti výskytu; jednu v euro-atlantické oblasti s maximem poblíž 0° z.d., druhou 
nad středním Pacifikem poblíž datové čáry. Je zřejmé, že v euro-atlantické oblasti se četnost bloků příliš nemění, 
oblast jejich maximálního výskytu se však ve slunečním maximu posunuje o přibližně 15 až 20° směrem na 
východ. Obdobný posun pozorujeme i nad Tichým oceánem; tam navíc četnost bloků za slunečního maxima 
výrazně klesá. Významnou charakteristikou bloků je doba jejich trvání. Ukazuje se, že na tuto charakteristiku má 
sluneční aktivita rovněž významný vliv. Na obr. 2 vidíme, že ve slunečním maximu jsou krátce trvající bloky (do 
2 týdnů) četnější než ve slunečním minimu; opak platí pro bloky s dobou trvání nad dva týdny – ty jsou četnější 
za nízké sluneční aktivity. Obr. 3 ukazuje, že plošný rozsah bloků je za vysoké sluneční aktivity větší (tj. za 
slunečních maxim bloky ovlivňují atmosférickou cirkulaci na větší oblasti). Na druhou stranu je jejich vliv na 
teploty v Evropě slabší: zatímco za slunečního minima jsou s bloky spojeny záporné odchylky teploty od 

 

zem. délka 

Obr. 1. Četnost výskytu bloků s dobou trvání aspoň 5 dnů (v procentech ze všech zimních dnů, 
nahoře) pro nízkou (čárkovaně), střední (tečkovaně) a vysokou (plně) sluneční aktivitu. Dole: 
rozdíl četností mezi vysokou a nízkou sluneční aktivitou; tučná čára značí rozdíl na hladině 
významnosti 0,1.  
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normálu překračující 2°C nad velkou částí západní, střední a východní Evropy, za slunečního maxima takto 
velké odchylky nad Evropou (s výjimkou malých oblastí nejsevernějšího Ruska) nenajdeme.  

 
4. Cyklonální činnost 
 
Cyklonální činnost je popsána Eulerovským způsobem. Oblasti se zvýšenou cyklonální aktivitou (v angličtině 
zjednodušeně nazývané „stormtracks“) hledáme jako maxima v poli standardních odchylek anomálií 

doba trvání (dny) 

Obr. 2. Relativní četnost doby trvání bloků pro 5-9 dní (značeno 5), 10-14 dní (značeno 10), 15-19 dní 
(značeno 15) a více než 20 dní (značeno 20) pro vysokou (tmavě) a nízkou (světle) sluneční aktivitu v 
oblasti Severního Atlantiku (ATL na obr. 1).  

MIN MAX 

Obr. 3. Kompozity výšek hladiny 500 hPa (čáry, interval izočar 50 m) a teploty (barevně) 
pro dny, kdy byl pozorován blok v oblasti ATL dle obr. 1: pro sluneční maximum (vlevo) a 
minimum (vpravo).  



 - 98 -    

geopotenciálních výšek hladiny 500 hPa v oblasti synoptických frekvencí 2,5 až 6 dní. K domu účelu jsme na 
geopotenciální výšky aplikovali Blackmonův pásmový filtr (Blackmon a Lau 1980). Analyzováno je období 
1950-2003.  
Obr. 4 ukazuje velikost výše definované standardní odchylky geopotenciálu odděleně pro nízkou (vlevo) a 
vysokou (vpravo) sluneční aktivitu. Rozdíly mezi vysokou a nízkou aktivitou jsou zakresleny uprostřed; jejich 
statistická významnost určená metodou Monte Carlo je vyznačena barevně na pravém panelu. Je vidět, že obraz 
změn mezi vysokou a nízkou sluneční aktivitou je poměrně chaotický; nicméně nad Evropou lze za slunečního 
maxima pozorovat pokles cyklonální aktivity severně od oblasti hlavního výskytu cyklón a nárůst jižně od ní. To 
ukazuje na posun oblasti cyklonální činnosti ve slunečním maximu směrem k jihu.  
 
5. Diskuse a závěry  
 
Za slunečního minima jsou bloky v euro-atlantické oblasti posunuté více na západ a trvají déle, což má za 

následek větší poklesy teplot (oproti slunečnímu maximu) ve velké části Evropy. Za nízké sluneční aktivity je 
oblast největšího výskytu cklonální činnosti více zakřivená směrem k severovýchodu než za vysoké sluneční 
aktivity, kdy je orientována více zonálně. To je v souladu s našimi předchozími zjištěními, že vysoká sluneční 
aktivita je spojena se zesílenou zonalitou atmosférické cirkulace.  
Vlivy 11-letého slunečního cyklu v zimě jsou systematičtější a významnější na atmosférické bloky než na 
cyklonální činnost. Důvodem může být odlišné časové měřítko: bloky mají charakteristikou dobu trvání 
podstatně delší než cyklóny (týdny oproti dnům). To by mohlo znamenat, že vliv sluneční aktivity na 
atmosférickou cirkulaci roste s prodlužujícím se časovým měřítkem zkoumaných procesů.  
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Vliv srážkové činnosti na tok půdní CO2, teploty a vlhkosti půdy pod travnatým porostem byl zkoumán na 
observatoři Českého hydrometeorologického ústavu v Doksanech. Byl zjištěn statisticky významný vztah mezi 
půdní vlhkostí a tokem půdní CO2.  Vlhkost půdy ovlivňuje nejenom množství srážek, ale i jejich sezónní 
rozložení. Se zvyšující se teplotou půdy se zvyšuje evapotranspirace a tím dochází k poklesu půdní vlhkosti. 
Příspěvek ukazuje kolísání půdní vlhkosti a teploty v extrémně suchých a mokrých obdobích. 
 
 
Koloběh uhlíku je jedinečný proces, který je neoddělitelně spjat s podnebím, koloběhem vody, s cykly  
minerálních živin a s produkcí biomasy na pevninách i v oceánech. 
 
Oxid uhličitý (CO2) a jeho koncentrace 
 
• ~ 40,000ppm - lidský výdech (20l CO2/h)  
 
• > 1,000ppm - únava a snížená  koncentrace 
 
• < 1,000ppm - doporučená úroveň CO2 uvnitř místnosti 
 
• = 400ppm    Čerstvé ovzduší; přírodní prostředí (0,04%) 
 
zvýšený obsah CO2 = zvýšená únava a snížená koncentrace 
 
 
Kolísání koncentrací CO2 v atmosféře 
Současná koncentrace CO2 v atmosféře Země: 385 ppm, registrujeme statisticky významný rostoucí trend  
(Havaj +1.3 ppm/rok) 
 

 
Roční chod koncentrací CO2 v atmosféře 
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Roční chod je ovlivněn fotosyntézou rostlin: 
n CO2 + n H2O

 hv  →(CH2O) n + n O2 
 

kde, hv .. kvantum zářivé energie  
(CH2O) n .. vznik organických látek 
n O2 uvolnění molekulárního kyslíku 
 
Dýchání je soubor procesů, jimiž rostlina zajišťuje využití asimilátů pro růst, udržení struktur a funkcí, transport  
látek a příjem iontů. Přitom je uvolňován oxid uhličitý a teplo.  
 
 
Denní chod vlhkosti a tok CO2 z půdy 
 
Nejnižší vlhkost povrchu půdy nastává v době vrcholu evapotranspirace. Amplituda denních vlhkostních výkyvů  
se s hloubkou zmenšuje. V důsledku srážek se vlhkost půdy rychle zvyšuje. 
Denní chod koncentrace CO2 má při povrchu půdy většinou jedno minimum (dopoledne) a jedno maximum  
(večer). V důsledku srážek se tok CO2 zvyšuje. 
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Dlouhodobé změny půdní vlhkosti 
Množství vody v orniční vrstvě půdy má statisticky významný klesající trend 
Vegetační období (IV.-IX. měsíc) 
 

 
 
Měřená vlhkost půdy vyjádřená v % VVK, tj. kolik % je schopna rostlina využít. 
 
Závěr: 
 
Zvyšující se koncentrace CO2 při stávajících srážkách mají za následek klesající trend půdní vlhkosti a tím 
rostoucí nebezpečí sucha. 
 
Pro pochopení vzájemné vazby mezi stoupající koncentrací CO2 a zvýšeným nebezpečím vodního stresu máme 
zatím k dispozici krátkou řadu měření. 
 
Dosavadní výsledky ukazují na velký vliv srážek (jejich deficitu) na půdní klima a tok CO2 v půdě. 
 
V observatoři Doksany plánujeme s využitím grantových prostředků rozšíření měření CO2 vedle travního 
porostu i na lesní dřeviny v rámci IPG. 
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Výskyt horkých vln a tropických dn ů v městském a p říměstském prost ředí 
 
Hana Pokladníková, Filip Chuchma, Tomáš Středa, Jaroslav Rožnovský 
 
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno, e-mail: 
hana.pokladnikova@chmi.cz 
 
Abstract 
In comparison with non-urban the urban climate is characterized by “urban heat island”, limited air circulation, 
accumulation of tropospheric ozone, increased incidence of dust particles etc. Urban climate causes intensive 
physical stress with negative impacts on health. One of the main risk factors is incidence of long-term period of 
high temperatures during the summer months, so-called heat waves. In the paper the heat waves and tropical 
days incidence and their dynamics are defined in the long-term monitoring in the cadastral of Brno. To 
determine of the urban heat island impact on observed characteristics the temperature data series directly 
affected the urban environment and temperature data series of non-urban area were evaluated. 
Keywords: heat wave, tropical day, urban climate 
  
Úvod  
Pro analýzu výskytu tropických dnů a horkých vln byly vybrány lokality, které leží v potenciálně srovnatelných 
klimatických podmínkách ale významně se liší podmínky okolního prostředí. Jedna lokalita je umístěna v centru 
města, druhá leží na jeho okraji mimo dosah vlivů městského prostředí.  
Městská zástavba vykazuje znatelně vyšší teploty než okolí. Tyto teplotní rozdíly jsou větší v noci než ve dne a v 
zimě než v létě a nejvýraznější jsou při slabém větru či bezvětří. Hlavní příčinou je překrytí původní plochy 
vegetace pozemními komunikacemi a budovami. Na rozdíl od vyšších rostlin nemají asfaltové a betonové plochy 
schopnost dopadající sluneční záření upotřebit a přeměnit na chemickou či jinou energii a dochází i k větší 
absorpci světelného a tepelné záření, kterou často podporuje i tmavé barva těchto povrchů. V zimním období se 
na zvýšení teploty ve městech podílí i tepelná energie dodávaná do jednotlivých domů a bytů. Oblast zvýšené 
teploty vzduchu v mezní a přízemní vrstvě atmosféry nad městem nebo průmyslovou aglomerací ve srovnání 
s venkovským okolím je dle Meteorologického slovníku (Sobíšek a kol., 1992) definována jako tepelný ostrov.  
Spolu s tím, jak roste přeměna původní krajiny, roste i teplota v centrech tepelných ostrovů. V souvislosti 
s výskytem teplotních extrémů bývají nejvíce postiženy určité skupiny populace zejména starší lidé a 
dlouhodobě nemocní. Během takových situací dochází ke zvýšené úmrtnosti spojené s chronickými 
onemocněními zejména kardiovaskulárními, mozkovými a cévními a onemocněními dýchacího ústrojí.  
Mezi tyto extrémní teplotní jevy patří i tzv. horké vlny. Horká vlna bývá definována jako různě dlouhá epizoda 
extrémně horkého počasí. Meteorologický slovník (Sobíšek a kol., 1992) definuje horkou vlnu jako vícedenní 
období letních veder, během něhož dosahují maximální denní teploty vzduchu 30 °C a více. Ve střední Evropě 
bývá existence horké vlny podmíněna advekcí tropického vzduchu nad pevninu nebo intenzivním radiačním 
ohříváním polárního vzduchu setrvávajícího nad přehřátou pevninou v oblasti anticyklón. Pro označení období 
největších veder se zejména v oblastech střední a jižní Evropy používalo lidové označení „psí dny“. Výskyt 
veder je totiž dáván do souvislosti s východem hvězdy Sírius - psí hvězdy, v jejíž blízkosti se Slunce na obloze 
nachází od 22.7. do 23.8. Označení psí dny se postupně stalo používaným odborným termínem.  
Výzkumu extrémních teplotních událostí je celosvětově věnována značná pozornost. Kukel, Changnon, Reinke 
and Arrit (1996) studovali intenzivní horkou vlnu, která v červenci roku 1995 postihla Chicago. V podmínkách 
České republiky analyzovali výskyt horkých vln na jižní Moravě Kyselý a Kalvová (1998), časovou 
proměnlivost horkých vln popsal Kyselý (2003) a analýzou úmrtnosti související se stresem z horka se zabývali 
Kyselý a Huth (2004). 
Po horkých vlnách v roce 2003 realizovaly Světová zdravotnická organizace WHO a Světová meteorologická 
organizace WMO několik projektů, které sledovaly dopady horkých dní na úmrtnost (Canicula, EUROHEAT). 
Bylo zjištěno, že v této době byli nejvíce ohroženy oblasti v okolí Středozemního moře, nejvíce obyvatel měst 
během těchto horkých vln zemřelo v Londýně a Paříži. Zde se projevuje také současný účinek působení částic 
prachu a koncentrací ozónu v přízemní vrstvě atmosféry. V městských oblastech přispívá ke zvýšenému výskytu 
horkých období i tepelný ostrov města. 
Jak již bylo naznačeno, definice horké vlny uváděné v literatuře hovoří pouze o vícedenním období s maximální 
denní teplotou 30 °C a vyšší. Jako minimální doba trvání horké vlny se často udávají 3 dny.  
Pojem horká vlna je relativní vzhledem ke klimatickým podmínkám konkrétní lokality. Teploty, které jsou pro 
člověka a další organismy v teplejších oblastech považovány za normální bývají v chladnějších oblastech 
považovány za abnormální. Proto WMO doporučuje horkou vlnu definovat jako období, během něhož 
maximální denní teplota vzduchu v pěti po sobě jdoucích dnech byla minimálně o 5 °C vyšší než je průměrné 
denní normálové maximum pro dané období (Heat Wave Duration Index HWDI) (Frich, Alexander, Della-
Marta, Gleason, Haylock, Klein Tank and Peterson, 2002). 
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Kyselý a Kalvová (1998) definovali horkou vlnu jako období, které současně splňuje následující tři podmínky: 
alespoň 3 dny s maximální denní teplotou ≥ 30 °C; průměrná maximální denní teplota za celé období  ≥ 30 °C; 
maximální denní teplota ve všech dnech ≥ 25 °C.  
Netherlands Royal Meteorological Institute definuje horkou vlnu jako období trvající minimálně 5 dnů 
s maximální denní teplotou 25 °C a vyšší, které zahrnuje alespoň 3 dny a maximální teplotou 30 °C a vyšší 
(Huynen, Martens, Schram, Weijenberg and Kunst, 2001).   
Pro účely analýzy úmrtnosti v horkých vlnách definovali Kyselý a Huth (2004) horkou vlnu jako souvislé 
minimálně 3denní období během něhož je maximální teplota vzduchu 30 °C a vyšší.  
 
Metodika 
Pro účely studie byla vybrány dvě klimatologické stanice Českého hydrometeorologického ústavu. Městské 
klima je reprezentováno stanicí Brno-Žabovřesky, které zahájila měření od roku 1987 a příměstské klima stanicí 
Brno-Tuřany. Výsledky jsou zpracovány pro nejdelší možné období tj. od roku 1987, kdy bylo započato měření 
v Žabovřeskách do roku 2008 (22 let). Stanice Brno-Žabovřesky je umístěna v těsném sousedství brněnské 
pobočky Hydrometeorologického ústavu ve čtvrti Žabovřesky (Obr. 1). Stanice Brno-Tuřany leží v blízkosti 
brněnského letiště na okraji Brna (Obr. 2). 
 

       
Obr. 1 Letecký pohled na stanice Brno-Žabovřesky (vlevo) 
Obr. 2 Letecký pohled na stanice Brno-Tuřany (vpravo) 
 
Pro hodnocení byla použita homogenizovaná data maximální denní teploty vzduchu. Základem jsou data získaná 
měřením staniční sítě ČHMÚ. Která byla podrobena kontrole na výskyt chyb (porovnáním diferencí s okolními 
stanicemi, porovnáním s očekávanou hodnotou vypočtenou pomocí geostatistických metod atd.) a následně 
otestována na výskyt nehomogenit pomocí statistických testů a referenčních řad s následnou opravou 
nehomogenit, chybějící hodnoty doplněny pomocí metody IDW (Štěpánek, Zahradníček, 2008). Vlastní výpočet 
horkých vln proveden v prostředí softwaru ProClim (Štěpánek, 2007). Jako horká vlna analyzováno období 
nejméně 3 následujících dnů s maximální denní teplotou vzduchu ≥ 30 °C.  
 
Sledované charakteristiky: 

• Počet tropických dnů v jednotlivých letech (Obr.3) 
• Počet dnů v horkých vlnách (jako horká vlna bylo definováno minimálně třídenní období s maximální 

denní teplotou 30 °C a vyšší) (Obr. 4) 
• Suma efektivních teplot nad 30 °C v horkých vlnách (Obr. 4) 
• Počet horkých vln v jednotlivých letech (Obr. 5) 
• Maximální a průměrná délka trvání horkých vln (Obr. 6) 

Všechny tyto charakteristiky byly určeny pro obě vybrané stanice (Tuřany a Žabovřesky) 
 
Výsledky 
Největší počet tropických dnů byl na obou stanicích zjištěn v roce 2003. Z pohledu všech ostatních sledovaných 
charakteristik se jako extrémní rok jeví rok 1994, pouze počet horkých vln byl na stanici Brno-Žabovřesky 
zjištěn nejvyšší v roce 1992 a 1998 a na stanice Brno-Tuřany v roce 2003. Výsledky ukazují, že sledované 
charakteristiky dosahují na stanici Brno-Žabovřesky (zástupce městského prostředí) výrazně vyšších hodnot než 
na stanice Brno-Tuřany (příměstské prostředí). Nejvyšší počet tropických dnů byl na stanici Brno-Žabovřesky 
40, zatímco na stanici Brno-Tuřany jen 25 (rok 2003). Maximální počet dnů v horkých vlnách byl na stanice 
Brno-Žabovřesky 32, na stanici Brno-Tuřany 24 (1994). Suma efektivních teplot nad 30 °C byla v Žabovřeskách 
110,3 °C, zatímco v Tuřanech 63,9 °C (1994). Průměrná délka horké vlny v Žabovřeskách je 8, v Tuřanech 7 dní 
a maximální délka v Žabinách 19 a v Tuřanech 17 dní (1994). Maximální počet horkých vln za rok byl na stanici 
Brno-Žabovřesky zjištěn 6 a v Tuřanech 4 (rok 1992, 1998 – Žabovřesky a rok 2003 – Tuřany)  
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Obr. 3 Počet tropických dnů 
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Obr. 4 Počet dnů v horkých vlnách a suma teplot v horkých vlnách nad 30 °C 
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Obr. 5 Průměrná a maximální délka horkých vln 
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Obr. 6 Počet horkých vln 
 
Za období 1997 až 2008 se na stanici Brno-Tuřany vyskytuje o 8 tropických dnů méně než na stanici  Brno-
Žabovřesky. Počet tropických dnů ve vlnách se v průměru liší o 7. Průměrná horká vlna je v Tuřanech o den a 
maximální horká vlna o 2 dva dny kratší.  
 
Tab. 1 Diference sledovaných charakteristik v jednotlivých letech pro stanici Brno-Žabovřesky a Brno-Tuřany 
 

počet tropických 
dnů

počet dnů       
ve vlnách

průměrná     
délka vlny

maximální 
délka vlny

1987 5 0 0,0 0,0
1988 0 0 0,0 0,0
1989 4 3 0,0 0,0
1990 2 0 0,0 0,0
1991 5 8 4,0 5,0
1992 5 11 -0,5 0,0
1993 5 4 0,3 1,0
1994 10 8 0,0 2,0
1995 15 13 0,3 3,0
1996 9 6 6,0 6,0
1997 8 3 3,0 3,0
1998 7 15 -0,8 0,0
1999 6 5 1,0 1,0
2000 9 4 -0,4 1,0
2001 13 14 1,3 4,0
2002 15 12 0,8 3,0
2003 15 11 1,5 5,0
2004 5 6 1,5 3,0
2005 6 3 -0,5 0,0
2006 11 8 0,5 1,0
2007 15 11 -1,4 0,0
2008 8 0 0,0 0,0

průměr 8,1 6,9 0,8 1,8  
 
Na grafech na obr. 8 a 9 je znázorněn průběh maximální teploty vzduchu v extrémních letech 1993 a 2004 na 
obou sledovaných stanicích v porovnání s průběhem denních maxim teploty vzduchu za sledované období 1997 
až 2008. 
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Obr. 8 Průběh denních maxim teploty vzduchu na stanicích Brno-Tuřany a Brno-Žabovřesky v roce 2003 ve 
srovnání s jejich průběhem v dlouhodobém průměru 1997 až 2008 
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Obr. 9 Průběh denních maxim teploty vzduchu na stanicích Brno-Tuřany a Brno-Žabovřesky v roce 1994 ve 
srovnání s jejich průběhem v dlouhodobém průměru 1997 až 2008 
 
V roce 1994 byl na stanici Žabovřesky zaznamenán první tropický den 19.6., nenásledovala však horká vlna, 
stejně jako v případě 2. tropického dne 22.6. První horká vlna byla zjištěna na této stanici 26.-29.6. V Tuřanech 
se první tropický den vyskytl 27.6. (tj. o 8 dni později než v Žabovřeskách) a byl začátkem horké vlny, která 
skončila 29.6. V červenci byl v Tuřanech zjištěn jediný tropický den mimo horké vlny, a to 4.7., horké vlny byly 
v červenci dvě, 14.-17.7. a od 22.7., která pokračovala až do 7.8. (trvala tedy 17 dní). Poté již na stanici Tuřany 
tropický den do konce roku nebyl zaznamenán. Ještě delší horká vlna než v Tuřanech byla v roce 1994 zjištěna 
v Žabovřeskách, trvala od 21.7. do 8.8. (celkem 19 dní). Poslední tropický den stanice v tomto roce zaznamenala 
10. srpna. 
V roce 2003 byl první tropický den na stanici Žabovřesky zaznamenán již 8. května, byl to však jediný takový 
den v květnu (na stanici Tuřany se v květnu tropický den nevyskytl) a květen proto nebyl do grafického 
vyhodnocení roku 2003 zahrnut. V červnu byl první tropický den zjištěn 4.6. a znamenal začátek první horké 
vlny, která trvala až do 8.6. Na stanici Tuřany připadá první tropický den na 11.6. (32,1 °C), což byl také začátek 
první horké vlny, která trvala do 13.6. V té době již byla na stanici Žabovřesky zaznamenána druhá horká vlna 
tohoto roku, která trvala od 10. do 13.6. V druhé polovině června se vyskytly ještě 3 tropické dny, již ale ne 
v horké vlně. V Tuřanech byl v druhé polovině června jen jediný tropický den. Na obou stanicích byl jedním 
z těchto červnových tropických dnů poslední den tohoto měsíce, tedy 30.6., načež následoval tropický den 1.7. 
V červenci se horká vlna objevila až 20.-22.7. v Žabovřeskách. V Tuřanech nebyla žádná zaznamenána. 
Tropických dnů bylo však zjištěno 6 (Žabovřesky 8). Srpen byl z tohoto pohledu nejextrémnější. Již začátkem 
měsíce byla zaznamenána velmi dlouhá horká vlna, která trvala v Žabovřeskách 1.-10.8. a v Tuřanech dvě kratší 
1.–5.8. a 8.-10.8. Na obou stanicích pak byla zjištěna ještě jedna třídenní horká vlna, a to 12.-14.8. Nejvyšší 
maximální denní teplota vzduchu byla naměřena 13.8. (Žabovřesky 37,8°C a Tuřany 37,1 °C). V létě tohoto 
roku (v 2.polovině srpna) byly v Tuřanech ještě zaznamenány 4 tropické dny a v Žabovřeskách 5 tropických dnů. 
Posledním tropickým dnem roku 2003 byl na obou stanicích 29.srpen.  
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Závěr 
� Nejvíce tropických dnů se vyskytlo v roce 2003 (Žabovřesky 40 dnů, Tuřany 25 dnů). 
� Největší počet tropických dnů v horkých vlnách byl zaznamenán v roce 1994 (Žabovřesky 32 dnů,  

Tuřany 24 dnů). 
� Nejvyšší suma překročení teploty 30 °C byla zaznamenána v roce 1994 (Žabovřesky 110,3°C, Tuřany 

63,9 °C). 
� Nejdelší průměrná délka horké vlny byla zaznamenána v roce 1994 (Žabovřesky i Tuřany 8 dnů). 
� Nejdelší maximální délka horké vlny byla zaznamenána v roce 1994 (Žabovřesky 19 dnů, Tuřany 17 

dnů). 
� Maximální počet horkých vln za rok byl na stanici Brno-Žabovřesky zjištěn 6 a v Tuřanech 4 (rok 1992, 

1998 – Žabovřesky a rok 2003 – Tuřany). 
Výsledky prokázaly výrazné specifikum městského klimatu ve srovnání s příměstskými oblastmi.  
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Snižování rizika p řírodních katastrof a v časné varování 
 

Ivan Obrusník, Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 
 
 
Úvod 

V posledních 10 až 15 letech pozorujeme, že počet i rozsah přírodních katastrof ve světě vzrůstá. 
Projevuje se to také zvýšenými ztrátami na životech i majetku. Ze statistických hodnocení vyplývá, že více než 
80% přírodních katastrof je spojeno s vlivy extrémů počasí a mezi nejvýznamnější patří především povodně, 
dále tropické cyklony, tornáda, silné bouře a další druhy pohrom. Řada odborníků z Mezivládního panelu pro 
změnu klimatu (IPCC) soudí, že riziko extrémů počasí, a s tím související počet pohrom hydrometeorologického 
původu, poroste právě v souvislosti se změnou a variabilitou klimatu [1]. 
 

 

 
 

Obr.1: Dvacetileté trendy výskytu hlavních druhů přírodních katastrof ve světě [2] 
 
Nepříznivý nárůst počtu a dopadů přírodních katastrof hydrometeorologického původu si vyžádal 

budování moderních výstražných systémů, za které jsou odpovědny národní (hydro)meteorologické služby 
(NMHS). V ČR plní funkci NMHS Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), mezinárodně ji zajišťuje 
koordinuje Světová meteorologická organizace (SMO). Ve střední Evropě a tedy i v ČR jsou nejčastějším 
druhem přírodních pohrom povodně. Katastrofické byly zejména povodně 1997 na Moravě, 2002 v Čechách a 
v roce 2006 na celém území ČR.  
 
Včasné varování 

Zajištění včasného varování (EW – Early Warning) před přírodními a jinými pohromami je obtížné, 
neboť musí pokrývat široký časový rozsah od jednotek až desítek minut (tornáda, bouřky s kroupami, přívalové 
deště a bleskové povodně) až po měsíce až roky (období horka či mrazů, sucha) – viz obr. 2. [3]. Předpovědi a 
varování musí být dostatečně rychlé (včasné) a zároveň i přesné. Proto je třeba využívat pro výstražnou službu 
všechna dostupná data i moderní metodiky. Současně je třeba sdělovat předpovědi a výstrahy co 
nejsrozumitelněji a nejrychleji i veřejnosti pomocí televize a rozhlasu, Internetu i SMS zpráv.  

Obtížně lze předpovídat velmi pomalý negativní jev – sucho, které se často dává do souvislosti se 
změnami klimatu. Tyto změny patří v posledních letech k prioritním problémům lidstva a kromě sucha se spojují 
i s nárůst počtu extrémních jevů počasí. Toto riziko je tím větší, čím silnější je extrémní jev a zároveň čím 
zranitelnější je zasažené území. Lze jej snížit lepší připraveností území a obyvatelstva zejména pomocí 
kvalitního včasné varování.  

 
Situace ve světě a úloha Světové meteorologické organizace 
 SMO plní celosvětovou koordinační funkci při pozorování, výměně dat i standardizaci postupů 
předpovědní a výstražné služby. Meteorologové a hydrologové využívají povrchová i dálková pozorování včetně 
dat z družic, které si bez úzké mezinárodní spolupráce nelze představit. SMO zajišťuje operační kontakty 
s členskými národními službami po 24 hodin denně a podává rady i pomoc při různých krizových situacích. Pro 
tento účel zřídila SMO v roce 2003 nový program na snižování a prevenci katastrof (DPM). 
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Obr.2: Časové předstihy a nejistoty pro předpovědi (lead time) na různé druhy přírodních pohrom [3] 
 
 V současné době pozoruje Zemi více než 10 000 manuálních a automatických povrchových stanic, 1000 
radiosondážních stanic, 7000 lodí, 1100 bójí i stovky meteorologických radarů. Pomáhají i meteorologická 
pozorování z více než 3000 letadel. Důležité je družicové pozorování. pomocí 5 polárních družic a 6 družic na 
geostacionární dráze doplňovaných ještě řadou družic výzkumného charakteru. Polární i geostacionární družice 
neustále snímají planetu přístroji v různých vlnových délkách světla a jejich přístrojové vybavení se neustále 
zlepšuje. Rostoucí objem dat z pozorování atmosféry zvyšuje nároky na přenosy a výměnu dat a zejména na 
Globální telekomunikační systém (GTS) SMO. 
 

 
 
Obr. 3: Současná síť meteorologických družic [4] 
 Speciální centra pro modelování počasí a klimatu neustále vytvářejí různé druhy výstupů, které 
zpřístupňují uživatelům ze všech států. Mnoho národních služeb NMHS počítá denně regionální modely počasí 
(u nás ALADIN) které díky lepšímu rozlišení dávají přesnější předpovědi, avšak na kratší dobu dopředu ve 
srovnání s globálními modely ze specializovaných center.  
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Tropické cyklony 
 Tyto pohromy, známé jako tajfuny hurikány nebo obecně tropické cyklony, patří k nejvíce devastujícím 
přírodním katastrofám. Jejich ničivý účinek je způsobován velmi silnou vichřicí, doprovodnými tropickými 
lijáky a díky jejich intenzitě i s nimi spojenými ničivými povodněmi. Mezinárodní spolupráce a koordinace 
SMO s využitím šesti regionálních specializovaných center (RSMC) a několika národních center umožňuje 
sledovat všechny tropické cyklony na zeměkouli. Příkladem ničivého tropického cyklonu byl hurikán Katrina, 
který v roce 2005 zasáhl státy Louisiana a Texas a zejména město New Orleans. Statistiky však ukazují, že 
sumárně největší ztráty a škody v celosvětovém měřítku způsobují povodně, a proto se jimi dále budeme zabývat 
podrobněji. 
 
Předpovědní povodňová služba 
 Včasné varování před povodněmi vyžaduje úzkou spolupráci meteorologů a hydrologů. K tomu je třeba 
přidat dobrou organizaci a napojení na krizového řízení a integrovaný záchranný systém. Proto klade moderní 
předpovědní a výstražná služba (PVS) před povodněmi velké nároky na národní služby NMHS. Od povodně 
1997 modernizuje ČHMÚ předpovědní a výstražnou službu a od roku 2000 ji úzce navázal na krizové řízení a 
integrovaný záchranný systém ČR. Současný systém propojuje Centrálního předpovědní pracoviště se šesti 
předpovědními centry v regionech a funguje nejen pro povodně, ale i pro jiné druhy přírodních pohrom. Využívá 
více druhů pozorování (multi-sensor) a zároveň i data z numerických modelů počasí pro předpovědi srážek a 
následně povodní v rozmezí od několika hodin až po několik dní dopředu. Relativně spolehlivé jsou předpovědi 
a výstrahy (na dobu maximálně 48 hodin) z regionálního modelu počasí ALADIN, méně spolehlivé jsou pak 
globální modely na 3 až 10 dní dopředu, které slouží spíše k celkové analýze situace a odhadu jejího dalšího 
vývoje. 
 Data z modelů počasí spolu s informacemi o průtocích, nasycenosti půdy apod. vstupují do 
hydrologických modelů a jejich výsledkem jsou pak výstrahy a informace o nadcházející povodni a 
předpokládaných hodnotách průtoků a stupních povodňové aktivity. PVS ČHMÚ je založena na úzké spolupráci 
meteorologů a hydrologů i na spolupráci s armádními meteorology, se kterými byl vytvořen společný Systém 
integrované výstražné služby (SIVS). PVS spolupracuje také s dispečinky správců toků a s dalšími složkami 
systému krizového řízení (především Hasičský záchranný sbor, povodňové komise případně krizové štáby). 
 Výstrahy a předpovědi povodní jsou šířeny i sdělovacími prostředky - zejména televizí a rozhlasem, ale 
také pomocí SMS zpráv. Stále roste zájem občanů o speciálních povodňové stránky ČHMÚ na Internetu, kde 
jsou výstrahy, naměřená data a hydrologické předpovědi pro jednotlivé toky uváděny on-line v grafické formě. 
Enormní zájem o webové stránky ČHMÚ však způsoboval jejich zahlcování, a v konečné fázi vedl ke zvýšení 
přenosové kapacity a modernizaci těchto stránek do formy portálu (v provozu od dubna 2009). 
 
Podnebí a negativní dopady související s jeho změnami 
 Změny klimatu (podnebí) mohou mít velmi významné dopady na řadu lidských činností, a proto je 
jejich předpovídání velmi důležité. Podnebí je třeba systematicky pozorovat, aby bylo možné předpovídat trendy 
a drobné výkyvy klimatu. Pak lze včas tyto změny rozpoznat, předpovědět jejich další vývoj a také provést 
opatření ke snížení dopadů těchto změn (adaptace). SMO a hydrometeorologické služby klima kontinuálně 
sledují a významně se podílejí na modelování a predikci jeho dalšího vývoje. Přispívají tak k plnění Rámcové 
úmluvy o změnách klimatu (UN FCCC). Důležité je zejména včasné varování před možnými klimatickými 
extrémy , které by mělo dát rozhodovací sféře i občanům dostatek času se na ně připravit a snížit tak ztráty na 
životech a majetku na minimum. 
 
� El Niňo 

Je dramatická variace v klimatu Země nazývaná obecněji El Niňo/Jižní oscilace (ENSO). Objevuje se 
obvykle jednou za tři až sedm let, kdy pasáty v tropických oblastech Pacifiku zeslábnou či obrátí svou obvyklou 
dráhu. Ženou potom povrchovou vodu ohřátou tropickým sluncem směrem k východní části Tichého oceánu a 
rovníkové části západního pobřeží Jižní Ameriky za doprovodu silných dešťů. Dochází k zasažení Jižní Ameriky 
povodněmi, zatímco Austrálie, jižní Afrika a Indonésie jsou naopak postiženy suchem. Doprovodný opačný jev 
La Niňa se naopak vyznačuje teplejší povrchovou vodou v západní části Tichého oceánu a chladnější vodou u 
západního pobřeží Jižní Ameriky. Předpovídání jevů El Niňo/La Niňa s předstihem několika měsíců, založené na 
důsledném sledování teploty povrchové vody v Tichém oceánu, je prioritním úkolem NMHS ve světě, protože 
umožňuje snížit negativní dopady těchto klimatických jevů. 
 
 
 
� Vlny horka (heat waves) 

Tyto vlny spojené s vysokými maximy denních teplot i se zvýšeným počtem horkých dnů oproti normálu 
nás zasahují stále častěji. Značná rizika spojená s horkými vlnami jsou ještě zesilována obvykle zvýšenými 
úrovněmi znečištění ovzduší. Ztráty na životech působením horkých vln jsou často větší než ztráty způsobené 
tornády, hurikány či zemětřesením. Největší dopady mají tyto vlny na městskou populaci, protože zvýšení teplot 
je zde ještě zesíleno jevem „tepelného ostrova“. Konkrétně městské prostředí díky betonovým a asfaltovým 
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plochám, vysokým budovám apod. absorbuje více slunečního záření a uvolňuje tak teplo do okolního vzduchu, 
zatímco relativně menší plochy zeleně nemají dostatečně silný ochlazovací efekt spojený s odpařováním. Počty 
úmrtí způsobených selháním srdeční činnosti jsou ještě zesilována ve velkých městských aglomeracích. 
Příkladem mohou být velké ztráty ve velkých francouzských městech způsobené horkou vlnou v létě 2003. Ale 
vlny horka mají negativní dopad i na život mimo velká města kde dobytek i divoká zvěř trpí tepelným stresem, 
snižuje se úroda na polích a dochází i k oslabení turistického ruchu. 
 
� Sucho 
 Extrémy klimatu se často projevují periodami sucha, které patří k nejškodlivějším jevům. Bez 
organizované připravenosti na možné sucho dochází především v rozvojových zemích k tragédiím jako je 
hladomor vyvolaný migraci obyvatel ze zasažených území, a následně k velkému počtu úmrtí. Proto je důležité 
příchody sucha předvídat na základě jeho příznaků jako jsou měsíční a sezónní úbytky srážek, poklesy průtoků a 
hladin řek, poklesy úrovně spodní vody, sněhové pokrývky a dalších parametrů. Některé národní 
hydrometeorologické služby vyvinuly určité varovné systémy pro sucho (příkladem může být systém vyvinutý 
americkou meteorologickou službou NWS), které využívají data a informace z různých zdrojů a jsou schopny 
rozeznat začátek přicházejícího období sucha. V řadě zemí jsou období sucha spojena s jevem El Niňo. Na druhé 
straně v částech světa, které nejsou postihovány tak silným jevem jako je El Niňo, jako je např. v Evropě, musí 
sezónní předpovědi vycházet ze složitých modelů a předpovědi suchých period jsou tak, i přes využívání 
nejmodernějších prostředků evropskými službami, obtížné a méně přesné. 
 
� Lesní požáry 

Požáry v lesích mají nekontrolovaný charakter a jejich frekvence v poslední dekádě významně narůstá 
prakticky ve všech částech světa. Kombinací úderů blesků, dlouhodobějšího sucha i některých činností člověka 
vznikají tisíce těchto požárů. Modely dnes umožňují simulovat trvání, šíření i intenzitu lesních požárů a jsou 
nástrojem pro řízení ochrany proti nim i omezování jejich následků. U větších požárů pomáhají i družicové 
snímky. Hydrometeorologické služby dokáží požáry předpovídat a varovat před nimi. 
 Kromě výše uvedených druhů pohrom, které mají vazbu na extrémní jevy počasí a klimatu existuje ještě 
řada dalších jako jsou sněhové bouře, mrazové periody, orkány, bouřky s lijáky a kroupami atd., které nelze pro 
omezený rozsah této práce podrobněji uvést. 
 
Krizové situace ohrožující životní prostředí 
 Hydrometeorologické služby i SMO hrají důležitou pomáhají i při krizových situacích ohrožujících 
životní prostředí jako např. v případě úniků a šíření škodlivých látek velkého rozsahu v ovzduší. Jedná se 
zejména o úniky způsobené jadernými haváriemi i velkými haváriemi chemických zařízení. Menší zkušenosti 
jsou zatím s ohrožením biologickými látkami. Proto je třeba se na tyto události dostatečně připravit a mít k tomu 
dostatek přesných meteorologických informací. Šíření radioaktivního či chemického zamoření lze předpovědět s 
pomocí modelů, které vycházejí z meteorologických parametrů a předpovědí. SMO a Mezinárodní agentura pro 
atomovou energii (MAAE) spolupracují při výstrahách na jaderné havárie a organizují k tomuto účelu společná 
cvičení. Některé služby (např. ČHMÚ) jsou kromě podpory rychlé reakce na jaderné a chemické havárie 
zodpovědné i za předpovědní a výstražnou službu při smogových situacích. 

Meteorologové sledují i ztenčování ozónové vrstvy. Tato vrstva ve stratosféře chrání rostliny, živočichy 
i člověka před škodlivými účinky ultrafialového B (UV-B) záření. V polovině osmdesátých let minulého století 
byla objevena ozónová „díra“ nad Antarktidou, což spustilo intenzivní výzkum chování ozónu v atmosféře. UV-
B záření poškozuje DNA u živých organismů, brání fotosyntéze v rostlinách a poškozuje i plankton. V roce 1985 
byla proto přijata Vídeňská úmluva o ochraně ozónové vrstvy a následně Montrealský protokolu o látkách, které 
zeslabují ozónovou vrstvu. Jak národní hydrometeorologické služby, tak SMO se na těchto aktivitách podílely a 
zavedly vydávání výstrah a předpovědí nebezpečných úrovní stratosférického ozónu a slunečního UV-B záření 
 
Včasné varování před více druhy pohrom (Multi-Hazard Early Warning) 
 Velký počet pohrom různého druhu v poslední dekádě vyvolal vytváření varovných systémů, které 
dokáží varovat před celou paletou těchto pohrom. Tento univerzálnější přístup umožňuje efektivní využití 
infrastruktur národních služeb, SMO a dalších složek krizového řízení na globální, regionální i národní úrovni. 
ČR takový universální systém pro včasné varování na pohromy meteorologického či hydrologického charakteru 
a současně i na a velké průmyslové havárie či uvolnění nebezpečných látek působením teroristů využívá a 
postupně zdokonaluje a modernizuje. Úzká spolupráce ČHMÚ se složkami systému krizového řízení prověřená 
během velkých povodní a dalších pohrom v posledních letech umožnila uznání ČHMÚ jako oficiální autority 
oprávněné vydávat výstrahy na nebezpečné meteorologické a hydrologické jevy i na nebezpečné smogové 
situace (uplatnění tzv. principu jediného hlasu – Single Voice Principle). ČHMÚ se tak stal standardní a 
uznávanou částí systému krizového řízení ČR 
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Obr. 4: Univerzální (multi-hazard) systém včasného varování používaný českou hydrometeorologickou službou 
(ČHMÚ) [5] 

 
 
Závěr 
 Meteorologie a hydrologie hrají v současné době velkou roli při snižování rizika přírodních a jiných 
katastrof a jejich dopadů zejména ztrát na lidských životech, ničení sociální a ekonomické infrastruktury a 
v neposlední řadě i degradaci zranitelných ekosystémů. Národní hydrometeorologické služby ve spolupráci se 
Světovou meteorologickou organizací se snaží pomáhat při identifikaci, sledování a odhadů rizik různých druhů 
pohrom a zejména poskytováním včasného a co nejpřesnějšího varování. Uvědomění si této role a zapojení do 
systému krizového řízení může významně přispět ke snižování následků katastrof spojených s extrémy počasí či 
s negativními dopady činností člověka.  
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Roční chod m ěsíčních koncentrací NO 2 v porovnání s imisním limitem 
 
Jan Sládeček 
Český hydrometeorologický ústav - Informační systém kvality ovzduší 
 
 
Základní formy výskytu oxidů dusíku (NOx) v troposféře jsou NO a NO2. Ve venkovním ovzduší je více než 
90% NOx emitováno ve formě NO. NO2 vzniká poměrně rychle reakcí NO s přízemním ozonem nebo 
s radikály typu HO2, popř. RO2 [1] [2].  
Hlavní pozornost je věnována NO2 z důvodu jeho negativního vlivu na lidské zdraví. Imisní limit pro ochranu 
zdraví lidí je stanoven pro NO2, limit pro ochranu ekosystémů a vegetace je stanoven pro NOx (tab.1). 
 
Hlavní antropogenní zdroje NO jsou především silniční doprava (významný podíl má i doprava letecká a vodní) 
a spalovací procesy ve stacionárních zdrojích [3].  
Na imisních stanicích ve velkých městech, které jsou výrazně ovlivněny silniční dopravou, jsou měřeny velmi 
vysoké hodinové koncentrace NO, cca 150-600 µg.m-3. Tato skutečnost je dána velkým počtem mobilních 
zdrojů. NO se dále z části přeměňuje na NO2. Vzhledem k vysokým koncentracím NO jsou i vzniklé koncentrace 
NO2 poměrně vysoké a v hodinách dosahují na těchto lokalitách hodnot 120 µg.m-3 i více. Velmi však přitom 
záleží, v jaké výši se právě nacházejí koncentrace O3. 
 
V průběhu let 1999-2002 bylo provedeno, na základě auditů, začlenění jednotlivých monitorovacích stanic 
kvality ovzduší do tříd pro výměnu informací (EoI) dle rozhodnutí Rady 97/101/EC. Měřící místa umístěná 
blízko frekventovaných komunikací byla klasifikována jako dopravní. Na základě nařízení vlády č. 350/2002 Sb. 
a novelizace 597/2006 Sb., byly postupně zaváděny čtyři speciální stanice orientované na monitorování 
znečištění ovzduší z dopravy. Tato měřící místa jsou umístěna přímo u velmi frekventovaných komunikací a 
byla označena jako „hot spot“.  
Nejvyšší koncentrace NO a NO2 jsou dosahovány právě na těchto dopravně exponovaných lokalitách, kde lze 
především očekávat překročení imisních limitů NO2. Čtyři lokality „hot spot“ jsou: Praha 2-Legerova, Brno-
Úvoz, Ostrava-Českobratrská a Ústí n.L.-Všebořická.   
 
Na obrázkách jsou graficky znázorněny roční chody měsíčních koncentrací NO2 na vybraných stanicích 
v aglomeracích za rok 2008. Jsou zde patrné skupiny stanic s podobnými chody koncentrací NO2, které 
souvisejí s dopravním zatížením v jednotlivých lokalitách.  
V Praze jasně dominují tři stanice - AMS Legerova (hot spot, T=dopravní) a dále dvě dopravní stanice ZÚ 
Svornosti a Sokolovská, které jsou rovněž umístěny v bezprostřední blízkosti vozovky. Koncentrace NO2 jsou  
na těchto lokalitách nadlimitní v celém ročním chodu.  
Ve druhém sledu vystupuje shluk stanic, také výrazně ovlivněných dopravou, s podobnými chody kolem 
hodnoty imisního limitu - Smíchov, Vysočany a Karlín .  
Výsledky měření z uvedených stanic dokládají stále velký problém hlavního města Prahy s dopravou vedenou 
středem města. 
Nejnižší koncentrace jsou měřeny na stanicích Libuš a Riegrovy sady, které jsou klasifikované jako pozaďové 
(B), kde již vliv dopravy není tak velký a naměřené koncentrace jsou podlimitní.  
V Brně a Ostravsku je patrný rozdíl v počtu lokalit klasifikovaných jako dopravní (T). V Brně je je vzhledem 
k ročnímu průměru nadlimitní AMS Úvoz (hot spot) a Svatoplukova. V Ostravě jasně dominuje AMS 
Českobratrská (hot spot) jako jediná dopravní lokalita. Poměrně vysoké koncentrace NO2 jsou měřeny v Brně 
na dalších dopravních stanicích, střed, Výstaviště a Zvonařka. AMS Arboretum je ovlivněna umístěním ve 
stromořadí a ve vegetačním období se koncentrace snižují téměř na úroveň pozaďových stanic. V Ostravě pak 
vystupuje shluk stanic klasifikovaných jako průmyslové (I), nejvyšší koncentrace jsou měřeny na AMS Přívoz. 
Relativně nejmenší znečištění NO2 dosahují stanice klasifikované  pozaďové předměstské (v Brně Tuřany a 
Soběšice a na Ostravsku Ostrava-Poruba a Opava-Kateřinky).  
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Tab. 1  Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 597/2006 Sb. – upravená pro NO2 a NOx  [2] 
 

Přípustné úrovně znečištění ovzduší, přípustné četnosti jejich překročení a požadavky na sledování kvality 
ovzduší 

 
Část A 

Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí, přípustné četnosti jejich překročení a 
meze tolerance 

 
 
 Imisní limity oxidu dusičitého a přípustná četnost jejich překročení 

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit 
Přípustná četnost překročení 

za kalendářní rok 
Oxid dusičitý 1 hodina 200 µg.m-3  18 
Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40 µg.m-3 - 
 
Meze tolerance imisního limitu oxidu dusičitého 

Znečišťující látka Doba průměrování 2006 2007 2008 2009 
Oxid dusičitý 1 hodina 40 µg.m-3 30 µg.m-3 20 µg.m3 10 µg.m-3 

Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 8 µg.m-3 6 µg.m-3 4 µg.m-3 2 µg.m-3 

 
Část B 

Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace 
 

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit 
Oxidy dusíku1) 1 kalendářní rok 30 µg.m-3 

Poznámka: 1) Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřený v jednotkách hmotnostní 
koncentrace oxidu dusičitého. 

 
 

Obr.1  Ro ční chod m ěsíčních koncentrací NO 2 na vybraných stanicích, Praha 2008
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Obr.2  Roční chod m ěsíčních koncentrací NO2 na vybraných stanicích, Brno 2 008
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Obr. 3  Ro ční chod m ěsíčních koncentrací NO 2 na vybraných stanicích, Ostravsko 2008
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Časová variabilita nástupu fenofází vybraných rostli n (divoce rostoucích) 
v závislosti na meteorologických podmínkách v Česku 
 
Hájková Lenka1 – Nekovář Jiří2 – Novák Martin1 – Richterová Dáša1 

 
ČHMÚ Praha, pobočka Ústí nad Labem, Kočkovská 18, 400 11 Ústí nad Labem 
(hajkova@chmi.cz) 
 
ČHMÚ Praha, OBA, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany 
 
 
Úvod 
 
Fenologie je věda o časovém průběhu významných periodicky se opakujících životních projevů rostlin a 
živočichů tzv. fenologických fázích v závislosti na komplexu podmínek vnějšího prostředí zejména na počasí a 
podnebí. ČHMÚ spravuje síť fenologických stanic, které jsou rozděleny do tří skupin: polní plodiny, ovocné 
dřeviny a lesní rostliny. Každá skupina má svou vlastní metodiku pro pozorování (metodický pokyn ČHMÚ č. 2, 
3, 10). Tento sytém pozorování byl zaveden v roce 1985. V této krátké studii jsme se zaměřili na skupinu lesních 
rostlin,  konkrétně na následující byliny:  Blatouch bahenní (CALTHA palustris L.), Sasanka hajní (ANEMONE 
nemorosa L.), Jaterník podléška (HEPATICA nobilis Mill.), Pryskyřník prudký (RANUNCULUS acer L.), 
Jahodník obecný (FRAGARIA vesca L.), Jetel plazivý (TRIFOLIUM repens L.), Třezalka tečkovaná 
(HYPERICUM perforatum L.), Vrbka úzkolistá (CHAMAENERION angustifolium L. Holub), Brusnice 
borůvka (VACCINIUM myrtillus L.), Hluchavka bílá (LAMIUM album L.),  Kopretina bílá 
(CHRYSANTHEMUM leucanthemum L.), Podběl lékařský (TUSSILAGO farfara L.), Devětsil bílý 
(PETASITES albus (L.) Gaert.), Devětsil zvrhlý (PETASITES hybridus (L.) G. M. Sch.), Konvalinka vonná 
(CONVALLARIA majalis L.), Sněženka podsněžník (GALANTHUS nivalis L.), Srha říznačka (DACTYLIS 
glomerata L.), Psárka luční (ALOPECURUS pratensis L.). Většina sledovaných bylin patří do třídy vyšších 
dvouděložných rostlin (ROSOPSIDA), pouze konvalinka, sněženka, srha a psárka patří do třídy jednoděložných 
rostlin (LILIOPSIDA). Některé druhy jsou léčivé (třezalka, vrbka, borůvka, hluchavka, podběl a devětsil), jiné 
naopak jedovaté (sasanka, jaterník, pryskyřník, konvalinka).  
 
Materiál a metodika 
 
Ke  zpracování jsme vybrali  následující fenologické fáze první listy, počátek a konec kvetení. Z druhých dvou 
fenofází byla spočtena i délka produkce pylu do ovzduší. U borůvky a jahodníku byla navíc zpracována fenofáze 
zralost plodů10%, kdy plody mají charakteristický tvar a zabarvení, jsou dorostlé do konečné velikosti a začínají 
měknout . Vzhledem k rozsahu zpracování jsme nakonec vybrali pouze tři stanice v různých nadmořských 
výškach a zeměpisných polohách v České republice: Lednice (48°59‘, 16°08‘, 165 m n. m., jihomoravský 
region, povodí Dyje), Zbiroh (49°52‘, 13°46‘, 490 m n. m.), Harrachov (50°46‘, 15°26‘, 710 m n. m.). 
V blízkosti vybraných fenologických stanic se nachází i klimatologické stanice, podle níchž byly zpracovány 
sumy aktivních teplot nad 5°C, počet dnů ledových, mrazových, letních a tropických  (den ledový – maximální 
teplota < 0°C, den mrazový – minimální teplota <0°C, den letní – maximální teplota >25°C, den tropický – 
maximální teplota >30°C) V následující tabulce jsou uvedeny vybrané meteorologické charakteristiky pro 
každou stanici za období 1991 - 2008.  
 
Roční srovnání meteorologických charakteristik na stanicích Lednice (48°47‘, 16°47‘, 176 m n. m.), Zbiroh 
(49°51‘, 13°45‘, 473 m n. m.) a Harrachov (50°46‘, 15°26‘, 670 m n. m.) 
 

Meteorologická 
charakteristika 

Jednotka Lednice Zbiroh Harrachov 

Průměrná teplota 
vzduchu 

°C 10,1 8,4 6,1 

Aktivní suma teplot > 
5°C 

°C 3697,0 3115,4 2395,5 

Aktivní suma teplot > 
10°C 

°C 3243,4 2597,7 1882,0 

Průměrná maximální 
teplota vzduchu 

°C 15,0 13,4 10,7 

Absolutní maximální 
teplota vzduchu 

°C 38,1 (2003) 38,0 (1994) 33,6 (1994) 
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Aktivní suma 
maximálních teplot 
vzduchu > 5°C 

°C 5428,7 4819,9 3856,4 

Aktivní suma 
maximálních teplot 
vzduchu > 10°C 

°C 5019,8 4385,3 3416,2 

Průměrná minimální 
teplota vzduchu 

°C 5,1 4,1 2,0 

Úhrn srážek mm 527,6 594,4 1333,2 
Počet dní se srážkou 
>0.1 mm 

 114 155 185 

Počet dní se srážkou 
>1 mm 

 81 103 153 

Počet dní se srážkou 
>5 mm 

 31 35 86 

Počet dní se srážkou 
>10 mm 

 14 15 45 

Počet mrazových dnů  94,9 103,8 142,8 
Počet ledových dnů  23,1 31,2 42,9 
Počet letních dnů  69,0 49,4 19,0 
Počet tropických dnů  18,6 12,2 1,6 
 
Data byla zpracována statistickými metodami v prostředí Excel (průměr, medián, horní a dolní kvartil,minimum, 
maximum, variační rozpětí, směrodatná odchylka). V programu AnClim byly spočteny sumy aktivních teplot a 
počty vybraných dnů (suma aktivních teplot nad biologické minimum 5°C, počet dní letních, tropických, 
ledových a mrazových) na základě výsledků měření vybraných klimatologických stanic.  
 
Výsledky 
 
V následující tabulce je uvedeno průměrné datum nástupu počátku kvetení u vybraných rostlinných druhů 
v rozdílných nadmořských výškách za období 1991 – 2008. 
 

Druh/stanice Lednice  Zbiroh  Harrachov  
GALANTHUS nivalis L. 6.3. nepozoruje 12.3. 
TUSSILAGO farfara L. 19.3. 22.3. 14.4. 
HEPATICA nobilis Mill. nepozoruje 27.3. 10.4. 
ANEMONE nemorosa L. 28.3. 9.4. 26.4. 
CALTHA palustris L. 15.4. 20.4. 10.5. 
LAMIUM album L. 28.4. 5.5. nepozoruje 
RANUNCULUS acer L. 28.4. 2.5. 15.5. 
CONVALLARIA majalis 
L. 

30.4. 9.5. 15.5. 

FRAGARIA vesca L. 1.5. 7.5. 10.5. 
VACCINIUM myrtillus L. nepozoruje 2.5. 10.5. 
ALOPECURUS pratensis 
L. 

4.5. 11.5. nepozoruje 

CHRYSANTHEMUM 
leucanthemum L. 

8.5. 20.5. 5.6. 

TRIFOLIUM repens L. 13.5. nepozoruje 5.6. 
DACTYLIS glomerata L. 15.5. 16.5. 24.5. 
HYPERICUM perforatum 
L. 

13.6. 17.6. 19.6. 

CHAMAENERION 
angustifolium L. Holub 

19.6. 21.6. 5.7. 

 
Tabulka 1: Průměrné datum nástupu počátku kvetení vybraných rostlinných druhů v různých nadmořských 
výškách za období 1991 - 2008 
 
Jahodník obecný začíná dozrávat na území ČR v průměru od 4.6. (nadmořská výška do 200 m) do 24.6. 
(nadmořská výška nad 700 m). Dále byly vyhodnoceny sumy aktivních teplot nad biologické minimum 5°C 
v měsících I. - VI. V tabulce jsou uvedeny vybrané druhy v nadmořských výškách 165 m (Lednice), 490 m 
(Zbiroh) a 710 m (Harrachov).  
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Druh/stanice Lednice Zbiroh Harrachov 

ANEMONE nemorosa L. 192,6 
(I. – III.) 

155,8 28,1 

CALTHA palustris L. 504,1 
(I. – IV.) 

379,9 157,1 

ALOCOPERUS pratensis 
L. 

993,1 
(I. – V.) 

796,9 488,3 

HYPERICUM 
perforatum L. 

1558,1 
(I. – VI.) 

1293,1 904,8 

    
Tabulka 2: Sumy aktivních teplot nad biologické minimum5°C u vybraných rostlinných druhů v různých 
nadmořských výškách 
 
Pro představu uvádíme v tabulce 3 vyhodnocení počtů ledových, mrazových, letních a tropických dnů k datu 
nástupu fenofáze počátek kvetení u CALTHA palustris L.  V tabulce 4 jsou uvedeny statistické charakteristiky 
za období 1991 – 2008 stejného rostlinného druhu. Tyto charakteristiky byly  spočteny i u ostatních rostlinných 
druhů, ale vzhledem k omezenému rozsahu je v tomto příspěvku neuvádíme. Veškeré výsledky budou uvedeny 
v připravované knižní publikaci Atlas fenologických poměrů Česka (výzkumný úkol MŠMT).  
 
Charakteristika/stanice Lednice  Zbiroh Harrachov 
Počet ledových dnů 14,3 18,7 25,8 
Počet mrazových dnů 59,2 63,3 88,9 
Počet letních dnů 1,2 0 0 
Počet tropických dnů 0 0 0 
  
Tabulka 3: Počet ledových, mrazových, letních a tropických dnů k datu nástupu fenofáze počátek kvetení (I. – 
IV.) u CALTHA palustris L. v různých nadmořských výškách za období 1991 – 2008 
 

Charakteristika/fenofáze První listy Počátek kvetení 
Průměr 25.4. 10.5. 
Medián 21.4. 5.5. 
Horní kvartil 18.4. 3.5. 
Dolní kvartil 30.4. 12.5. 
Minimum 4.4. (2007) 28.4. (2007) 
Maximum 16.5. (1992) 31.5. (1992) 
Variační rozpětí 42 33 
Směrodatná odchylka 11,8 9,8 
 
Tabulka 4: Statistické charakteristiky fenofáze počátek kvetení u CALTHA palustris L.  na stanici Harrachov 
(710 m n. m.) za období 1991 - 2008 
 
V následujících dvou grafech  je znázorněn časový průběh nástupu fenofáze počátek kvetení HYPERICUM 
perforatum L. s  průměrnou měsíční teplotou vzduchu a sumou slunečního svitu v období tří měsíců (III. – V.) 
před datem nástupu fenofáze. 
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Počátek kvetení T řezalky te čkované (stanice Lednice) a pr ůměrná měsíční 
teplota vzduchu t ři měsíce p řed touto fenofází

y = 0.5439x + 158.89
R2 = 0.17

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Rok

D
en

 v
 r

oc
e

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

T
ep

lo
ta

 v
zd

uc
hu

 II
I. 

- 
V

.

PK10

 
Graf 1:  Časový průběh nástupu fenofáze počátek kvetení u HYPERICUM perforatum L. a průměrná měsíční 
teplota vzduchu (III. – V.) před touto fenologickou fází   za období 1991 – 2008 na stanici Lednice (165 m n. m.) 
 

Počátek kvetení T řezalky te čkované (stanice Lednice) a suma slune čního 
svitu t ři měsíce p řed touto fenofází

y = 0.5439x + 158.89

R2 = 0.17
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Graf 2:  Časový průběh nástupu fenofáze počátek kvetení u HYPERICUM perforatum L. a suma měsíčního 
slunečního svitu (III. – V.) před touto fenologickou fází   za období 1991 – 2008 na stanici Lednice  
(165 m n. m.) 
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Závěr 
 
 
Nástup fenofází je ovlivněn mnoha faktory a  a jedním z nich jsou i  meteorologické prvky. Z meteorologických 
prvků hraje velmi významnou roli  teplota vzduchu. Nejdelší doba kvetení byla zaznamenána u GALANTHUS 
nivalis L. (34 dnů - stanice Lednice), u CHRYSANTHEMUM leucanthemum L. (37 dnů – stanice Lednice),  u 
RANUNCULUS acer L. (31 dnů – stanice Lednice). Naopak relativně nejkratší dobu kvete HYPERICUM 
perforatum L. (6 dnů – stanice Lednice) a FRAGARIA vesca L. (13 dnů – stanice Lednice). Významné alergeny 
DACTYLIS glomerata L. a ALOPECURUS pratensis L. kvetou 21 a 18 dní (stanice Lednice). Posun v nástupu 
fenofáze počátek kvetení u vybraných rostlinných druhů mezi horskou a nížinnou stanicí je v průměru  4 – 29 
dnů (pryskyřník prudký – sasanka hajní). 
 
Poděkování 
 
Článek je součástí řešení projektu Atlas fenologie Česka (OC09029), který je financován MŠMT ČR.  
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Neprekonate ľná koróna z 1. augusta 2008  
 
V. Rušin1, M. Druckmüller2, P. Aniol3, M. Saniga1 a M. Minarovjech1 
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republika 
3 ASTELCO Systems GmbH, Fraunhoferstr. 14, D-82152 Martinsried, Germany 
 
Abstrakt. V práci diskutujeme niektoré výsledky pozorovania bielej a zelenej koróny (530,3 nm), ako boli 
urobené v Altaji (Mongolsko). Napriek tomu, že pozorovanie sa robilo v extrémne dlhom období minima cyklu 
slnečnej aktivity medzi cyklami 23 a 24, biela koróna bola pozorovaná do 20 polomerov Slnka a Druckmüllerom 
vyvinutá metóda spracovania obrazu dovolila identifikovať kométu Kreutzovej skupiny 12 magnitúdy. Veľké 
prilbicovité lúče sa nachádzajú nad základňami v pozičných uhloch 48, 130, 241 a 322 stupňov. V okolí pólov sa 
nachádzajú koronálne diery, vyplnené polárnymi lúčmi. Okolo celého Slnka sa pozoruje množstvo tenkých 
radiálnych lúčov s rozlíšením okolo 1 oblúkovej sekundy  – s výškou priamych alebo zakrivených, z ktorých 
mnohé  vykazujú máloškálovú dynamiku. Zelená koróna sa pozorovala jednak v úzkopásmovom filtri s 
pološírkou priepustnosti 0,15 nm pre čiaru a rovnakou pološírkou v jej blízkom pozadí (529.1 nm). To pomohlo 
dostať „čistú“ zelenú korónu. Všetky experimenty boli robené automaticky.  
 
1. Úvod 
Slnečná koróna je navrchnejšia zložka atmosféry Slnka, ktorá vo forme slnečného vetra zasahuje ďaleko za 
obežnú dráhu našej Zeme – až do heliopauzy. Častice slnečného vetra, spolu s emitovaným časticami z erupcií či 
ejekcií koronálnej hmoty (CME), vyťahujú zo Slnka siločiary magnetických polí, čomu je naša Zem sústavne 
vystavená. Takže Zem je vystavená nielen slnečnému žiareniu, ale aj časticiam a magnetickým poliam zo Slnka. 
Výskum slnečnej koróny tak nadobúda novú dimenziu – popri výskume fyzikálnych vlastností Slnka ako 
hviezdy, aj vplyvu Slnka na biosféru. 
     Pri výskume slnečnej koróny však máme istú nevýhodu – najlepšie podmienky pre jej pozorovanie sú v čase 
úplných zatmení Slnka, ktoré sú dosť zriedkavé: za sto rokov nastane 74 alebo 75 úplných zatmení Slnka. Popri 
úplných zatmeniach Slnka sa skúma koróna zo Zeme aj mimo zatmení (emisné spektrálne čiary vo vizuálnej 
oblasti spektra, či „biela korónu“ na základe polarizácie) alebo pomocou prístrojov z družíc či kozmických sond 
(EUV a röntgenová koróna – priamo nad slnečným diskom alebo biela koróna od dvoch polomerov Slnka). EUV 
a  röntgenová koróna sa zo Zeme skúmať nedajú a majú kvalitné rozlíšenie, no pre bielu korónu to neplatí, preto 
jej pozorovania počas zatmení sú najcennejšie. 
     V ďalšej časti prinesieme stručné výsledky ako boli získané česko-nemecko-slovenskou expedíciou počas 
úplného zatmenia Slnka 1. augusta 2008 v Mongolsku (pri dedine Altaj). 
 
2. Pozorovacie stanovište, experimenty a metóda spracovania 
Pre pozorovanie bielej a emisnej koróny sa použili nasledovné objektívy či teleobjektívy: TMB APO objektív 
105 mm s Baader  Flat-field FFC EFL predsadkou,  Rubinar 10/1000 mm, Maksutov-Cassegrain 6.3/500 mm, 
dva 5.6/400 mm teleobjektívy a 2.8/200 mm teleobjektív  pre bielu korónu a dva 500 mm, f/8  teleobjektívy 
v ohnisku ktorých sa nachádzali dva úzkopásmové filtre s pološírkou priepustnosti 0. 15 nm pri pracovnej teplote 
45 stupňov Celzia. 
     Jeden filter bol centrovaný na emisnú spektrálnu čiaru 530,3 nm, druhý do jej bezprostrednej blízkosti 
s vlnovou dĺžkou 529,1 nm. Takáto zostava umožuje spoľahlivo odpočítať svetlo bielej koróny zo snímku, kde je 
zaznamená emisná koróna. Výsledkom je tzv. „čistá“ zelená koróna.  Na jednom zo 400 mm teleobjektívov sa 
pred objektívom nachádzal H-alfa filter s pološírkou priepustnosti 6 nm. 
     Expozičné časy boli v rozmedzí od 8 sekúnd po 1/4000 sekundy, pričom sa získalo 255 záberov pomocou 
digitálnych fotografických aparátov CANON EOS 1D MarkIII, 1Ds MarkIII, 5D, 20D and 350D. Pozorovanie 
bolo robené automaticky pomocou špeciálnych softwérov inštalovaných v notebookoch. Všetky objektívy a 
teleobjektívy sa nachádzali na jednej montáži od fi. ASTELCO, ktorá bola napájaná z batérie terenného 
automobilu Toyota. Termostaty boli napájané elektrickým prúdom z malého agregátu 220 V/50 Hz. 
     Pozorovacie stanovište v nadmorskej výške 1223 m sa  nachádzalo v púštnej oblasti asi 23 km juhozápadne 
od malej dedinky Altaj (N = 45°23.251′ and E = 92°06.837′) –  takmer na centrálnej čiare zatmenia  s „hĺbkou 
tieňa“ 97.6%, čo je pre pozorovanie vynikajúce. Zatmenie nastalo v miestnom čase 18:03:35 – 18:05:39, t.z. 
11:03:35 – 11:05:39 UT. Trvanie zatmenia bolo  2 minúty a 4 sekundy. Výška Slnka nad obzorom v čase 
zatmenia bola 22 stupňov a pozorovacie podmienky veľmi dobré. Snímky zo zatmenia boli spracované  
Druckmüllerovou metódou. Vysoká kvalita spracovania je ukázaná na obr. 1 (spojených bolo 25 záberov 
rôznych expozícií), kde na tmavej pologuli Mesiaca môžeme rozoznať krátery. 
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Obr. 1. Štandardný obrázok bielej koróny, na ktorom je v niektorých vybraných lokalitách ukázaná jemná 
štruktúra koróny.  
 
3. Výsledky 
Bielu korónu vytvára rozptyl žiarenia fotosféry  na voľných elektrónoch, z čoho logicky vyplýva, že štruktúry 
bielej koróny budú odrážať rozdelenie magnetických polí Slnka – ako globálnych, tak aj lokálnych. Na 
nespracovanom snímku bielej koróny (obr. 1 vpravo) nevidíme veľa štruktúr. Je to dané tým, že kontrast medzi 
jednotlivými štruktúrami v bielej koróne je veľmi malý. Ak sa však získané obrázky spracujú vhodným 
softérom, v tomto prípade Druckmüllerovou metódou, biela koróna dostáva iný vzhľad. Ten je ukázaný na obr. 
2. 
     Na základe tohto obrázku môžeme povedať, že štruktúra bielej koróny pri tomto zatmení bola veľmi 
komplikovaná a to aj napriek tomu, že pozorovanie sa uskutočnilo v okolí minima cyklu slnečnej aktivity, kde sa 
spravidla v oblasti rovníka pozorujú prilbicovité lúče a nad pólmi polárne lúče. 
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Obr. 2. Biela koróna zo dňa 1.8.2008 spracovaná Druckmüllerovou metódou (Rušin, Druckmüller a M. 
Minarovjech, 2006). Na výsledný obrázok sa použilo celkom 82 záberov z rôznych expozícií z Rubinara. Sever 
je hore, mierne vľavo, v mieste, kde polárne lúče smerujú kolmo k okraju mesačnému disku. 
 
Prilbicovité lúče sa pozorujú aj pri tomto zatmení, avšak nenachádzajú sa nad rovníkom, ale v stredných 
heliografických šírkach a sú lokalizované nad protuberanciami. Tie sú v pozičných uhloch 48, 130, 241 a 322 
stupňov (pozičné uhly sa počítajú od severu smerom na východ). Polárne rúče, odrážajúce globálne magnetické 
pole Slnka, sú jasne viditeľné. Ak si pozorne všimneme, prilbicovité lúče nie sú „homogénne“, ale vytvárajú ich 
koncentrické svetlé a tmavé oblúky (slučky) a samotné lúče vlastne predstavujú sústavu tenkých, radiálnych 
lúčov. Jednoduchým výpočtom z izodenzít sa dá určiť sploštenie bielej koróny, ktoré v našom prípade dosiahlo 
hodnotu 0,29. Táto hodnota je dosť blízka typu koróne minima, hoci jej vzhľad tomu nenasvedčuje. 
     Na obrázku 3 ukazujeme polohu Slnka v čase zatmenia a súčasne bielu korónu, ktorá je dobre 
identifikovateľná do 20 polomerov Slnka. Žltá plôška vľavo od Slnka je Merkúr, ostatné svetlé body predstavujú 
hviezdy. S istou dávkou nostalgie konštatujeme, že je obrovská škoda, že úplné zatmenia Slnka sa neyskytujú 
častejšie. Použitou metódou spracovania a za lacný peniaz by sa dali získať také výsledky bielej koróny, ako sa 
teraz za vysoké náklady robí na kozmickej sonde SOHO. 
     Na obrázku 4 ukazujeme polohu kométy Kreuztovej skupiny, ako sa dala identifikovať na našich záberoch. 
Kométy Kreuzovej skupiny sa dnes bežne pozorujú pomocou prístrojov na kozmickej sonde SOHO, ale treba 
súčasne pripomenúť, že prvé pozorovanie kométy tejto skupiny sa uskutočnilo počas úplného zatmenia Slnka 
v roku 1898! 
          Kým pozorovanie bielej koróny je vcelku jednoduché, na pozorovanie emisnej koróny v niektorej jej 
spektrálnej čiare (vo viditeľnej oblastí spektra je ich okolo 28 a patria vysokoionizovaným prvkom železa, 
vápnika, niklu apod.) sa musí použiť spekrograf alebo úzkopásmový filter. Emisná koróna (aj E koróna) je 
vlastne vlastné svetlo koróny, ktoré vzniká preskom elektrónov do základnej hladiny atómu, ktoré boli 
nepružnou zrážkou alebo fotoionizáciou „vyzdvihnuté“ na niektorú nadhladinu základnej hladiny. Inými 
slovami, nejde o preskoky z vyššej energetickej hladiny na nižšiu, ako napríklad v spektrálnej čiare H-alfa. My 
sme pri našom pozorovaní mali k dispozícií dva úzkopásmové filtre, ktoré v takej kombinácií boli počas úplného 
zatmenia Slnka použité po prvýkrát. Pri pozorovaní emisnej koróny cez úzkopásmový filter je problémom, ako 
oddeliť rozptýlené svetlo bielej koróny od samotného svetla emisnej koróny. A čím je expozícia dlhšia, tým viac 
svetla z bielej koróny sa dostane do emisnej koróny. Spravidla sa na túto separáciu používa ďalšia expozícia cez 
rovnaký filter, ale ten sa o málo odkloní tak, aby prepúšťal svetlo mimo spektrálnej čiary. Nám sa zdalo byť 
výhodnejšie to riešiť spôsobom, ako sme sa o ňom vyššie zmienili. Výsledok je uvedený na obrázku 5. Na jeho 
základe môžeme konštatovať, že emisná koróna s vlnovou dĺžkou 530,3 nm, často pre jej polohu v spektre 
nazývaná aj „zelená koróna“, bola dobre viditeľná hlavne v miestach, kde sa nachádzali základne prilbicovitých 
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lúčov a takmer úplne absentuje v oblasti pólov. Treba uviesť, že intenzita zelenej koróny rastie s elektrónovou 
hutotou a teplotou, pričom efektívna teplota pre zelenú korónu je okolo 2 miliónov K.  
 

       
 
Obr. 3. Biela koróna zo dňa 1.8.2008. Veľkoškálové prilbicovité lúče sú pozorovateľné až do 20 polomerov 
Slnka. 
 

 
Obr. 4. Biela koróna a kométa Kreuzovej skupiny. Ohraničená plocha s kométou v ľavom obrázku je vo 
zväčšenom merítku ukázaná vpravo. Kométa bola asi 12 magnitúdy. 
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Obr. 5.     Na ľavom obrázku je ukázaná biela koróna cez úzkopásmový filter 529,1 nm a emisná zelená koróna 
v spektrálnej čiare trinásťkrát ionizovaného železa (Fe XIV, 530,3 nm). Vpravo je „čistá“ zelená koróna po 
odpočítaní príspevku bielej koróny.  
 
4. Záver 
V predchádzajúcej časti sme sa zmienili o najzákladnejších výsledkoch, ktoré sme počas spoločnej, 
medzinárodnej expedície do Mongolska dosiahli.  Spracované pozorovania bielej a emisnej koróny patria 
k najlepším na svete. Priestorové rozlíšenie najjemnejších štruktúr  bielej koróny sa blíži k jednej oblúkovej 
sekunde, t.z. 700 km na povrchu Slnka. Ak si uvedomíme, že toto sa dosiahlo len ohniskovou dĺžkou o čosi viac 
ako jeden meter a priemere objektívu 10,5 cm, potom sme sa dostali takmer na teoretickú rozlišovaciu schopnosť 
prístroja. Pre našich nasledovníkov to ale tiež znamená, že nie je potrebné na zatmenia „ťahať“ tažké prístroje, 
ale skôr dômyselnejšiu techniku pozorovania a spracovania.  
     Získané výsledky sa samozrejme používajú aj pre štúdium iných problémov vo výskume fyziky slnečnej 
koróny, napríklad, máloškálovej dynamiky koronálnych štruktúr a náväznosti vlastností bielej koróny na 
fotosférické magnetické pole (Pasachoff a iní, 2009), štúdium teplotného profilu emisnej koróny (Habbal a iní, 
2010), mechanizmu na predpovede tvaru a rozdelenia koronálnych štruktúr (Rušin a iní, 2010). 
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Geomagnetické pole na Slovensku v 18. storo čí 
 
I. Túnyi,  A. Kaplíková 
Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava 

 
 

Úvod 
 
Po prvých úspešných určeniach magnetickej deklinácie v historickej minulosti na základe meraní azimutov 
priehradných múrov umelých banských jazier (tajchov) v okolí Banskej Štiavnice a ich porovnaním s azimutmi z 
pôvodných mapových diel (Kaplíková, Túnyi 2006), predstavuje predkladaný príspevok pokračovanie v 
archivomagnetickom výskume na Sovensku. Známy pražský znalec historických máp a histórie mapovania Jan 
Kozák nám láskavo poskytol originál Metalografickej mapy horného Uhorska - prakticky mapy slovenského 
územia - L.F. Marsigliho z r. 1726, ktorá bola podkladom pre porovnanie azimutov niektorých miest Slovenska 
v čase vzniku mapy s dnešnými azimutmi. L.F. Marsigli bol taliansky vojenský kartograf, ktorý strávil na 
prelome 17. a 18. storočia okolo 20 rokov mapovaním Uhorska. Spomínaná mapa sa nachádza v jeho 
najvýznamnejšej práci “Danubius Pannonico-Mysicus …” (Csiky 1982). 
 
Metodika 
 
Historická mapa Marsigliho obsahuje centrálny bod so smerovou ružicou, umiestenou pravdepodobne (podľa 
názvu riečky Cocova) na najvyššom vrchu Spišsko-Gemerského Rudohoria - Vepre (Obr. 1). Základom práce je 
predpoklad, že Marsigli pravdepodobne určoval orientáciu a polohu miest voči tomuto bodu pomocou kompasu, 
zaťaženého vtedajšou magnetickou deklináciou. 
 
Podľa centrálneho bodu boli odmerané azimuty 24 miest, identifikovaných ako historickí predchodcovia 
dnešných slovenských miest a obcí. Okrem nich bol určený aj azimut dominanty Západných Tatier - Kriváňa 
(Obr. 1). Následne boli určené azimuty odpovedajúcich miest podľa toho istého bodu na mape súčasného 
Slovenska (Obr. 2). Keďže tu ide o geodetické dielo, k azimutu bola pridávaná hodnota dnešnej magnetickej 
deklinácie na strednom Slovensku, 3° (Valach et al. 2007). Potom boli vypočítané rozdiely medzi azimutmi z 
historickej a súčasnej mapy (Tab. 1). 
 
Výsledky a diskusia 
 
Tab. 1, ktorá obsahuje azimuty z historickej a súčasnej mapy, ako aj ich rozdiely, je rozdelená na dve časti. V 
ľavej sú mestá ležiace západne a v pravej mestá ležiace východne od centrálneho bodu. Kriváň, ktorý leží 
prakticky v severnom smere od centrálneho bodu, je uvedený v ľavej časti. Ak by bol predpoklad o vytyčovaní 
smerov na historickej mape pomocou kompasu správny, mali by mať rozdiely viac-menej rovnakú hodnotu. Jej 
pridaním k dnešnej deklinácii by sme mali dostať hodnotu magnetickej deklinácie na začiatku 18. storočia. 
 
Už prvý pohľad na Tab. 1 hovorí o veľkom rozptyle rozdielov so známkami určitých systematických chýb. 
Zatiaľ čo východná skupina miest (pravá časť Tab. 1) vykazuje okrem Tisovca a Rimavskej Soboty kladnú a 
pomerne malú odchýlku, v západnej skupine miest možno vyčleniť dve podskupiny podľa riek Váh a Hron. Na 
Považí sú to mestá Liptovský Mikuláš a Ružomberok s pomerne veľkými zápornými odchýlkami (priemer -31°), 
na Pohroní mestá Polomka, Brezno, Hronec, Lučatín, Slovenská Ľupča, Banská Bystrica a Zvolen s kladnými aj 
zápornými odchýlkami (priemer 4°). Tu možno konštatovať, že lokalizácia uvedených miest bola 
pravdepodobne robená podľa lokalizácie tokov Váhu a Hrona. Mimo uvedených riek ležia Kremnica a Banská 
Štiavnica so zápornými odchýlkami a vrch Kriváň s minimálnou odchýlkou 2°. 
 
Zo získaných rozdielov je zrejmé, že jednoduchým porovnaním azimutov z historickej a súčasnej mapy sa 
magnetická deklinácia 18. storočia na Slovensku určiť nedá. Keďže však bolo hlavným  cieľom magnetickú 
deklináciu stanoviť, obrátili sme sa k iným historickým materiálom. Predovšetkým to boli magnetické 
mapovania Slovenska od polovice 19. storočia dodnes (Kreil a Fritsch 1850, Kurländer 1895, Čechura 1934, 
Běhounek 1939, Ochaba 1959, Krajčovič a Németh 1972, Podsklan 1987, Váczyová 1999, Valach et al. 2004, 
2006). Z nich sa dali odvodiť magnetické deklinácie pre rôzne epochy od r. 1850 do r. 2000 (Tab. 2). Okrem 
toho sme použili archívnu mapu štôlne Spithaler v Banskej Štiavnici, ktorá poskytuje jej zámery pomocou 
banského kompasu v storočnom odstupe, zhruba v r. 1650 a r. 1750 (Obr. 3). Z rozdielov smerov sme vypočítali 
rozdiel v magnetickej deklinácii za dané obdobie, a to 7° (Tab. 2). 
 
Z takto získaných exaktných údajov môžeme odhadom získať nielen hodnotu magnetickej deklinácie v polovici 
18. storočia, ale aj v polovici 17. storočia. Keď vychádzame z faktu, že v r. 1850 bola hodnota magnetickej 
deklinácie na strednom Slovensku -12° a v r. 1950 0°, t.j. za sto rokov (1850-1950) vzrástla o 12° a medzi rokmi 
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1650 a 1750 (tiež za sto rokov) o 7°, môžeme odhadnúť, že za sto rokov, medzi rokmi 1750 a1850 vzrástla o 
priemernú hodnotu medzi 7° a 12°, t.j. o 9°. Z toho vychádza, že v r. 1650 bola magnetická deklinácia približne -
28° a v r. 1750 približne -21° (Tab. 2). 
 
Vráťme sa teraz k Tab. 1. Keďže dnešná hodnota deklinácie je 3° a hodnota v polovici 18. storočia bola -21°, 
rozdiely by sa mali pohybovať okolo 24°.Vidíme, že tejto hodnote sa najlepšie približujú dva extrémy, a to 
najjužnejšie mestá Rimavská Sobota a Banská Štiavnica. Ak bol centrálnym bodom Marsigliho mapy skutočne 
vrch Vepor, obe tieto mestá mohli byť z neho lokalizované opticky a ich smer určený kompasom. Preto je u nich 
zhoda prekvapivo dobrá. Okrem toho, za pozornosť stojí malá diferencia u vrchu Kriváň. Tu sa dá predpokladať, 
že tak centrálny bod Vepor ako aj Kriváň boli dopredu zamerané geodeticky a od nich sa odhadovali polohy 
jednotlivých miest pri tvorbe historickej mapy. Ich poloha voči sebe je správna a rovnaká na historickej aj 
súčasnej mape. V tejto súvislosti treba poznamenať, že pomerne dobré výsledky pre Ružomberok a Polomku 
možno, vzhľadom k ich umiesteniu na Váhu a Hrone a vzhľadom k veľkým rozdielom ich susedných miest, 
považovať za vec náhody (Tab. 1). Nakoniec môžeme konštatovať, že aj historická Marsigliho mapa Slovenska 
sa dá použiť v archivomagnetizme, ale pre stanovenie azimutov treba na nej vyberať body, ktorých smer bol 
evidentne určovaný pomocou kompasu. 
 
 
Záver 
 
V polovici 18. storočia bola hodnota magnetickej deklinácie na strednom Slovensku cca -21° (D1750 ~ -21°). 
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Obr. 1. Marsigliho metalografická mapa Slovenska z r. 1726 s azimutmi vybraných miest. 
 

 
 
Obr. 2. Súčasná mapa Slovenska s azimutmi vybraných miest. 
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Obr. 3. Banská mapa stôlne Spithaler 
 

-20,0257,0237,0Ban. Štiavnica

-13,0280,5267,5Kremnica

-7,9267,0260,1Zvolen

-6,0288,0282,0Ban. Bystrica
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H–S [º]Súc. [º]Hist. [º]

-20,0145,0125,0Rim. Sobota
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11,331,042,3Kežmarok

18.828.247.0Poprad

-8.026.018.0Tisovec      

H–S [º]Súc. [º]Hist. [º]

 
 
Tab. 1. Azimuty miest Slovenska v historickej a súčasnej dobe voči centrálnemu geodetickému  bodu 
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+9

+7

 
 
Tab. 2.  Magnetická deklinácia na Slovensku v období rokov 1650–2000. 
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Užití mikrovlnné techniky v termojaderné fúzi 

 
A. Křivská 1,2 
1  Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Česká republika 
2  
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra 

telekomunikační techniky, Česká republika 
 
Úvod do problematiky termojaderné fúze 

Termojaderná fúze je reakce, při níž dochází ke slučování jader lehkých prvků za vzniku těžších  prvků a 
energie. Aby reakce proběhla, musí se dva atomy přiblížit velice blízko na vzdálenost srovnatelnou s jejich 
rozměry, kde začne převládat přitažlivá jaderná síla nad odpudivou silou elektrickou. Jádra do sebe tedy musí 
narazit s dostatečně vysokou energií. Na Slunci a podobně velkých hvězdách dominuje reakce proton-proton, při 
které se uvolňuje energie přeměnou jader vodíku na jádro helia. Na obr. 1 je znázorněn účinný průřez pro 
jednotlivé fúzní reakce. Účinný průřez vyjadřuje pravděpodobnost, s jakou bude některá ostřelující částice ze 
svazku částic interagovat s částicí terče. Z tohoto obrázku vidíme, že v pozemských podmínkách může nejsnáze 
probíhat slučovací reakce mezi jádry dvou těžších forem vodíku, deuteria D a tritia T, označovaná zpravidla jako 
DT reakce. 
 

2D +  3T → 4He (3.5 MeV) + n (14.06 MeV) 
 

 
Obr. 1: Účinný průřez vybraných fúzních reakcí, (zdroj: BP,ECN). 

 
Uskutečnění této termojaderné slučovací reakce vyžaduje v pozemských podmínkách teplotu paliva kolem 

200 milionů oC. Při této teplotě se palivo nachází v plazmatickém stavu. V tomto stavu  jsou, zjednodušeně 
řečeno, atomy rozštěpeny na jádra (kladné ionty) a elektrony. Poněvadž žádná pevná hmota nemůže teplotě 
milionů stupňů vzdorovat, je zřejmé, že ohřáté plazma nesmí přijít do přímého kontaktu s žádnou hmotnou 
stěnou reaktoru. Plazma však musí být od stěn odizolováno velmi dobře i tepelně (tj. i ztráty energie jejím 
vedením a sáláním musí být sníženy na minimum), jinak by došlo k rychlému ochlazování plazmatu a dosažení 
potřebné teploty by vyžadovalo dodávku nepřijatelně velkého výkonu. Jedním ze způsobů udržení horkého 
plazmatu, které byly vyvinuty v pozemských podmínkách,  je magnetické udržení. 
 

1. Princip tokamaku 
Nejúspěšnější zařízení užívající magnetického udržení je tokamak (viz obr. 2), který byl vyvinut v 50. letech 

20. století v Moskvě. Magnetické udržení spočívá v takové konfiguraci magnetického pole, aby většina nabitých 
částic sledovala vhodně zakřivené magnetické siločáry, a tak nepřicházela do styku se stěnami komory, v níž se 
plazma vytváří. Magnetické pole šroubovicové konfigurace vzniká  v tokamaku složením dvou nezávisle 
vytvářených magnetických polí. Sada kruhových cívek rovnoměrně rozložených podél prstencové nádoby 
vytváří silné udržovací magnetické pole v toroidálním směru. Elektrický proud procházející plazmatem v 
toroidálním směru pak indukuje slabší poloidální pole. Potřebný tvar šroubovice vzniká složením obou těchto 
složek. 

Elektrický proud tekoucí plazmatem je v tokamacích generován na principu transformátoru. Do primárního 
vinutí transformátoru je přiváděn proud z vnějšího zdroje, plazma hraje v tomto transformátoru roli sekundárního 
závitu. Výhodou je, že transformátorem indukované napětí nejprve samo plazma vytvoří a vybuzený proud navíc 
dokáže plazma hned i ohřát a to až na teploty několika desítek milionů stupňů ohmickým ohřevem uvolňováním 
Jouleova tepla. 
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Obr. 2: Schéma tokamaku s uspořádáním magnetických polí. 

 
K dosažení termojaderných teplot v tokamacích však samotný ohmický ohřev nestačí. Problém spočívá v 

tom, že elektrický odpor plazmatu s jeho teplotou silně klesá, čímž klesá i účinnost ohmického ohřevu. 
Maximální teplota, které lze ohmickým ohřevem reálně dosáhnout, je menší než  50 milionů oC. Z hlediska 
požadavků fúze, která vyžaduje teploty okolo 200 milionů oC, je to nedostačující. K dosažení termojaderné fúze 
musí být tedy navíc použity i další dodatečné neinduktivní metody ohřevu, jejichž účinnost s rostoucí teplotou 
plazmatu neklesá. Induktivní způsob generace proudu není navíc vhodný pro budoucí fúzní reaktory, které by 
měly pracovat nikoli v pulzním, ale ve stacionárním stavu. 
 

2. Dodatečný ohřev plazmatu 
Hlavními metodami dodatečného ohřevu je ohřev neutrálními svazky a ohřev na rádiových frekvencích, viz 

obr. 3. První z výše jmenovaných metod používá výkonné svazky velmi rychlých neutrálních atomů, nejčastěji 
deuteria, které se vstřikují do plazmatu. Tyto neutrální atomy nejsou nijak ovlivněny magnetickým polem a 
mohou vstupovat do plazmatu. Srážkami s částicemi plazmatu se mění na ionty, předávají energii chladnějším 
částicím plazmatu a zahřívají je.  

 

 
Obr. 3: Princip dodatečného ohřevu plazmatu v tokamaku. 

 
Při druhé metodě se v plazmatu absorbuje energie rádiových vln. Vysokofrekvenční vlny se vysílají anténou 

umístěnou vně plazmatu. Zde je důležitý výběr konkrétních frekvencí. Nejdůležitější jsou tzv. cyklotronní 
frekvence, na kterých přirozeně rezonují ionty a elektrony v daném toroidálním magnetickém poli. Vlna přenese 
energii do středu plazmatu. Poněvadž  cyklotronní frekvence částic je úměrná velikosti magnetického pole, 
můžeme výběrem frekvence generované vlny určit přesněji oblast ohřevu. V blízkosti rezonance (např. ω = Ωc) 
dojde k absorpci, kdy se  energie vlny  přemění na kinetickou energii částic. V posledním kroku dojde k 
termalizaci - dosažení tepelné rovnováhy vzájemnou interakcí částic. Dále se budeme zabývat podrobněji 
jednotlivými frekvenčními oblastmi, které se pro ohřev užívají. 
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3. Iontová cyklotronní rezonance 
 
V oblasti iontové cyklotronní rezonance (10–120 MHz) je mechanismus ohřevu velmi komplikovaný, 

poněvadž je nutno uvažovat rezonanční efekty pro všechny druhy částic. Pokud je plazma tvořeno více druhy 
iontů, dochází též ke vzniku dalších iont-iontových rezonancí. Z rovnic popisujících daný typ vlny můžeme 
odvodit vztah mezi vlnovým vektorem a úhlovou frekvencí. Tento vztah se nazývá disperzní relace. Z disperzní 
relace studeného plazmatu vyplývají 2 řešení. Rychlá vlna, jejíž vektor intenzity elektrického pole je kolmý na 
původní magnetické pole E ┴ B0, a pomalá vlna, jejíž vektor intenzity elektrického pole je rovnoběžný s 
původním magnetickým polem E║B0. 

 Anténa se navrhuje pro vysílání rychlé vlny nejčastěji o úhlové frekvenci rovné 2. harmonické iontové 
cyklotronní frekvence ω ≈ 2Ωci. Rychlá vlna naráží při vstupu do plazmatu na místo, kde se její index lomu blíží 
k nekonečnu tzv. cut off a vlna se dále nešíří. Po překonání evanescentní vrstvy, ve které je vlna exponenciálně 
tlumena, postupuje dále směrem do středu plazmatu, kde prochází oblastí rezonance a dochází k její absorpci. 
 

 
Obr. 4: Princip ohřevu rychlou vlnou, (zdroj viz [3]). 

   
Jedním z problémů spojených s ohřevem na iontově cyklotronních frekvencích je nárůst nečistot v plazmatu. 

Při činnosti antény se v kovovém pouzdře, ve němž je anténa usazena, indukují radiofrekvenční proudy. Vlivem 
těchto proudů vznikají v bezprostřední blízkosti antény, zejména v horní a dolní části, velmi intenzivní paralelní 
elektrická pole (paralelní vzhledem k vektoru magnetického pole tokamaku). Tato elektrická pole mají za 
následek urychlení částic před anténou. Elektrony, které jsou rychlejší než ionty, sledují magnetické siločáry a 
jsou odvedeny z plazmatu. Ztráta elektronů vede ke zvýšení potenciálu plazmatu na magnetických siločarách 
s přítomností paralelních elektrických polí. Tento potenciál vede k urychlení iontů, které narážejí na stěnu 
komory a vyráží z ní atomy. Vyražené atomy pronikají do plazmatu a znečišťují jej. Pokud jsou stěny komory 
tokamaku obloženy prvkem s nízkým atomovým číslem, jako je například berylium nebo uhlík, nepředstavují 
nečistoty do určité míry závažný problém. To ovšem neplatí pro prvky s vysokým atomovým číslem. Na jejich 
ionizaci je potřeba mnohem více energie, což též vede k ochlazení plazmatu. Navíc tyto nečistoty putují do 
centra plazmatu, kde po zachycení elektronů silně vyzařují a opět tím způsobují ochlazení a ztrátu energie 
plazmatu. Zástupcem této skupiny prvků je wolfram, který se jeví jako vhodný materiál pro obklad stěn 
budoucích fúzních zařízení, neboť má vysokou teplotu tání (3 410 oC) a dokáže odolat velkým teplotním tokům. 
Pokud se má i v budoucnu uplatnit v tokamacích ohřev na iontových cyklotronních frekvencích, je potřeba 
zlepšit jeho kompatibilitu s materiálem stěn s vysokým atomovým číslem.  
K odhadnutí velikosti parazitních elektrických polí a potenciálů urychlujících částice před anténou se užívají 
simulační kódy, neboť je nelze přímo měřit. Na obrázku je ukázka simulace závislosti potenciálu na vertikální 
souřadnici ve třech radiálních pozicích před anténou v kódu TOPICA. Z vypočítaných průběhů vyplývá, že 
největší hodnota potenciálu je v horní a dolní části antény. Velikost potenciálu klesá se zvyšující se radiální 
vzdáleností od antény. Simulační kódy pomáhají v optimalizaci antén, neboť se každá úprava antény nemůže 
zkoumat za činnosti tokamaku. 

 
Obr. 5: (a) Anténa na tokamaku ASDEX Upgrade v Garchingu u Mnichova. (b)  Simulace závislosti potenciálu 

na vertikální souřadnici ve třech radiálních pozicích před anténou v kódu TOPICA. 
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Elektronová cyklotronní rezonance 

Vlna v oblasti elektronové cyklotronní rezonance (20–200 GHz) může z vakua pronikat volně do hustého 
plazmatu. Disperzní relace pro studené plazma má dvě řešení pro směr šíření kolmo k magnetickému poli 
tokamaku: řádnou vlnu (O) E║B0 a mimořádnou vlnu (X) E ┴ B0. 

 

 
Obr. 6: (a) Užití řádné vlny a (b) mimořádné vlny pro ohřev plazmatu v oblasti elektronové cyklotronní 

rezonance, (zdroj viz [3]).  
 

Vysílá-li anténa řádnou vlnu ze strany menšího magnetického pole, prochází vlna oblastí elektronové 
cyklotronní rezonance a  přestává se šířit hlouběji v plazmatu s velkou hustotou.  Při užití mimořádné vlny 
vysílané ze strany nízkého magnetického pole naráží vlna na cut off. Po překonání evanescentní vrstvy prochází 
vlna oblastí horní hybridní rezonance. Rezonance v této oblasti souvisí  s elektrostatickými oscilacemi elektronů. 
Vratnou silou je však kromě Coulombovy síly ještě Lorentzova síla, neboť elektrony rotují kolem magnetických 
siločar.  

Je-li vlna vysílána ze strany velkého magnetického pole, šíří se do oblasti horní hybridní rezonance a 
prochází na své dráze  oblastí elektronové cyklotronní rezonance. 
 
Dolnohybridní rezonance 

Pásmo dolnohybridní rezonance (1–10 GHz) se užívá nejčastěji pro neinduktivní generaci proudu. 
Rezonanční efekt na těchto frekvencích je výsledkem vzájemné kompenzace posuvných proudů iontů a 
elektronů. V plazmatu se dolnohybridní vlna může šířit až po překonání evanescentní vrstvy, jejíž hranice 
fluktuuje s fluktuacemi okrajového plazmatu. Vlna je polarizována ve směru jejího šíření a může tak  účinně 
předávat svůj impulz elektronům pohybujícím se ve směru pole. Tím dochází ke generování  elektrického 
proudu. 

 

 
Obr. 7: Princip ohřevu dolnohybridní vlnou, (zdroj viz [3]). 

Mikrovlnná diagnostika 
Součástí provozu tokamaku je i celá řada diagnostických zařízení, která měří vlastnosti plazmatu. Mezi 

důležité diagnostické metody patří také mikrovlnná diagnostika. Mikrovlnné metody mohou být jak aktivní, tak i 
pasivní. Hlavním zástupcem aktivní metody je mikrovlnná reflektometrie, která se užívá k měření profilu 
hustoty. Tato metoda využívá závislosti indexu lomu na použité frekvenci a hustotě částic. Její princip je 
znázorněn na obr. 8. Do plazmatu se vyšle sondující vlna o dané frekvenci. K jejímu odrazu dochází, jakmile 
narazí na oblast s kritickou hustotou, ve které se nemůže šířit. Fáze odražené vlny se porovná s fází vlny 
sondující. 
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Obr. 8: Princip mikrovlnné reflektometrie, (zdroj viz [4]).  

 
Fázový rozdíl obou vln můžeme přibližně vyjádřit vztahem  
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kde c je rychlost světla, ω je úhlová frekvence sondující vlny, N  její index lomu, R0 je poloha okraje plazmatu 
(jeho vzdálenost od osy tokamaku), Rc je poloha místa s kritickou hustotou. Z měření fázového rozdílu získáme 
polohu vrstvy, od které se sondující vlna odrazila Rc(ω) a z této polohy určíme hustotu plazmatu ne(Rc) v místě 
odrazu. Rychlým rozmítáním frekvence sondující vlny můžeme rekonstruovat hustotní profil ne(R). 

Mezi pasivní diagnostické metody řadíme analýzu intenzity elektronového cyklotronního záření, které 
plazma emituje. Tímto způsobem můžeme určit elektronovou teplotu T. Elektronové cyklotronní záření vzniká v 
důsledku dostředivého urychlování elektronů při jejich rotaci kolem siločar magnetického pole. Plazma je 
opticky tlusté prostředí a intenzitu elektronového cyklotronního záření můžeme vyjádřit vztahem  

 

TcI 2123 )8()( ωπω −≈ ,  

 
kde c je rychlost světla a ω je úhlová frekvence záření. Tu určíme ze vztahu ω = eB/m , kde e je náboj elektronu, 
m jeho hmotnost a B je velikost magnetické indukce, která je v tokamaku nepřímo úměrná vzdálenosti od jeho 
osy B ~ 1/R. Intenzita elektronového cyklotronního záření plazmatu se měří radiometrem, na jehož výstupu se 
snímá napětí, které je úměrné vyzářené intenzitě elektronového cyklotronního záření. Měření se provádí na 1. 
nebo 2. harmonické neboť základní frekvence záření je v plazmatu pohlcena. 
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CHRONOBIOLOGIE MIKROSPÁNKU 

Jan Sitar 

Interní a endokrinologická ordinace Polikliniky v Kuřimi 

 

Chronobiology of microsleep 

 

Abstract: Microsleep and especially its tragic consequences for drivers constitute a serious health, economic and 
psychological problem. The incidence of microsleep is considerably higher than that indicated to the 
investigating bodies and insurance companies. The autor analyzes the reasons of such concealment. He describes 
the mechanisms of microsleep development, and its potential prevention. This matter, in spite of its significance, 
is generally less frequently discussed. This paper has to close this gap.  

 

Spánek je generalizovaný útlum ústředního nervového systému, během kterého se snižuje nebo zcela mizí mizí 
smyslová bdělost organismu /1, 2/. Nastává po určité době aktivního bdění přirozenou únavou. U člověka jsou 
typické dvě periody náchylnosti ke spánku. První je mezi půlnocí a šestou hodinou ranní, druhá brzy odpoledne. 
Tato druhá perioda souvisí s vydatnějším obědem jen z malé části, nejdůležitější jsou zakódované biologické 
hodiny. Je to důkaz, jak chronobiologie ovlivňuje náš život a jak narušování vrozených sklonů anebo 
dlouholetých zvyklostí může nepříznivě ovlivnit naše zdraví.  

Aby člověk podal optimální výkon, potřebuje 7 až 9 hodin nočního spánku. Jsou samozřejmě individuální 
výjimky. V poslední době se konají praktické pokusy s krátkým, asi půlhodinovým odpočinkem po obědě, což 
akceptují i zaměstnavatelé, protože se poté pracovní výkon zvýší. I studie NASA prokázaly, že po odpoledním 
zdřímnutí je člověk mentálně na maximu /1/. 

Mikrospánek /microsleep, Sekundenschlaf/ - tak nebezpečný při řízení automobilu nebo obsluze těžkých 
mechanismů – je epizoda spánku, trvající od několika sekund do 30 sekund (podle Mezinárodní klasifikace 
poruch spánku /3/. Je následkem řady činitelů, nejčastěji předchozím spánkovým deficitem, duševní únavou či 
rozpoložením, poruchou dýchání nebo hypersomnií u jedinců k ní náchylných, únavou po různých excessech, 
nočních oslavách, ale také při oslabení infekční nebo jinou nemocí, po užití analgetik nebo uklidňujících léků, 
často obsažených i v lécích proto kašli nebo proti alergiím. Příčinou může být i prostá únava po dlouhé jízdě 
autem bez odpočinkových přestávek, v málo větrané kabině s deficitem kyslíku, dehydratace řidiče, přílišné 
teplo v kabině atd. atd.  

Příznaky hrozícího mikrospánku jsou jednoznačné: zavírání očí, poklesávání hlavy, těkavé myšlenky, 
nesouvisející s jízdou, tím snížení pozornosti, pocit ospalosti až po sekundový výpad paměti na poslední část 
projetého úseku, najíždění na varovné pásy kolem krajnice nebo klikatá jízda s případným přejížděním do 
protisměru.  

Objektivně dochází na elektroencefalogramu (EEG) - podle studie, provedené na univerzitě v Iowě – ke změně 
bdělého mozkového alfa rytmu (8 – 13 Hz/sek) na théta rytmus (4 – 7 Hz/sek) /4/. 

Říká se, že řidiči náchylní k mikrospánku jsou nebezpečnější než řidiči opilí. Spánek za volantem u nás ročně 
zaviní kolem 900 dopravních nehod. To je ale jen odhad, protože kolonka „mikrospánek“ v policejních 
statistikách není a spadá to pod „nevěnování se plně řízení vozidla“ /4/. Navíc, řada řidičů, kteří nehodu 
způsobenou jejich mikrospánkem zaviní, mají tendenci před vyšetřujícími orgány i před pojišťovnou tento stav 
deprivace vlastního organismu zapírat a hledají jiné možné příčiny nehody.  

 

Téma chronobiologické, přecházející do rozboru  pathologické únavy, je vhodné pragmaticky zakončit návody, 
jak mikrospánku zabránit. Nejlepší prevencí je odpočinutý a zdravý řidič bez vlivů léků nebo psychofarmak, 
znalý rizikových období nad ránem a po poledni. Kabina auta by měla být dobře větrána, vždyť nadbytek oxidu 
uhličitého obecně utlumuje. Je prokázáno, že řidiči při problémových dopravních situacích zadržují podvědomě 
dech a tím napomáhají hypoxii organismu, v našem případě hlavně mozku, který je na nedostatek kyslíku ze 
všech orgánů nejcitlivější. V kabině by nemělo být příliš teplo, zejména je nevhodné hřát dolní končetiny. Řidič 
by se měl bavit se spolucestujícími, ti by neměli spát. Rozhlas nebo cédéčko by měly hrát hudbu, která neuspává, 
s častými vstupy moderátorů. K bdělosti však přispívají i maličkosti, jako pohupování různých přívěsků na 
zpětném zrcátku a také přívěsků klíče v zapalování, občas se dotýkajících kolena řidiče. Žvýkání žvýkačky nebo 
bonbonů se také doporučuje. K bdělosti by měl přispět i ionizátor vzduchu. Dobrým opatřením bylo zavedení 
stálého svícení potkávacích reflektorů, a to po celý rok. Prospěšné je také technologie nátěru varovných pásů 
vodorovného značení podél krajnice. Hrubý vrstevnatý lak a pravidelně přerušovaný pás irrituje řidiče k větší 
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pozornosti jednak zvukově a také motoricky – všichni známe ty pravidelné otřesy auta při jejich přejíždění. 
Řidič, který je zvyklý po obědě pít zrnkovou kávu a z nějakého důvodu ji vynechá, může být narušením tohoto 
takřka podmíněného reflexu ohrožen mikrospánkem. Opět se jedná o narušení navyklého biologického rytmu. 

Co tedy dělat, když se cítíme ohroženi mikrospánkem?  

Okamžitě zastavit, neříkat si, ještě dojedu tam a tam a pak si odpočinu. Asi půl hodiny si zdřímnout. Poté 
vyvětrat kabinu auta, snížit teplotu v ní, napít se silného čaje nebo zrnkové kávy, nahradit tekutiny. Nutno 
zdůraznit – až po odpočinku, nikoli místo odpočinku. 

Mikrospánek a zvláště jeho tragické následky v dopravě představují závažný problém zdravotní, ekonomický a 
psychologický. Téma je obecně poměrně málo diskutováno a tento referát má tuto mezeru vyplnit. 
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Bolest a utrpení 
 
Věra Klimešová 
 
 Moderní západní společnost si, zvláště ve 20. a 21. století, zvolila ve vztahu k bolesti a utrpení 
většinový přístup, vyjádřitelný slovy- bojuj všemi prostředky proti těmto dvěma nepřátelům a nesnaž se jim 
porozumět! Již od nejútlejšího věku je nám předkládán názor, že jakákoliv bolest je špatná! Utrpení, jako 
nadřazená jednotka bolesti, je pak zcela tabuizováno nebo v lepším případě silně znegativizováno.  
Přesto existují lidé, kteří se věnují smyslu bolesti a utrpení v širších souvislostech. Kladou před nás otázky. Jaký 
význam má utrpení v lidském životě? Co pozitivního nám dává? Čím nás obohacuje? Jak se s ním máme naučit 
žít? Proč trpím? Co mohu udělat pro zmírnění bolesti a utrpení? Jak se mohu vyhnout další bolesti a utrpení?  
Odpovědi na tyto a mnohé další otázky můžeme najít nejen v klasické náboženské literatuře (Bible, Talmud, 
Korán, Mahábhárata, Tao- te- ťing a další), ale i v nesčetných knihách a dílech moderní doby. Hlavně však 
musíme odpovědi hledat sami v sobě, nacházet je ve svém vlastním životě. Na základě osobní zkušenosti s 
bolestí a utrpením formovat svůj jedinečný přístup k těmto fenoménům. Uvědomit si, že bolest těla je 
neoddělitelně spjata s bolestí duše. Každý z nás ví, že pokud ho něco bolí, je zároveň smutný, úzkostný, plný 
strachu a obav a dalších „negativních“ emocí. Každý z nás zároveň ví, že s potlačením bolestivého vnímání tyto 
psychické prožitky zmizí jen dočasně. Po nějaké době se znovu objeví v jiné rovině a získají nový význam. V 
případě opakujících se bolestí to může být význam až existenčního charakteru. 
A právě tímto posunem od krátkodobého prožitku do dlouhodobější roviny se nám bolest transformuje do 
utrpení. Zároveň je však nutné zmínit, že rozdíl mezi bolestí a utrpením není jen v časové perspektivě, neboť i 
bolest je často dlouhodobá, chronická, ale především ve struktuře. Utrpení zahrnuje komplexněji složky fyzické, 
psychické, sociální i spirituální a zároveň bolest v sobě nese zárodek utrpení nebo se přímo stává jeho 
katalyzátorem. 
Spatřovat v utrpení jen „trest za minulé hříchy“ je potenciálně nebezpečné! Zavírá nám to cestu k boji s utrpením 
a bolestí. Nikde, ani v životě Ježíše Krista, ani v životech svatých mužů a žen jiných náboženství, nám není 
dáván vzor pro pasivní přístup. Principem přežití je překonat překážku a poučit se z prožitého, abychom příště 
mohli rychleji rozpoznat hrozící nebezpečí, případně optimálněji rozvrhli síly k boji s tímto protivenstvím. 
Teprve tváří v tvář zdánlivě zbytečné a bezúčelné bolesti, která již nemá význam varovného signálu bránícího 
dalšímu poškození, ani nemá obranný charakter, dokonce nám již nedává prostor do budoucna se chovat jinak, 
teprve v prožitku takovéto bolesti (ať již vlastní nebo zprostředkované) můžeme najít hlubší smysl utrpení. 
Výsledkem pak není rezignace, ale přijetí utrpení jako součásti života. Tedy ne pasivita, ale aktivita v přístupu k 
bolesti a následně k utrpení.  V přijmutí něčeho je porozumění, proč se to děje, k čemu je to dobré. V rezignaci je 
trpné odevzdání se, které s sebou nese další zdroje negativních emocí, doutnajících pod zdánlivou nečinností. 
Častou otázkou při prožitku utrpení je- proč právě já? Odpověď se skrývá opět v otázkách. Proč ne já? Komu 
bych to přála? To však neznamená, že proti tomuto stavu nemůžu něco dělat, pokusit se jej změnit, tak aby 
konečná odpověď byla- ani já, ani nikdo jiný! A tato odpověď zdaleka neznamená, že se definitivně zbavím 
bolesti, znamená pouze to, že nenechám bolest, aby mě zcela ovládla a převzala veškerou moc nad mým 
životem. Že se jí postavím, že pochopím její podstatu a že ji vezmu za spojence. Třeba k tomu, abych získala 
větší porozumění pro lidi s bolestí, abych s nimi dokázala lépe soucítit a ne je pouze litovat.  
Na příkladech lidí, jako byla Matka Tereza, Maháthmá Gándhí, nebo mnohým z nás dobře známý vzácný přítel 
Hurta, vidíme, že toto je ten nejhlubší význam bolesti a utrpení. Vlastním životem ukazovat cestu jiným. Být jim 
vzorem, který mohou následovat. Dokázat, že i v nepřízni osudu lze najít náplň života a prožít jej hodnotně 
navzdory vnějším překážkám. Pochopit, že má bolest není výlučně mou, ale dotýká se jiných lidí a ovlivňuje je. 
Třeba i tím, že si na úkor mé bolesti zvyšují své ekonomické zisky, společenské postavení, nebo své sebevědomí. 
A v tomto uvědomění si je již jiskřička pozitivního a hlavně aktivního přístupu k utrpení. 
Snaha něco změnit na své nepříznivé situaci je v každé živé bytosti hluboce zakořeněna. Nenechme se tedy 
ošálit, že potlačením bolesti ji odstraníme ze svého života. Odstraníme pouze svou vlastní kontrolu nad svým 
životem a pro příště budeme žít se strachem, kdy a odkud se bolest (fyzická nebo psychická) znovu vynoří. 
Pokud jsme si vzali za své být aktivní v každém věku a aktivita se nám stala zaklínadlem a příkazem zároveň, 
proč chceme být pasivní ve vztahu k utrpení? Zamysleme se nad tím. 
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Salmonelóza a n ěkteré meteorologické, solární a geomagnetické ukaza tele 
 
Jaroslav Střeštík 1, Miroslav Mikulecký Jr. 2, Miroslav Mikulecký Sr. 3 

 
1 Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha 
2 Klinika infektológie a geografickej medicíny, Lekárska fakulta Univerzity 
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Salmonelóza je u nás časté onemocnění a proto je třeba zkoumat, jaké faktory přispívají ke zvýšení jeho výskytu. 
Dříve byl zkoumán vliv slapového zrychlení a nalezena semilunární variace. Vliv heliogeofyzikálních faktorů 
dosud zkoumán nebyl, třebaže laboratorní studie jistý vliv prokazují. V tomto příspěvku byly použity denní 
počty přijatých pacientů na kliniku infektologie LFUK v Bratislavě za roky 2005-2006. Výskyt salmonelózy je 
v létě podstatně větší než v zimě, přičemž maximum výskytu se opožďuje za maximem teplot vzduchu více než 
o měsíc. K vyššímu výskytu salmonelózy také mírně přispívá vyšší geomagnetická aktivita, jejíž vliv je 
významnější než vliv aktivity sluneční. Ve spektru časové řady počtu pacientů převládá podle očekávání 
maximum v periodě jeden rok, dále jsou málo významné vrcholy kolem 106, 59 a 34 dní nejasného původu. 
V oboru kratších period jsou významná maxima kolem 27 dní (Bartelsova perioda sluneční rotace, 
geomagnetické aktivity, ale také tropický a anomalistický měsíční cyklus), 15 dní (snad vliv změn slapového 
zrychlení) a podle očekávání týdenní variace. 
 

Salmonellosis and some solar and geomagnetic parameters 
 
Salmonellosis is a common infection in our country and therefore it is necessary to investigate which factors 
contribute to the increase of its incidence. The influence of tidal acceleration has been investigated earlier and 
some semilunar variations have been found. The influence of heliogeophysical factors was not investigated 
though laboratory studies proved some connections. In this contribution daily numbers of hospital admissions at 
the Infectology Clinic in Bratislava from 2005-2006 have been used. The incidence of salmonellosis is 
considerably higher in summer than in winter; the maximum of incidence appears after the maximum of air 
temperature with a time shift more than one month. The higher geomagnetic activity contributes to higher 
incidence of salmonellosis too. Its influence is more significant than that of solar activity. In the spectrum of 
time series of admitted patients the maximum in period of one year prevails, as expected, further less significant 
peaks around 106, 59 and 34 days appear, with an unclear origin. In the shorter periods region three maxima are 
significant: around 27 days (Bartels’ solar rotation, also a period of geomagnetic activity and tropic as well as 
anomalistic lunar cycle), 15 days (perhaps an influence of tidal force) and as expected weekly variation with 
a minimum on weekends. 

 
Salmonelóza je onemocnění, které se u nás vyskytuje pravidelně a poměrně často, někdy až příliš, 

a zajisté jde o onemocnění značně nepříjemné. Je proto velice záslužné zkoumat, jaké faktory přispívají 
k množení a šíření bakterií zodpovědných za toto onemocnění. To může spolu se samozřejmým požadavkem 
zvýšené hygieny přispět k omezení počtu pacientů. Bylo již poukázáno na určitý vliv změn gravitačního 
zrychlení, konkrétněji slapové síly, která je dána polohou Měsíce a Slunce (Mikulecký & Mikulecký, 2008, 
2009). U výskytu salmonelózy byla tehdy nalezena semilunární perioda stejná jako u slapů, její významnost je 
však stále předmětem diskuse, o mechanismu možného vlivu ani nemluvě. Naproti tomu možný vliv sluneční 
nebo geomagnetické aktivity podrobněji zkoumán nebyl. A to přesto, že existují výsledky laboratorních prací 
zkoumajících vliv magnetického pole na různé bakterie včetně salmonel (Chernoshchekov, 1989). Byly 
laboratorně modelovány různé poruchy, jak v rozsahu amplitudy i frekvence. V klidném poli bylo obvykle 
pozorováno potlačení reprodukční kapacity mikrobů, před geomagnetickou poruchou rovněž, a později pak 
následovala naopak její stimulace. Popis pokusů a výsledků je však v citovaném článku podán nejasně a 
nepřesně. 

V tomto příspěvku se budeme věnovat výskytu salmonelózy ve vztahu k některým parametrům 
okolního prostředí. Data o výskytu salmonelózy pocházejí z Kliniky infektológie a geografickej medicíny LFUK 
v Bratislavě. Jde o denní počty přijatých pacientů s uvedenou diagnózou v letech 2005-2006 na tuto kliniku. 
Celkem bylo přijato za tyto dva roky 377 pacientů, tedy v průměru 16 pacientů za měsíc čili zhruba jeden 
pacient za dva dny. Tento malý soubor ovšem umožní pouze orientační náhled do celé problematiky a nečiní si 
nárok formulovat obecné závěry. 

Výskyt salmonelózy závisí podstatně na roční době, což je všeobecně známo. Mnohem více případů se 
vyskytuje v létě, především z důvodů vhodnějších podmínek pro množení bakterií. Tomu velmi napomáhá nízká 
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trvanlivost mnoha pokrmů v teplejším ročním období, jako jsou především tepelně nezpracované výrobky např. 
z majonézy, z vajec, smetanové krémy, také zmrzlina a další. Měsíční počty přijatých pacientů s diagnózou 
salmonelóza jsou uvedeny na obr. 1. Spolu s nimi je nakreslen průběh průměrné měsíční teploty vzduchu. 
V Bratislavě se pravidelně měří teplota vzduchu na dvou místech – na Kolibě a na letišti Ivanka (Bulletin, 2005 
a 2006). Rozdíly v měsíčních průměrech jsou ovšem nepatrné a spočívají v tom, že na Kolibě bývá teplota 
vzduchu o několik desetin stupně nižší vzhledem k vyšší nadmořské výšce. Protože podstatná část města leží 
mnohem blíže ke Kolibě než k letišti, byla použita data z Koliby. Počet případů salmonelózy sleduje průběh 
teploty vzduchu, ne však zcela přesně. Jsou zde mnohé výkyvy, které napovídají, že existují ještě nějaké kratší 
podružné periody. Kromě toho se ukazuje, že maximální výskyt salmonelózy se poněkud opožďuje za maximem 
teplot vzduchu. Toto zpoždění je různé v různých letech, což může být způsobeno náhodným kolísáním nebo 
mimořádným zvýšeným výskytem onemocnění z jiného důvodu (to se mohlo stát např. v květnu a červnu 2005 
nebo v říjnu 2006). Vyloučit nelze ani vliv nějaké dlouhodobé periody (např. dnes populární „transyear“ 
1,3 roku, což by odpovídalo rozdílu červen 2005 – říjen 2006), avšak k jejímu prokázání by bylo třeba mít 
k dispozici mnohem delší řadu pozorování. Korelační koeficient, použitý zde jako míra lineární regrese, 
dosahuje mezi měsíčními hodnotami počtu pacientů a teplotou vzduchu 0,67, pro posuv o jeden měsíc, kdy 
porovnáváme výskyt salmonelózy s teplotou v předcházejícím měsíci, vzroste na 0,85 (obr. 2), a pro posuv o dva 
měsíce opět klesá na 0,73. Všechny jsou samozřejmě vysoce významné. Pro data teplot z Ivanky se hodnoty 
korelačních koeficientů liší až ve třetím desetinném místě. 
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Obr. 1. Měsíční počty přijatých pacientů s diagnózou salmonelóza v letech 2005-2006 (sloupce, stupnice vlevo) 
a průměrná měsíční teplota vzduchu v Bratislavě-Koliba (červená čára, stupnice vpravo). 
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Obr. 2. Závislost měsíčního počtu přijatých pacientů s diagnózou salmonelóza v letech 2005-2006 na průměrné 
měsíční teplotě vzduchu s posuvem o jeden měsíc. 
 

O celkovém charakteru počasí dobře vypovídá kromě teploty vzduchu také délka slunečního svitu. Ta je 
dána především délkou dne a tudíž závisí podstatně na roční době. Je ovšem velmi ovlivňována oblačností 
a proto její roční průběh se může značně lišit od pravidelné sinusové křivky, mnohem více než roční průběh 
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teploty vzduchu v konkrétním roce. V Bratislavě se délka slunečního svitu pravidelně měří na stejných místech 
jako teplota vzduchu. Na rozdíl od teploty vzduchu naměřené hodnoty silně závisejí na místě, kde se měří, 
a často hodnoty naměřené na blízkých stanicích bývají dost odlišné, a to platí i pro měsíční součty. To je další 
důvod, proč byla vybrána stanice Koliba jakožto mnohem bližší městu. Korelační koeficient, použitý zde jako 
míra lineární regrese, dosahuje mezi měsíčními hodnotami počtu pacientů a délkou slunečního svitu jen 0,44, pro 
posuv o jeden měsíc, kdy porovnáváme výskyt salmonelózy s délkou slunečního svitu v předcházejícím měsíci, 
vzroste na 0,79, a pro posuv o dva měsíce klesne na 0,76. I tak jsou všechny vysoce významné. Pro data délek 
slunečního svitu z Ivanky jsou hodnoty korelačních koeficientů podstatně nižší. Maximum výskytu salmonelózy 
se opožďuje za maximem délky slunečního svitu více než za maximem teploty vzduchu, protože maximum 
délky slunečního svitu bývá v červnu, zatímco maximum teploty vzduchu v červenci. I zde je posuv různý 
v různých letech stejně jako u teplot vzduchu. 

Počet přijatých pacientů s diagnózou salmonelóza slabě závisí na geomagnetické aktivitě. V měsících 
s vyšší aktivitou je počet přijatých pacientů o něco vyšší. Je však třeba nejprve prošetřit, nejde-li o závislost 
zavlečenou. Je známo, že u geomagnetické aktivity existuje půlroční variace, aktivita bývá vyšší v obdobích 
kolem rovnodenností. Ovšem v jednotlivých letech (a to platí i pro každé krátké zpracovávané období) se roční 
průběh může od tohoto obecného lišit. Kdyby se náhodně objevilo maximum geomagnetické aktivity v létě, pak 
by nebylo možné rozlišit, je-li letní maximum případů salmonelózy způsobeno vyšší teplotou vzduchu nebo 
vyšší geomagnetickou aktivitou. A protože závislost na teplotě vzduchu je snadno vysvětlitelná, byla by 
závislost na geomagnetické aktivitě zavlečená a tudíž nereálná. Průběh geomagnetické aktivity spolu s počty 
přijatých pacientů je ukázán na obr. 3. Bylo tak ověřeno, že roční variace geomagnetické aktivity je slabá 
a především není nijak podobná průběhu teploty vzduchu. Celkově byla aktivita v roce 2005 vyšší než v roce 
2006 a také případů salmonelózy bylo v roce 2005 o něco více, což souhlasí s kladnou korelací, nelze však 
z toho vyvozovat dalekosáhlé závěry. Na obr. 3 vidíme ještě, jak v některých měsících s vysokou aktivitou 
vzrostl počet pacientů (i když ne vždy), kterýžto vzrůst neodpovídá přesně příslušné roční době. To se stalo např. 
v lednu, v květnu a v listopadu 2005 a v dubnu, v říjnu a v prosinci 2006, naproti tomu velmi nízké hodnoty 
obou veličin se vyskytly v květnu 2006. Tím se také může částečně vysvětlit nesouhlas s průběhem teplot 
vzduchu, případně různě velké zpoždění maximálního výskytu salmonelózy za měsícem s maximální průměrnou 
teplotou vzduchu. 
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Obr. 3. Měsíční počty přijatých pacientů s diagnózou salmonelóza v letech 2005-2006 (sloupce, stupnice vlevo) 
a průměrná měsíční geomagnetická aktivita (červená čára, stupnice vpravo). 
 

Závislost počtu pacientů na geomagnetické aktivitě (měsíční hodnoty) je ukázána na obr. 4 pro 
geomagnetický index Dst. Připomeňme, že pro vyšší geomagnetickou aktivitu je hodnota indexu Dst záporná, 
tedy body odpovídající měsícům s vysokou aktivitou jsou na obrázku vlevo. Korelační koeficient je zde −0,40. 
Pro index Ap (vyšší hodnota indexu odpovídá vyšší aktivitě) je korelace 0,36. Tyto hodnoty se pohybují na 
hranici 95% významnosti. Na obr. 4 si ještě všimneme tří bodů vlevo nahoře, bez nichž (tedy pro zbytek 
souboru) by byla korelace prakticky nulová. V těchto třech měsících byla vysoká aktivita geomagnetických 
bouří, znatelně vyšší než v ostatních měsících, a ve všech třech těchto měsících byl také pozorován vyšší počet 
pacientů s diagnózou salmonelóza. Tedy při vysoké aktivitě geomagnetických bouří můžeme očekávat vyšší 
počet pacientů, zatímco při střední a nízké aktivitě může být počet pacientů jak malý, tak velký. Korelace se 
sluneční aktivitou je slabší, nejvyšší pro erupční index SFI, avšak i tak je koeficient jen 0,27 a to je již 
nevýznamné. Není však bez zajímavosti, že ze slunečních charakteristik vychází nejvyšší korelace právě pro 
index SFI, který má největší vztah k silným magnetickým bouřím. Období 2005-2006 bylo již na sestupně větvi 
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slunečního cyklu před minimem. V letech předcházejících bylo silných magnetických bouří více, lze proto 
předpokládat, že na obrázku by bylo více bodů vlevo nahoře a korelace by snad byla vyšší.  
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Obr. 4. Závislost měsíčního počtu přijatých pacientů s diagnózou salmonelóza v letech 2005-2006 na průměrné 
měsíční hodnotě geomagnetického indexu Dst. 

 
Vztah mezi počtem přijatých pacientů se salmonelózou a různými parametry vnějšího prostředí se 

projeví také v periodicitě výskytu salmonelózy, kde se objeví stejné periody, jaké jsou u sledovaných veličin 
obvyklé. V oboru delších period zcela převládá perioda roční (zde kolem 370 dní – nepřesnost vzhledem k malé 
délce pozorování), jak je dobře vidět na obr. 5. Kromě ní, už pod hranicí významnosti, stojí snad za zmínku 
periody 106 dní, 59 dní a 34 dní, kromě řady slabších, jejichž původ je nejasný (ovšem nemusí být reálné), 
protože nejde o vyšší harmonické roční vlny ani o násobky periody sluneční rotace, o níž bude zmínka dále. Jsou 
zřejmě důsledkem skutečnosti, že roční průběh není hladká sinusovka. 
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Obr. 5. Spektrum řady denních počtů přijatých pacientů s diagnózou salmonelóza v letech 2005-2006, 
konstruované pro délky period od 30 do 500 dní. Čárkovaně je vyznačena 95% a 99% hranice významnosti. 
 

V oboru kratších period se stává klasické amplitudové spektrum velmi roztříštěné a převládající periody 
se nedají dobře určit. Lze pouze pozorovat jisté nahromadění vyšších vrcholů kolem některých hodnot period. 
Použili jsme proto výkonové spektrum (powerspektrum), u něhož lze snížit rozlišovací schopnost ve frekvencích 
(obr. 6). Zde pak převládá několik významných period. První vrchol se nachází kolem periody 27 dní a zřejmě 
souvisí s periodou rotace Slunce. Tato perioda se obecně objevuje u všech charakteristik sluneční 
a geomagnetické aktivity. Další vrchol v periodě kolem 15 dní by mohl souviset s periodou změn slapové síly 
a tudíž představovat semilunární variaci (14,8 dní), mnohokrát popsanou. Může ovšem k němu přispívat 
poloviční perioda sluneční rotace 13-14 dní, která se běžně vyskytuje v parametrech meziplanetárního 
magnetického pole a také u geomagnetické aktivity, u ní je však slabší než vlna 27-denní, takže by sama o sobě 
nestačila vytvořit tak vysoký vrchol ve spektru. Možný je i vliv periody dvojnásobku pracovního týdne, která 
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platí pro ty, co pracují v dvoutýdenním rytmu (střídavě pracovní a volný víkend). Velmi blízká je také jedna 
z period planetárních vln (více dále). Těsně nad hranicí 95% významnosti se nachází ještě perioda kolem 7 dní, 
která souvisí s periodou pracovního týdne, se střídáním pracovních a volných dnů. Nepřesnost je způsobena 
nepravidelnostmi v okolí svátků. Těsně pod hranicí 95% významnosti leží ještě tři periody – 5,8, 5,0 a 4,2 dní. 
Na konci zkoumaného intervalu period leží vysoce významná perioda poloviny pracovního týdne v délce 
3,5 dne.  
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Obr. 6 Power-spektrum řady denních počtů přijatých pacientů s diagnózou salmonelóza v letech 2005-2006, 
konstruované pro délky period od 3 do 30 dní, okénko 45 dní. Čárkovaně je vyznačena 95% a 99% hranice 
významnosti. 
 

Planetární vlny jsou globální oscilace vznikající v troposféře, které se mohou dále šířit též do ionosféry 
(více Laštovička, 1997, tam další literatura). Obvykle tvoří jednu až dvě vlny podél rovnoběžky, občas (řidčeji) 
tři nebo více. Stacionární vlny jsou spojeny s významnými tlakovými útvary, jako je např. islandská tlaková 
níže. U planetárních vln se pozorují periody kolem 2, 5, 10 a 16 dní, přičemž v různých obdobích mohou 
pozorované periody kolem těchto hodnot někdy i značně kolísat. Právě ta poslední perioda může být jednou 
z příčin vysokého maxima v periodě kolem 15 dní ve spektru na obr. 6. Perioda 10 dní se zde neprojevuje, zato 
slabý vliv periody kolem 5 dní lze připustit (je však už pod hranicí významnosti). Kolísání skutečné periody 
kolem základní hodnoty 5 dní v průběhu zkoumaného období může vést k rozštěpení vrcholu ve spektru na tři 
blízké vrcholy, jak je vidět na obr. 6. Jiné vysvětlení pro existenci těchto tří period by se asi nalezlo obtížně. 
Je pozoruhodné, že bratislavský akademik Ladislav Dérer ve své objevné práci o přibližně týdenních, 
cirkaseptánních rytmech, s periodou například okolo 6 dní (Dérer, 1960), uvažoval při pokusu vysvětlit jejich 
vznik jednak o možných kosmických příčinách (nevěděl však upřesnit jakých) a hlavně o atmosférických vlnách: 
„…approxiately six day interval…there are no indications till now for the existence of a well-definable cosmic, 
terrestrial or any other important natural cycle with this interval which life could appropriate by the way of 
induction or adaptation…The only exception is a periodic invasion of cyclic barometric perturbation with 
a period of 5.5-6.5 days.“ Kosinorová analýza jeho tehdejšího nálezu, týkajícího se poklesu počtu bílých krvinek 
po cytostatické léčbě leukémie dusíkovým yperitem, odhalila – kromě periody synodického měsíce – jako 
statisticky významnou i jeho čtvrtou (perioda 7.38 dne) a pátou (5.91 dne) harmonickou (Mikulecký & Ďuriš, 
1998) (obr. 7). Nakonec v poslední sérii údajů o hospitalizaci salmonelóz z Bratislavy (2005-6) je všech šest 
testovaných harmonických synodického lunárního cyklu statisticky významných (Mikulecký & Mikulecký, 
2009). Vliv atmosférických vln tedy přichází v úvahu i zde. 
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Obr. 7. Počet leukocytů (svislá osa) v průběhu dní (vodorovná osa) po podávání cytostatika (N-MUSTARD) 
pacientovi s leukémií podle Dérera (1960) v úpravě Mikuleckého a Ďuriše (1998), odtud obrázek převzat. Užší 
koridor zvlněné funkce odpovídá 95% spolehlivosti, širší 95% toleranci. Vysoce významný (***) regresní 
koeficient lineárního klesavého trendu = b (d=den), koeficient determinace = CD. V okénku jsou tzv. 
Halbergovy hodiny, znázorňující elipsy 95% spolehlivosti s amplitudou (radiálně) a akrofází (kruhově od 0o) 
jako dvěma závislými proměnnými. SLC=synodický lunární cyklus. Čísla označují jednotlivé harmonické. Plné 
elipsy vykazují statisticky významnou odchylku od středu souřadnic. 

 
V rámci týdenní variace se pozoruje minimum příjmu o víkendech, nejméně pacientů přichází v sobotu, 

kdy jejich počet klesá až na polovinu počtu obvyklého v pracovní dny (obr. 8). O víkendu mnozí pacienti 
vyčkávají a nevyhledávají okamžitě lékařskou pomoc, v neděli však může být potřeba naléhavější a proto je 
příjem vyšší než v sobotu. Jiní, kteří pozorují jen slabé příznaky, jdou pro jistotu k lékaři už v pátek z obavy před 
horší dostupností lékařské péče v sobotu. Maximum příjmu pacientů pak vychází v pondělí a v pátek. Dvě 
maxima v průběhu týdne pak nakonec vedou k poloviční periodě, tj. 3,5 dne. Je však stále otevřenou otázkou, 
zda případná příčina zhruba týdenního kolísání v údajích o hospitalizaci nemocných na salmonelózu je skutečně 
pouze společenského původu nebo uplatňuje-li se zde také chronokosmobiologický vliv ve smyslu Dérerových 
cirkaseptánů. Původní Dérerovy údaje vykázaly dobrou shodu se synodickým lunárním cyklem, jehož čtvrtinu 
by mohl představovat zhruba týdenní cyklus (Ďuriš & Mikulecký, 1998). 
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Obr. 8. Týdenní variace přijatých pacientů s diagnózou salmonelóza. 

 
Závěrem lze shrnout, že výskyt salmonelózy je podstatně vyšší v létě než v zimě, přičemž maximum 

výskytu se za maximem teplot vzduchu může opozdit až o měsíc. K vyššímu výskytu salmonelózy také mírně 
přispívá vyšší geomagnetická aktivita, jejíž vliv je významnější než vliv aktivity sluneční. V průběhu týdne se 
vyskytují dvě maxima, v pondělí a v pátek. Ve spektru časové řady počtu pacientů převládá podle očekávání 
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maximum v periodě jeden rok. Významná maxima se nacházejí ještě kolem 27 dní (perioda sluneční rotace 
a také geomagnetické aktivity), 15 dní (geomagnetická aktivita, planetární vlny a snad i vliv změn slapového 
zrychlení) a 3,5 dne (týdenní variace daná dvěma maximy v průběhu týdne). Několik dalších vrcholů ve spektru 
leží těsně pod hranicí významnosti. 
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Stretnutia s vesmírom  
 
Vojtech Rušin, Ján Svoreň, Marek Husárik 

Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica, Slovenská republika 
 
Abstrakt.  Astronomický výskum dnes prináša obrovské množstvo informácií, a to aj vo forme nádherného 
obrazového materiálu, ktoré sa tešia veľkému záujmu aj laickej verejnosti. Pracovníci Astronomického ústavu 
SAV v roku 2007 predložili do Agentúry pre výskum a vývoj projekt, ktorý si kládol za cieľ zvýšit transfer 
vedeckých poznatkov z astronomického výskumu medzi širokú verejnosť. Táto úloha je zvlásť významná v roku 
2009, v ktorom prebieha pod patronátom OSN Medzinárodný rok astronómie (IYA2009) a bola aj v roku 2007, 
v ktorom prebiehal pod patronátom UNESCO Medzinárodný heliofyzikálny rok  (IHY2007).  
     V tejto prezentácii informujeme nielen o našich dlhoročných skúsenostiach s propagáciou astronómie medzi 
širokou verejnosťou vo všeobecnosti, ale aj o konkrétnych úlohách pri riešení schváleného projektu s názvom 
„Stretnutia s vesmírom“. Propagácia astronomických poznatkov je dôležitá nielen pre zvyšovanie vzdelanostnej 
úrovne obyvateľov, ale aj ukážkou daňovým poplatníkom, kam idú ich peniaze. 
 
1. Úvod 
 
Úloha vedy v rozvoji ľudskej spoločnosti je nezastupiteľná, hoci laická verejnosť si to často ani neuvedomuje. Je 
preto žiadúce čo najefektívnejšie prenášať vedecké poznatky do spoločnosti. A to nielen preto, aby spoločnosť 
bola lepšie oboznámená s vedeckými výsledkami, ktoré jej uľahčujú život, ale aj preto, aby sa zvýšila všeobecná 
vzdelanosť spoločnosti, čo povedie k získaniu nových poznatkov, prinašajúcich ďalší úžitok a prosperitu. Do 
tohto procesu vstupujú nielen výchovnovzdelávacie organizácie (školy a univerzity), alebo k tomu špeciálne 
určené zariadenia, v našom prípade planetáriá a „ľudové hvezdárne“, ale aj jednotlivci z vedeckých organizácií. 
Hlavne pre poslednú skupinu mnohé agentúry vo svete poskytujú granty, aby prenos vedeckých poznatkov bol 
priamočiarejší.  K vedným oblastiam, o ktoré sa verejnosť mimoriadne zaujíma patrí aj astronómia a astrofyzika. 
Pozemské a kozmické prístroje chrlia denne množstvo informácií, ktoré sa dajú na internete bežne sledovať, ale 
ich pochopenie laickou verejnosťou je často hmlisté a občas aj zavádzajúce. A tu nastupuje nezastupiteľná úloha 
odborníkov, aby krásu vesmíru približovali čo najširšej verejnosti v správnej interpretácii. Naviac, samotný 
kontakt poslucháčov s vedeckým pracovníkom má svoje osobitné čaro.   
     Dlhoročné skúseností ukazujú, že záujem o výsledky astronomického výskumu je trvalý a tento trend bude 
pokračovať aj naďalej. V podtatranskom regióne nie je žiadna organizácia, ktorá by sa zaoberala propagáciou 
astronomického výskumu (najbližšia hvezdáreň s planetáriom sú v Prešove). Napriek tomu, že hlavnou úlohou 
Astronomického ústavu SAV je základný výskum v astronómii a astrofyzike, pracovníci AsÚ SAV v rámci 
svojich možností suplujú aj funkciu vzdelávacej inštitúcie. Okrem toho, pracovníci AsÚ SAV, ako 
najuznávanejší pracovníci vo svojom odbore, sú veľmi často pozývaní na rôzne akcie na Slovensku a túto svoju 
prácu robia nad svoje pracovné povinnosti. Uvedomujúc si všetky vyššie uvedené potreby pre rast všeobecnej 
vzdelanostnej úrovne spoločnosti, ale aj úskalia „straty“ času vedeckých pracovníkov, ktorá je spojená 
s popularizáciou, desaťčlenný kolektív pracovníkov Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici 
predložil do Agentúry na podporu výskumu a vývoja projekt s názvom „Stretnutia s vesmírom“, ktorého cieľom 
v rokoch 2007-2009 bola popularizácia astronómie. Projekt bol v plnom objeme schválený po číslom LPP-0146-
06. 
     V ďalšej časti stručne uvedieme plány a ciele uvedeného projektu, jeho výsledky a skúsenosti pri jeho riešení.   
 
2. Program popularizácie a výsledky 

A/ Organizácia celoštátnych astronomických seminárov pre učiteľov (zabezpečenie ubytovania 
a stravovania, výber účastníkov, výber tém a prednášateľov); vydanie zborníkov prednášok 
z celoslovenských astronomických seminár pre učiteľov 2007, 2008 a 2009.  

     Semináre sa konali v priestoroch AsÚ SAV v Tatranskej Lomnici v dňoch 4.-6.10 2007 (59 účastníkov) 4.-
6.12.2008 (60 účastníkov) a 23.-25.4.2009 (62 účastníkov). Na seminároch odznelo 22 pozvaných referátov 
špičkových odborníkov, ktoré boli pripravené s veľkým množstvom obrazových informácií v programe Power 
Point. Zo seminárov boli vydané zborníky: Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov – 2007 (ISBN 978-
80-969áčľ-1-3), Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov – 2008 (ISBN 978-80-970059-0-0) a 
Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov – 2009 (ISBN 978-80-970059-1-7)  v celkovom náklade 1100 
ks. Všetky zborníky dostal každý účastník seminára, bez ohľadu na to, v ktorom roku sa na seminári zúčastnil. 
Zborníky referátov a ppt prezentácie pre nekomerčné účely boli vydané aj na CD nosičoch, ktoré dostali aj 
účastníci seminárov. Zborníky a CD nosiče sa zaslali aj na ľudové hvezdárne, niektorým vysokým školám 
a univerzitám a poskytli sa aj novinárom a mnohým záujemcom o astronómiu.    
 
B/ Príprava a výroba pohľadníc s astronomickou tematikou 
 Vydalo sa 99 000 kusov pohľadníc s astronomickou tematikou (Medzinárodný heliofyzikálny rok 2007, 
Merkúr, Venuša, Zem, Mesiac, Mars, Jupiter, Saturn a Io – 2007; kométa a Medzinárodný rok astronómie, 
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asteroid, meteorit, meteory, Slnko, slnečná koróna, slnečná aktivita, protuberancia – 2008; kométa a 
Medzinárodný rok astronómie, hmlovina okolo V838 Mon, hmloviny v súhvezdí Orión, Krabia hmlovina – M1, 
galaxia v Androméde, galaxie Antény, planetárna hmlovina Mačacie oko, súhvezdie Orión, úplné zatmenie 
Slnka Mesiacom - 2009). Pohľadnice sú bezplatné pre exkurzie a iné návštevy na pracoviskách AsÚ SAV. 
Poskytujú sa zástupcom tlače, škôl, rôznym návštevníkom a spoločenským činiteľom a pod. Pohľadnice sa tešia 
veľmi veľkej popularite medzi najširšou verejnosťou. Na rube pohľadníc je obšírnejší sprievodný text, ktorý 
podáva informácie a danom objekte. 
 

    
 
Obr. 1. Príklad pohľadnice, vydanej v rámci projektu LPP-0146-06. 
  
C/ Vydanie publikácie o astronomickom výskume na Slovensku – slovenská a anglická verzia 
     Slovenská verzia publikácie Astronomický výskum na Slovensku, ktorá bola vydaná (náklad 5000 kusov) 
v roku 2007 bola preložená do angličtiny a pod názvom Astronomical Research in Slovakia bola vydaná v roku 
2008. AsÚ SAV navštevuje množstvo zahraničných návštevníkov, prípadne sa tento materiál využíva našimi 
pracovníkmi pri ich pracovných cestách do cudziny. Náklad – 2500 ks. 
 
D/ „Dní otvorených dverí“ (DOD) na vysokohorských observatóriách AsÚ SAV na Skalnatom plese 
a Lomnickom štíte 
 V priebehu riešenia sa realizovalo 35 DOD na vysokohorských observatóriách na Skalnatom plese 
a Lomnickom štíte: 2007 – 10.6., 21.6., 21.7., 18.8., 22.9 a 19.10; 2008 - 24. 5.,  7.6., 21. 6., 5. 7., 16. 8. a 13. 9.; 
2009 -  4.4., 27. 6, 15. 8., 29. 8. a 5. 9. Jeden DOD, 4.4.2009  sa uskutočnil na AsÚ SAV v Tatranskej Lomnici. 
Počas tejto akcie navštívilo naše observatóriá okolo 8000 návštevníkov. Záujem bol obrovský, a občas naše 
vysokohorské zariadenia nestačili vyššiu návštevnosť z kapacitných dôvodov pokryť. Ako perličku uvádzame, 
že takmer každý turista na Lomnickom štíte navštívil túto našu koronálnu stanicu, medzi ktorými boli hostia 
z Litvy, Iránu, Izraela, Ruskej federácie, Južnej Kórei, USA a pod. Dňa 24. mája 2008 sa z Lomnického štítu 
uskutočnilo pomocou video kamier prvé vizuálne diaľkové ovládanie 2 metrového ďalekohľadu AsÚ AV ČR 
v Ondřejove (Česká republika). Obšírne informácie o tom priniesli české a slovenské média. Pre zvýšenie 
informácií o činnosti a výskume na Lomnickom štíte, vzhľadom na limitovaný čas pobytu návštevníkov 
(maximálna doba pobytu je 50 minút), na jednom LCD monitore cyklicky bežala ppt prezentácia. 
 

E/ Realizácia exkurzií na pracovisku AsÚ SAV na Starolesnianskych lúkach 
 Na pracoviskách AsÚ SAV na Starolesnianskych lúkach sa uskutočnilo 92 (28+32+32), na Skalnatom 
plese a Lomnickom štíte 27 (11+10+6) exkurzií, spolu 119. Počas exkurzií návštevníci dostali odborný výklad a 
informácie o astronomickom výskume priamo pri ďalekohľadoch, o prínose astronomického výskumu pre 
spoločnosť a o postavení AsÚ SAV na tomto poli výskumu nielen v európskom, ale aj celosvetovom kontexte. 
Celkovo ústav mimo Dní otvorených dverí  navštívilo 3704 (1050+1235+1419) žiakov,  študentov a učiteľov. 
 

F/ Realizácia seriálu prednášok pre školy a širokú verejnosť po celom území Slovenska a šesťdielny seriál 
prednášok v Bratislave (2007), Košiciach (2008) a Banskej Bystrici (2009)  

 V spolupráci s rôznymi organizáciami a školami sa na Slovensku uskutočnilo pre širokú verejnosť 49 
(14+20+15) prednášok pre 3267 (1082+1366+819) poslucháčov. Šesťdielny seriál prednášok v Bratislave (2007) 
sa organizoval v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky – 255 poslucháčov, v Košiciach (2008) 
v spolupráci Centrom voľného času DOMINO – 267 poslucháčov a v Banskej Bystrici (2009) v spolupráci 
s Hvezdárňou Banská Bystrica a Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici – 242 poslucháčov.  
 

G/ Vypracovanie populárno-vedeckých článkov pre špecializovanú prílohu časopisu KOZMOS. 
 Pre špecializovanú prílohu časopisu KOZMOS číslo 5/2007 sa napísalo 6 článkov o výskume Slnka. Pre 
špecializovanú prílohu časopisu KOZMOS číslo 5/2008 sa napísalo 9 článkov o výskume meziplanetárnej 
hmoty. Výskum Slnka, podobne ako aj výskum medziplanetárnej hmoty majú na AsÚ SAV dlhoročnú tradíciu. 
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Časopis KOZMOS vychádza v náklade okolo 10 tisíc kusov a je najrozšírenejším populárno-vedeckým 
astronomickým časopisom nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. 
 
H/ Príprava vytipovaných  hesiel pre elektronický slovník pre podporu výučby astronómie 
 V každom roku riešenia sa pripravilo 24 hesiel (celkom 72) na troch úrovniach (encyklopedické heslo, 
informácia v rozsahu 1/2 strany s výstižným obrázkom obsahujúca podstatnú informáciu na zapamätanie pre 
študenta a obsiahla informácia v rozsahu 5-10 strán s podrobnými podkladmi pre učiteľa). Heslá sú ilustrované 
väčším počtom obrázkov. 
 
CH/ Prezentácia výsledkov riešenia projektu v zahraničí. 
 Účasť na konferencii v zahraničí, na ktorej sa bude informovať o činnosti tohoto projektu a o popularizácii vedy 
(astronómie) na Slovensku. O činnosti projektu sa informovalo na medzinárodných konferenciách v Českej 
republiku (ústny referát) „Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí“, Úpice (Česká republika), 19.-21. 
máj 2009 a  2009 Joint Assembley, Meetings of the Ameirca, Toronto (Kanada), 23.- 27. máj 2009. Poster, ktorý 
zhliadlo asi 500 účastníkov konferencie z celkového počtu okolo 2500. 
 
I/ Propagácia astronomického výskumu formou tlačových konferencií, vystúpeniami  
   v masovokomunikačných prostriedkoch, apod. 
 V priebehu riešenia sa uskutočnilo 5 tlačových konferencií (2+1+2) – Košice (2), Tatranská Lomnica 
(2) a Bratislava (1). Na základe týchto materiálov sa pripravili viacero rozhovorov pre tlač (23), vznikli 
samostatné články (od novinárov) a uskutočnili sa rozhovory pre rádia (15) a TV 10). Počet vystúpení v rozhlase 
a TV, ktoré poskytli členovia projektu je samozrejme vyšší: rádio – 57, TV – 32.  Napísalo sa 36 populárno 
vedeckých článkov. Nie je vylúčené, že počet vysielaní v rádiách je vyšší, keďže redaktori z jedného rozhovoru 
urobia viac kratších vysielaní. K najznámejším našim vystúpeniam patria relácie v SRo (Nočná pyramída), 
Rádio LUMEN (trojhodinová beseda troch pracovníkov o astronomickom výskume),  a pod. 
 

J/  Vkladanie noviniek z astronómie a ich aktualizácia na www stránke AsÚ SAV (www.ta3.sk) 
 Program beží a novinky z astronómie sa priebežne doplňovali. 
  

K/ Úprava priestorov vo vstupnej hale AsÚ SAV pre skvalitnenie prednášok pre exkurzie či iné  
    návštevy (nové obrázky pre svetelné panely, vonkajšie informačné tabule, vitrínka pre  
    publikácie vydavané AsÚ SAV, zvýšenie svetelnosti pre svetelné panely) 

     
V roku 2008 sa dokončila úprava vstupnej haly v Astronomickom ústave SAV. Táto úprava spočívala vo zvýšení 
svetelenosti pre svetelné panely, vrátane výberu nových astronomických objektov a výroby jednej skrinky pre 
nový svetelný panel, inštaloval sa nový počítač a reproduktory pre videá či ppt prezentácie s hudbou, dokončil sa 
priestor venovaný zakladateľovi Štátnej hvezdárne na Skalnatom plese (dnes súčasť AsÚ SAV) – dr. A 
Bečvářovi, vymenili a doplnili sa vonkajšie informačné tabule pre jednotlivé objekty AsÚ SAV na všetkých 
pracoviskách, vrátane pozorovacích pavilónov, vyrobila sa drevená vitrína, v ktorej sa umiestnili publikácie, 
ktorá vydal AsÚ SAV alebo boli pracovníkmi AsÚ SAV napísané. Súčasťou vestibulu je 6 veľkoplošných 
plagátov mapujúcich všetky oblasti činnosti Astronomického ústavu SAV. V súčasnosti vstupná hala poskytuje 
takmer dokonalý prehľad o činnosti AsÚ SAV, od jeho počiatku po súčasnosť. Súčasťou úpravy bolo aj 
zakúpenie počítača a 2 reproduktorov, takže s pomocou už nainštalovaných monitorov je tam možné robiť 
audivizuálne pásma. Osadenie vonkajších informačných tabúľ sa dokončilo v roku 2009. 
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Obr. 2. Poster, prezentovaný na medzinárodnej konferencií „2009 Joing Assembley, Meetings of the America“. 
Popri vedeckých zasadaniach jedna sekcia konferencie mala názov „Public Oureach“. 
 

 
 
Obr. 3. Inovované svetelné panely vo vstupnej hale AsÚ SAV na Starolesnianskych lúkach. 
 

 
 
Obr. 4. Informačný panel pred budovou AsÚ SAV na Starolesnianskych Lukách. 
3. Záver 

     Za vyššie uvedenou činnosťou, podľa nás mimoriadne bohatou, netreba vidieť len počty akcií 
a počet účastníkov, ale v prvom rade ochotu, iniciatívu a prácu technikov a tvorivých vedeckých pracovníkov 
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AsÚ SAV. Viac ako 80 percent akcií sa robí v mimopracovnom čase, alebo povedané aj inak, popularizácia sa 
robí tak, aby neutrpel vedecký výstup AsÚ SAV, ktorý podlieha prísnym hodnoteniam v medzinárodnom 
meradle. 
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Četnost sv ětových teroristických útok ů od konce šedesátých let 
 

Jaroslav Střeštík 1, Pavel Grigoryev 2, Miroslav Mikulecký Sr 3 
 
1 Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha 
2 Dept. of Psychology, Humanitarian and Ecological Institute, Simferopol, Ukraine 
3 Dept. of Biometrics and Statistics, Neuroendocrinology Letters, Stockholm-
Bratislava, Sweden-Slovakia, Čestný člen, BIOCOS, University of Minnesota, 
Minneapolis, USA 

 
Byla provedena analýza četnosti teroristických útoků v osmi oblastech světa (Afrika, východní Evropa, Střední 
východ & Perský záliv, Severní Amerika, Střední & Jižní Amerika, Jihovýchodní Asie & Oceánie, Jižní Asie 
a západní Evropa), rovněž pro jejich součet a toto vše porovnáno se slunečními (Wolfova čísla slunečních skvrn 
W, index slunečních erupcí SFE a sluneční rádiový tok SFR) a geomagnetickými (Ap index, aa index, Dst) 
charakteristikami. Existuje dobrá korelace mezi četností teroristických útoků v různých oblastech. Je také 
významná vazba mezi teroristickými útoky na straně jedné a některými heliogeofyzikálními faktory na straně 
druhé. Všechny vazby jsou různé v různých regionech a pro různé vnější faktory. Nicméně mnoho z nich je 
významných. Regresní vztah s faktory popisujícími geomagnetickou aktivitu je o něco vyšší než s faktory 
sluneční aktivity. Jsou také společné hlavní periodicity v četnosti teroristických útoků a v heliogeofyzikálních 
veličinách ve stejné době. Četnost teroristických útoků je dána především politickou situací v dané zemi či 
oblasti. Kromě toho jsou některé společné faktory, které ovlivňují teroristické útoky na celém světě. 
Nejdůležitější z těchto faktorů je globalizace, politika je globální a není omezena jen na určitý region. Navíc 
některé kladné vztahy a společné periody mluví ve prospěch některých mimozemských vlivů, která vyúsťují 
v určité míře v lidském chování (samotných teroristů a také politických vůdců). 
 
Frequency of worldwide terroristic acts since the end of sixties 

 
The analysis was performed on the eight geopolitical areas (Africa, Eastern Europe, Middle East & Persian Gulf, 
North America, Central & South America, South-East Asia & Oceania, South Asia, and Western Europe), on 
their sum and on the solar (Wolf sunspot numbers W, solar flares index SFI, solar radioflux SRF) and 
geomagnetic (Ap index, aa index, Dst) variables. There is a good correlation between frequencies of terroristic 
attacks in different regions. There is also a strong connection between terroristic attacks on one side and some 
heliogeophysical factors on the other side. All connections are different for different regions and external factors, 
respectively. Nevertheless, most of them are significant. The relationship to factors describing geomagnetic 
activity is a little higher than that for factors of solar activity. There are also common main periodicities in the 
frequency of terroristic attacks and in heliogeophysical quantities in the same time. The frequency of terroristic 
attacks is done preferably by the political situation in a given country or region. Moreover, there are some 
common factors which influence the terroristic attacks in the whole world. The most important factor is that the 
politics is global, not restricted only on individual regions. Moreover, some positive links and common period 
speak in favour of some extraterrestrial influences, resulting in some extent in the human behaviour (terrorists 
themselves as well as responsible political leaders). 

 
Po řadě teroristických útoků v různých částech světa v posledních letech stoupá zájem o zkoumání 

tohoto nežádoucího jevu v lidské společnosti, a to především se zaměřením na prevenci. Už v roce 1995, po 
bombových útocích v Oklahomě, byla založena instituce s názvem Memorial Institute for the Prevention of 
Terrorism (MIPT) jako protiteroristické centrum zaměřené na informace o terorismu a ochranu před útoky, se 
sídlem právě v Oklahomě. Předmět činnosti tohoto ústavu je velmi široký. Jedním z výstupů je také databáze 
teroristických útoků (Terrorism Knowledge Base), která obsahuje podrobný popis různých teroristických činů 
spáchaných v osmi oblastech světa: Afrika, východní Evropa, střední východ & Perský záliv, severní Amerika, 
střední & jižní Amerika, jihovýchodní Asie & Oceánie, jižní Asie a západní Evropa. Data zde byla shromážděna 
zpětně od roku 1969. Bohužel, od r. 1998 byla změněna definice teroristického útoku, tj. stanovení, co má být 
v databázi uváděno (nově bylo zahrnuto mnoho takových činů, které dříve uváděny nebyly a patrně nebylo 
možné je dodatečně získat za minulé roky), takže údaje za následující roky nejsou kompatibilní s předchozím 
obdobím. Podle nové definice počet útoků v některých oblastech mírně vzrostl, v jiných však vzrostl až na 
pětinásobek. Navíc se zdá, že i později se vyskytl v některých regionech další skok, takže ani data pouze od 
r. 1998 nemusí být homogenní. Tyto skoky nelze žádným matematickým obratem vykompenzovat. Záznamy, 
které jsou k dispozici na internetu, končí v září 2005. Zde se budeme zabývat pouze obdobím 1969-1997, tj. 
celkem 29 let, kdy jsou data homogenní. V databázi jsou uváděny dny, kdy byl v daném regionu zaznamenán 
teroristický útok. Ve většině dnů nebyl žádný (bohudík), občas jeden, výjimečně více. Z tohoto materiálu jsme 
sestavili měsíční a roční součty pro každý region a také pro celou Zemi. 
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Četnost teroristických útoků závisí především na momentální politické a bezpečnostní situaci v dané 
zemi nebo regionu, tedy na možnostech, které přispívají ke vzniku a činnosti teroristických skupin a na druhé 
straně na možnostech jejich dopadení a zneškodnění. Situace bývá obvykle dost podobná v celém regionu, 
a protože v současném světě vládne globalizace, přenášejí se nebezpečí teroristických útoků po celém světě, tedy 
i mimo region, kde teroristická skupina vznikla a původně operovala. Je ovšem též možné, že počty útoků jsou 
v jisté malé míře ovlivňovány i jinými celozemskými faktory než pouze politickými, a to bude předmětem tohoto 
příspěvku. 

Na obr. 1 jsou graficky uvedeny počty teroristických útoků v jednotlivých oblastech a v jednotlivých 
letech. Je nápadné, jak v některých regionech jsou teroristické útoky poměrně časté, v jiných je jich podstatně 
méně. Nezdá se však, že by v kterémkoli regionu významně postupně přibývalo útoků, alespoň ve zkoumaném 
období. Není patrný ani žádný významný nárůst po roce 1990, tedy po pádu komunismu a rozpadu Sovětského 
svazu. Ovšem počet teroristických útoků rok od roku velmi kolísá a toto kolísání se v jednotlivých regionech 
někdy velmi liší. Na obrázku je zakreslen také průběh geomagnetické aktivity ve stejném období. Jisté 
podobnosti mezi průběhem některých křivek se dají vysledovat, to však neplatí vždy a všude.  
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Obr. 1. Roční počty teroristických útoků v jednotlivých regionech v období 1969-1997. Zakreslen je i průběh Ap 
indexu geomagnetické aktivity (vyhlazeno). 

 
Nyní porovnáme roční počty teroristických útoků v jednotlivých regionech. Zde se ukazuje zajímavá 

zákonitost vyplývající z rozděleného světa před rokem 1990, kam spadá podstatná část sledovaného období. 
Existuje statisticky významná mírná kladná korelace mezi počty teroristických útoků v jednotlivých regionech 
spadajících do tzv. třetího světa (jižní Asie, jihovýchodní Asie, jižní Amerika, střední východ), a to pro všechny 
dvojice vybrané z této skupiny. Korelační koeficienty, použité jako jednoduchý ukazatel významnosti lineární 
regrese, se pohybují od 0,31 do 0,43, mez významnosti na hladině α = 0,05 je 0,38. Největší hodnota je dosažena 
pro kombinaci jižní Asie s jižní Amerikou. Mimo to nečekaně vysoká korelace se objevila mezi počty útoků ve 
východní Evropě a v Africe (0,61, což je vůbec nejvyšší hodnota), přičemž korelace počtu útoků v těchto dvou 
regionech s počty ve všech ostatních je nevýznamná. Důvod není jasný. Počty útoků v západní Evropě vykazují 
korelaci s počty útoků na středním východě (0,51, obr. 2), s ostatními regiony je vztah nevýznamný, ani zde se 
nenabízí snadné zdůvodnění. Naopak severní Amerika je zcela mimo, koeficient korelace mezi počty útoků zde 
s počty ve všech ostatních regionech, zvláště ve třetím světě, je záporný (od −0,35 do −0,49). 

Toto vše platí pro roční součty. Provedeme-li totéž pro měsíční součty, bude výsledek v podstatě stejný, 
pouze hodnoty korelačních koeficientů budou číselně nižší. To proto, že u měsíčních dat je mnohem větší 
rozptyl. Měsíční součty jsou obvykle jen malá čísla, takže náhodné zvýšení o jeden nebo dva činy v některém 
měsíci a regionu může na grafu znamenat značnou odchylku od regresní přímky. Na druhé straně i hranice pro 
významnost je zde nižší, takže vztah mezi těmi regiony, kdy byl významný pro roční data, je významný i pro 
měsíční data.  
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Obr. 2. Korelace mezi ročními počty teroristických útoků v západní Evropě a na středním východě. 

 
Pro posouzení vlivu heliogeofyzikálních faktorů na počet teroristických útoků použijeme součet těchto 

útoků na celém světě. Tím se odstraní někdy velké rozdíly mezi regiony. Ukazuje se, že obecně je vyšší závislost 
pozorována pro geomagnetickou než pro sluneční aktivitu. Korelační koeficient mezi celkovým počtem útoků 
a indexem Ap je 0,43, pro index Dst dokonce −0,51. To znamená, že větší význam mají geomagnetické bouře, 
které především popisuje index Dst, než celková geomagnetická aktivita. Graficky je tato závislost ukázána na 
obr. 3 pro index Dst. V případě sluneční aktivity největší korelace vychází pro index SFI, tedy sumární erupční 
index, a to jen 0,27. Porovnáme-li s geomagnetickou aktivitou počty útoků v jednotlivých regionech, vyjdou 
korelační koeficienty skoro vždy nižší (právě kvůli většímu rozptylu), pouze pro jižní Ameriku jsou vyšší. 
S trochou nadsázky se můžeme domnívat, že latinskoamerický temperament by mohl být více ovlivněn 
geomagnetickou aktivitou.  
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Obr. 3. Regrese ročních počtů teroristických útoků na celém světě versus  geomagnetický index Dst. 

 
Vazba mezi počtem teroristických útoků a některými heliogeofyzikálními veličinami se projeví také 

v tom, že u obou těchto veličin se vyskytuje podobná periodicita. To je velmi dobře vidět ve spektru (obr. 4). 
U slunečních charakteristik je samozřejmě nápadná 11-letá perioda, ve zkoumaném období spíše 10,5-letá, neboť 
sluneční cykly byly v té době kratší. Geomagnetická aktivita nekopíruje přesně aktivitu sluneční, obvykle je 
pozorován opětný vzrůst geomagnetické aktivity na sestupné větvi slunečního cyklu. To má za následek, že se ve 
spektru objeví další periody a původní 11-letá perioda je pak slabší. V daném období převládá u Ap-indexu 
perioda kratší, kolem 9 roků, s malým náznakem možné slabší složky s periodou kolem 14 roků. Počty 
teroristických útoků zohledňují oba faktory. Ve spektru počtu útoků jsou tedy dva vrcholy, či spíše vrchol 
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dvojitý, s maximem kolem 9 roků a s dalším o něco menším maximem kolem 12 roků. To vzniklo zřejmě 
spojením 11-leté periody u sluneční aktivity a 14-leté vlny u aktivity geomagnetické. Číselné hodnoty na 
obrázku, platné pro jednotlivé křivky (tj. leží-li křivka výše nebo níže), nemají samozřejmě nic společného s tím, 
jak silný je vliv jednoho či druhého faktoru. 

 15                   12                  10            9                8                      7
0

50

100

150

200

250

300

350

perioda (roky)

F

 
Obr. 4. Spektra řady ročních počtů teroristických útoků na celém světě (modře), geomagnetických indexů Ap 
(červeně) a slunečního erupčního indexu SFI (zeleně). 
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Obr. 5. Roční variace počtu teroristických útoků na celém světě (sloupce, stupnice vlevo) a geomagnetické 
aktivity (index Ap, křivka, stupnice vpravo). 

 
Škála period na obr. 4 končí přibližně u periody 6 roků. Pro hledání kratších period je třeba vyjít z dat 

měsíčních. V oboru period kratších než 6 roků se však nevyskytuje žádný významný vrchol. Není zde patrná ani 
perioda roční. Významná je však perioda půlroční (obr. 5). Nejvíce teroristických útoků se vyskytuje na jaře a na 
podzim, méně v zimě a v létě. Rozdíl činí kolem 20% (např. v září a v březnu je o 20% více útoků než v červnu, 
výjimkou je listopad a leden), a to je rozdíl významný. Tato variace je nápadná i přesto, že v různých regionech 
je různé střídání ročních období. Je tedy možné, že se zde odráží vliv geomagnetické aktivity. U ní je také 
pozorována nápadná roční variace s maximy v dobách rovnodennosti. Průměrná roční variace geomagnetické 
aktivity ve zkoumaném období je přidána do obr 5. Může jít ovšem jen o náhodnou shodu průběhu omezenou 
pouze na zkoumané období, ale závislost uvedená na obr. 3 svědčí ve prospěch domněnky, že geomagnetická 
aktivita alespoň částečně ovlivňuje četnost teroristických útoků.  

Denní data umožní posoudit možné periodicity kratší než půl roku. Významná je variace týdenní 
(obr. 6). Ukazuje se, že nejméně útoků je zaznamenáno v sobotu a v neděli, zatímco od pondělí do čtvrtka je 
jejich počet vzácně vyrovnaný a je asi o 20% vyšší než o víkendech. V pátek již jejich počet klesá, asi proto, že 
v islámských zemích je pátek den pracovního klidu. To by podporovalo vysvětlení, že jde opravdu o variaci 
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v důsledku pracovního týdne. Nedělní minimum je nejvýraznější v jižní Americe, což souvisí patrně s tím, že jde 
o silně katolické země, kde se drží neděle jako svátek.  
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Obr. 6. Týdenní variace počtu teroristických útoků na celém světě. 
 

Vyšetřována byla také možná lunární variace. Zkoumané období je dostatečně dlouhé (zahrnuje celkem 
358 lunací) na to, aby jakýkoli výsledek byl průkazný. Nicméně závislost počtu teroristických útoků na fázi 
Měsíce je nevýrazná, bez zřetelného maxima nebo minima, a to platí jako pro variaci lunární tak pro variaci 
semilunární. Stejný výsledek přinesla spektrální analýza, kde v oboru period kolem 29 dní (lunární variace) nebo 
15 dní (semilunární variace) nebyly nalezeny žádné významné vrcholy. V oboru period od několika dnů do půl 
roku je významná jen variace týdenní, jak bylo ukázáno výše. S určitostí můžeme tedy říci, že lunární faktor 
v četnosti teroristických útoků neexistuje. 

Protože zpracované období končí rokem 1997 a tudíž nezahrnuje poslední dekádu, kdy mj. vzrostla 
činnost teroristické organizace Al-Kajda, nelze na základě použitého materiálu učinit žádný odhad vývoje 
absolutního počtu teroristických útoků v budoucnosti. Můžeme pouze konstatovat, že počet teroristických útoků 
ovlivňují vedle politických faktorů také do jisté míry faktory vnější, na člověku nezávislé, o nichž můžeme 
předpokládat, že budou působit i nadále. Je dobře o nich vědět z důvodu ochrany před těmito útoky a pro 
zavedení potřebných bezpečnostních opatření.  
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Hledání odpov ědi na otázku „zda a pro č je nutné nové paradigma poznání“   
 
Stanislav Vobořil, Praha 
 
 
Po vyslechnutí tolika odborných přednášek, které všechny přispívají k hlubšímu poznání  pravdy v daných 
vědních oblastech, může otázka paradigmatu poznání připadat nadbytečná. Ale není tomu tak už z toho důvodu, 
že veškeré naše poznání je vždy jen částečné a k pravdě jako integrálnímu poznání se můžeme jen přibližovat. 
Proto není zbytečné se zamyslet nad podmínkami poznání, které s otázkou paradigmatu úzce souvisí. 
   
Jak známo s problémem změny paradigmat před časem vystoupil vědec a filosof  Thomas Kuhn, ale omezil jej 
jen na proměny  myšlení, k nimž čas od času dochází v různých vědních oborech, když se ukáže, že dosavadní 
způsob obecnějšího výkladu už zastaral a pod tlakem nových objevů je třeba přijmout jiné zobecňující schéma. 
Není třeba vyjmenovávat příklady takových  změn paradigmat, jsou z historie vědy dobře známy. Nejde však jen 
o změny v poznání objektivních procesů, jak připouštějí významní vědci, jako Maturana , Varela (autoři 
autopoietického pojetí vývoje – viz Capra: Tkáň života). Poznání pravdy musí být integrální, a proto musí 
zahrnovat jak poznání vnějšího světa, tak i světa vnitřního, na což se v důsledku nynějšího omezeného kauzálně 
deterministického (zkráceně mechanistického) paradigmatu zapomíná. V důsledku tohoto omezeného přístupu 
musí ve světovém vývoji docházet k vážným krizím (sociálně ekonomickým, ekologickým aj.), které mohou 
dospět až ke katastrofickým důsledkům,  když se dosavadní paradigma přežije a stane se dysfunkčním. K tomu 
v minulosti už nejednou došlo, např. při zániku římského impéria na konci starověku, když se stal dysfunkčním 
tehdejší společenský řád, nebo v případě náboženských válek na konci středověku, když přestala platit do té 
doby absolutní moc katolické církve.V obou případech musela být  tato revoluční změna vykoupena obrovskými 
hmotnými ztrátami a nespočetnými obětmi na lidských životech.      
 
Už z toho je zřejmé, že paradigma poznání je mnohem obecnější pojem, než jak je chápe Kuhn. Dal by se spíše 
označit jako světový názor, kdyby tento pojem nebyl zdiskreditován komunistickou ideologií. Nejpřesněji tento 
pojem vystihuje kantovské trancendentální pojetí, podle něhož jde o vnitřně podmíněný způsob pořádání naší 
vnější i vnitřní zkušenosti. Není to však žádná vrozená schopnost,  daná nám Bohem či jinou transcendentní 
mocí, nýbrž je to jakýsi návyk na chápání procesů, kterých se účastníme při svém jednání v přírodě i ve 
společnosti. Už proto, že se na jeho utváření podílí jak vnější, kauzálně pojatá zkušenost, tak vnitřní, účelně 
pojaté a cílené zaměření. Správné pochopení paradigmatu se proto nemůže omezovat jen na vnější procesy, ale 
musí zahrnout i vnitřní sféru života, o níž se zatím jen nesměle zmiňuje hlubinná psychologie a různé 
neortodoxní postupy, označované jako alternativní. Tím se však míní, že jsou nevědecké, a to jen proto, že se 
nepřidržují kauzálního determinismu, přestože ten už ztratil svou někdejší absolutní platnost v důsledku 
kvantové mechaniky. Proto je třeba připustit, že k poznání pravdy nelze dospět jen na základě vnějšího 
psychického procesu (založeného na smyslovém a rozumovém poznání), ale že je třeba do poznání zahrnout i 
vnitřní proces spojený s prožíváním (založeným na citech a intuici). S tím úzce souvisí nutnost uznání, že vedle 
kauzální metodologie je nutno zapojit do poznávacího procesu i metodologii finální (čímž je míněna nábožensky 
nezatížená teleologie), která připouští účelnost světového dění. K uznání oprávněnosti finální metodologie  však 
je  možno dospět jen na základě nového paradigmatu, pokud spolu s Nielsem Bohrem připustíme, že jím 
objevený princip komplementarity se nevztahuje jen na pochopení vztahu mezi korpuskulárním a vlnovým 
pojetím světla a hmoty, ale i na příčinnost a účelnost. 
 
To je ovšem problém, který nelze vysvětlit na omezeném prostoru a v čase vymezeném  pro tuto přednášku. 
Přesto bych se rád pokusil alespoň v bodech uvést argumenty, které nasvědčují oprávněnosti požadavku rozšířit 
Kuhnovu teorii o revolučních změnách ve vývoji jednotlivých věd na integrální poznání pravdy, v níž je zahrnut 
i smysl poznávacího procesu. Částečně byl tento pokus proveden v mé knížce Nové TAO, vydané, ale málo 
pochopené před 12 roky; i když se o ní pochvalně vyjádřil tehdy ještě žijící prof. Karel Kosík a někteří další 
filosofové a vědci. Pro školsky zaměřené filosofy však byla tato knížka pod úrovní jejich pozornosti. I když jsem  
v Novém TAU vycházel spíše z vnitřní evidence, opírající se o Kantovy kategorie praktického rozumu, 
oprávněnost nároku na obecné uznání potřeby nového paradigmatu se tím nesnížila. To ostatně mohou účastníci 
semináře sami posoudit, pokud si tuto knížku, která dosud nijak nezastarala, přečtou dnes a napraví tak chybu 
způsobeou špatným marketingem.  Došlo k ní asi také proto, že se prodávala jen v několika pražských 
knihkupectvích a do mimopražských prodejen se vůbec nedostala. Odezva na ni by pro mne byla posilou a 
impulsem pro případné napsání nové knihy, která by tehdejší, spíše subjektivní argumentaci doplnila o nové 
poznatky, odvozené z nejnovějších vědeckých objevů. V tomto referátu se tedy musím omezit jen na výčet faktů 
a požádat čtenáře, aby se pokusili  nejen o jejich pospojování do podoby souvislé představy nového paradigmatu, 
ale aby případně vyjádřili i svůj názor na jeho oprávněnost (třeba i formou dopisu na mou níže uvedenou adresu. 
Je mi líto, že k tomu nemohu poskytnout samostatný internetový portál, ale jak sami vidíte, v mém věku (86) už 
to asi nestojí za to.)   
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Argumenty opravňující uznání hypotetického systémového paradigmatu 
Jak už bylo řečeno, první impuls pro mé hypotetické zkoumání otázky nového paradigmatu vzešel z Bohrova 
principu komplementarity. Druhým byla Einsteinova obecná teorie relativity (OTR) a zejména její 
fundamentální vzorec  
                                                               E = mc, 
který však popisuje pouze energetickou stránku (jak si to žádá dosavadní paradigma) a zcela přehlíží možnost 
jeho převedení do nemateriální podoby 
                                                     m          m 
                                               c =  E, čili   E 
Připustíme-li možnost, která vyplývá jednak z OTR, což odpovídá  pohybu hmoty, kdyby dosáhla rychlosti 
světla  c,  a jednak ze skutečnosti, že jak před velkým třeskem, z něhož se zrodil vesmír, tak i pro velkém krachu, 
při němž rozdělený vesmír zanikne v nové syntéze, pak se musí E a m vyrovnat, takže výsledkem uvedené 
rovnice musí bít  
                                                      = 1, tj. parmenidovské absolutní JEDNO. 
Z tohoto vzorce také vyplývá, že jsoucno je v podstatě dáno pouze dvěma veličinami: energií E a informací c. 
Veličina m je proměnná, platná jen během procesu přeměny, tj. vývoje, kterým vesmír prochází a při kterém se 
obnovuje ztracená symetrie. Takové možnosti nasvědčuje nejen existující asymetrie  fyzikálních konstant a 
příslušných interakcí, ale i nedávný výsledek pozorování, měření a výpočtů, k nimž dospěli američtí 
astronomové, když pozorovali výbuchy supernov v nejvzdálenějších prostorách vesmíru. Tyto výzkumy, 
popisované v knize Roberta Kirschnera Výstřední vesmír, je totiž přivedly k poznání, že rozpínání vesmíru 
probíhá v komplementární souvislosti s protikladným působením vesmírného vakua. Zjistili, že oba tyto procesy 
jsou kovariantní a v podstatě odpovídají gravitačnímu působení sílícího vesmírného záření a ubývajícího 
působení vesmírné hmoty. Provedenými výpočty mohli také stanovit jejich poměr vyjádřený zhruba čísly 7:3, 
které mohou přispět nejen k přesnějšímu stanovení stáří vesmíru, ale i k určení naší časové pozice mezi velkým 
třeskem a velkým krachem.   Tyto poznatky svádějí k domněnce, že uvedené kovariantní veličiny je možno 
chápat jako dialekticky protikladné působení gravitační a  setrvačné síly, které v tom nejobecnějším smyslu 
určují vesmírné dění.  
      
Jakkoli fantasticky to může znít, je možno připustit, že tyto odstředivě a dostředivě působící síly se neuplatňují 
jen v astronomickém makrosvětě, ale že se s nimi v té nejobecnější formě setkáváme i v lidském životě. Podaří-li 
se jednou prokázat, že princip analogie, odvozený z nové, systémově pojaté metodologie, má stejnou evidenci 
jako logické principy totožnosti, sporu a dostatečného důvodu, (jak usoudil už před 200 roky matematik 
K.F.Hauber) a že bude možné přisoudit principu analogie stejnou platnost i při posuzování dějů odehrávajících 
se jak v přírodě, tak i ve společnosti, bude to asi vrchol dosažitelného poznání. To je ale jiná kapitola, kterou zde 
nemůžeme rozvíjet, i když už jsou k ní vytvořeny jisté předpoklady na základě pochopení součinnosti vědomých 
a nevědomých psychických procesů.  
 
Raději se v tomto referátu zmíním o souvislosti principu komplementarity a topologie. Zdá se, že topologické 
výpočty mohou prokázat, že komplementarita se projevuje  
ve všech fungujících systémech a vytváří tak předpoklady k uznání nového, systémového paradigmatu, které by 
mohlo nahradit zastaralé paradigma mechanistické. Připouští totiž nejen kauzální působení (odpovídající výše 
zmíněné odstředivé síle působící ve vesmíru), ale i finální působení (odpovídající dostředivé síle). To by mělo 
umožnit správné pochopení zákonitosti nejen přírodních, ale i společenských procesů. Předností systémového 
paradigmatu je také to, že se proces poznání neváže jen na princip kauzálního determinismu, ostatně dnes už 
v důsledku kvantové mechaniky překonaný, a umožňuje chápat dění na základě modelů, které mají příslušné 
energetické a informační vstupy a výstupy, a určují výsledné projevy probíhajících dějů v nové integrální 
podobě. Na možnost modelového znázorňování, které by mohlo nahradit kauzálně deterministické myšlení 
užívané v rámci mechanistického paradigmatu dnešní vědou, upozorňuje Fritjof Capra a spatřuje v ní naději pro 
další rozvoj vědy. 
 
Aby výklad dostal konkrétnější podobu, pokusím se systémové fungování vysvětlit na topologickém modelu, 
známém jako Moebiova páska. (Jeho užití může zároveň naznačit oprávněnost Caprova předpokladu.)  Je to 
proužek papíru, který po přetočení jednoho konce proužku o 180° a po slepení s druhým koncem vytvoří jakousi 
osmičku, resp. znak pro nekonečno. Příznak nekonečnosti takto upravené pásky je vyjádřen tím, že páska nemá 
v tomto tvaru líc ani rub. Dá se však s její pomocí vyjádřit symetrie vnějších a vnitřních procesů, které 
v systémech probíhají, a to tím, že nekonečnou pásku podélně rozstřihneme. To způsobí, že se obvod pásky 
zdvojnásobí a navíc už má rozstřižená páska  líc a rub (o tom se přesvědčíme nakreslením čáry po celé její 
délce). Z hlediska analogie vede k ještě zajímavějšímu poznatku opětné skládání rozstřižené pásky do původního 
nekonečného tvaru, které je nutno začít od bodu překřížení lícové a rubové strany, tj. od průniku kauzálního a 
finálního procesu, které umožňuje bytí světa. Ukáže, že se při něm rubová strana zasouvá dovnitř složené pásky 
a vytváří tak názornou představu vnějších a vnitřních procesů, které v systémech probíhají. Při tom se  zároveň 
ukazuje jejich komplementarita a navíc z částečně složené pásky můžeme vyčíst, že se při jejím skládání 
uplatňují 4 vnější a 4 vnitřní vlivy. Protože vysvětlování jejich působení při fungování systému by bylo příliš 
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zdlouhavé a těžko pochopitelné, uvedu místo toho názorné schéma odpovídající lidskému systému, v němž jsou 
zachyceny hlavní typologické rysy osobnosti člověka. Zajímavé je na něm jednak to, že se systémové 
typologické pojetí dobře shoduje s typologií C.G.Junga a navíc je na něm možno ilustrovat rysy osobnosti, jak je 
popsal Abraham Maslow, zejména v seberealizujícím typu, který odpovídá plně koordinované osobnosti. Jak je 
z nákresu patrné, tato koordinace všech vlivů, které se při fungování lidského systému uplatňují, je závislá na 
průchodnosti energetického a informačního působení  bytostným JÁ, které objevil Jung a které je reprezentací 
integrální osobnosti. V tom se bytostné JÁ zásadně liší od psychologického pojetí ega, které představuje jen 
vnější stránku osobnosti. Na průchodnosti bytostným JÁ závisí i psychická rovnováha, tj. duševní zdraví. Je-li  
ztížena nebo dokonce překažena (v případě schizofrenie nebo autismu) a naruší se i spojení bytostného JÁ s  
ostatními subsystémy i s vesmírným systémem, které je zajištěno průnikem kauzálního a finálího dění. v místě 
překřížení lícové a rubové strany pásky.  (O tom se můžeme přesvědčit pokračujícím rozstříháváním již jednou 
rozstřižené pásky, které ukáže, že v tomto místě jsou všechny subsystémy propojeny do jediného systému). Od 
nepochopení významu bytostného JÁ a psychologického ega se také pravděpodobně odvozují všechny 
neuropsychické poruchy. 
 
I když může tento konkrétní příklad systémového fungování vyvolávat pochybnosti a zejména  odborníci, kteří si 
vystačí s mechanistickým paradigmatem, se nad ním jen pousmějí, není tím řečeno, že musí být jako hypotéza 
zcela zamítnuta. Jednak si autor sám ověřoval (na omezeném vzorku) oprávněnost uvedené typologie (včetně 
neuropsychických úchylek), a jednak je konkrétní podoba systému podložena vlastní zkušeností, která jej 
přivedla k poznání, že uvedené systémové pojetí nemůže být zcela nesprávné, když vyhovuje požadavku, že 
správné fungování jakéhokoli systému je závislé na vyváženosti všech energetických i informačních vlivů, které 
na systém působí. Nelze přece pochybovat o tom, že požadavek rovnováhy  při systémovém fungování může 
platit jako nejvyšší zákon. Jestliže o této skutečnosti nemůže nikdo pochybovat a přece je tento nepsaný zákon 
neustále porušován, a to do té míry, že to vede až  ke krizím a někdy i  katastrofám, pak je třeba se ptát, kde je 
příčina takové laxnosti, která hraničí s hazardem.  
 
Podle autorova mínění je tomu tak proto, že člověk ztratil vnitřní oporu, která by mu dávala jistotu, že jedná ve 
smyslu Kantova kategorického imperativu, tj. že funguje jako vyvážený systém. Dříve mu jakous-takous jistotu 
dávalo náboženství a jeho důvěra v absolutní moc transcendence. K této jistotě jej vedla dnes již překonaná víra 
v existenci duálních sil, reprezentovaných absolutním prostorem a časem. Tato jistota se však v důsledku 
vědeckého poznání a filosofické bezradnosti rozplynula, což je jen jiný výraz pro dysfunkčnost dosavadního 
mechanistického paradigmatu. Proto je třeba usilovat o nalezení nového paradigmatu, které by tuto mezeru ve 
vnitřním životě člověka zaplnilo. Systémové paradigma samo by toho však nemohlo dosáhnout, kdyby v něm 
nebyl imanentně dán předpoklad poznání jistoty, že život má vyšší smysl, který vyplývá z jeho univerzálního 
zacílení. Zdá se, že toto zacílení  je vyjádřeno potřebou překonat asymetrii, která vznikla velkým třeskem a která 
je postupně překonávána životním procesem, při němž dochází k výše zmíněnému nárůstu vesmírného záření 
(gravitace) na úkor vesmírné hmoty (setrvačnosti). Takto formulovaná hypotéza je jen jinou formou toho, co 
vyjádřil Teilhard de Chardin svou cílesměrnou vizí postupného vytváření noosféry. V této souvislosti nelze 
nezmínit možnost konkrétního ověření této cílesměrnosti, kterou by mohlo poskytnout určení skutečné příčiny 
stáčení perihelu planety Merkur. Nelze totiž předem vyloučit hypotézu, že k němu dochází následkem úbytku 
gravitační přitažlivosti Slunce, které svým zářením ztrácí na své hmotnosti.. To by ostatně odpovídalo výše 
zmíněnému měření vesmírného záření      a vesmírné hmoty       , provedené americkými astronomy a mohlo by 
také prokázat oprávněnost nového, systémového paradigmatu, s jehož prosazováním ve vědomí lidí se může také 
naplnit jejich potřeba štěstí; a to nikoli už jen ve formě naděje, nýbrž jako reálná možnost. 
 
Fyzikovy poznámky k úvaze pana Vobořila 
 
Jan Novotný 
Ústav fyzikální elektroniky PřF MU 
Kotlářská 2, 611 37 Brno 
 
     Pan Vobořil se zabývá problémem, který podrobněji vyložil ve své knize Nové tao – naděje současného 
člověka. Jde mu o přemostění propasti mezi vědeckým a lidským pojetím světa, mezi vnější a vnitřní zkušeností. 
Tento problém otevřela už antická filosofie – Sókrates před smrtí uvažoval o tom, co mu může všechno poznání 
přírodních dějů říci k tomu, zda se má podrobit rozsudku anebo z vězení uprchnout. Novodobá věda, jejímiž 
reprezentanti jsou ve Vobořilových úvahách hlavně Descartes a Newton, problém jen prohloubila. Soustředíme-
li se na objektivní, všem společné poznání, založené na matematických zákonech odhalovaných ve vnějším 
světě, pak vniřní svět beznadějně ztrácíme. Do objektivního světa klasické matematické přírodovědy může 
člověk vstoupit jen jako robot, jehož vědomí a cíle do kauzálních procesů nevstupují. Nabízí nebo aspoň 
naznačuje moderní věda nějaké východisko?  
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     Názory na to se i u nejvýznamnějších přírodovědců liší.  Například Alfred North Whitehead v knize Věda 
v moderním světě vyjadřuje naději, že věda dvacátého století směřuje k pochopení organismů a tím i teleologické 
stránky přírody, kdežto Stephen Weinberg v Snění o finální teorii říká, že ani v kvantové teorii nenašel nějaké 
poselství, které by se podstatněji lišilo od toho, co vypovídá o světě newtonovská mechanika.  
     Proti Weinbergovi bychom mohli namítnout, že nepřítomnost striktní deteminovanosti jednotlivých událostí 
(výsledků měření) je jistě výraznou odišností kvantové fyziky od klasické. Potíž je v tom, že  do kvantové 
mechaniky se tímto ústupem kauzality žádný prostor pro vstup teleologie automaticky nevytvoří; 
nedeterminované události prostě zůstávají bez vysvětlení. Weinberg by mohl poukázat na to, že po otevření 
knihy o kvantové mechanice v ní vidíme jen vzorce zrovna tak jako knize o teoretické fyzice z předkvantové éry. 
Matematická přírodověda připomíná krále Midase z řecké báje: na cokoliv sáhne, mění se jí v symboly a 
formule, mezi nimiž nezůstává místo pro nic vnitřního, specificky lidského. 
     Je sympatické, že pan Vobořil úsilí o nové jednotné paradigma nevzdává. Naději spatřuje v principu 
komplementarity, jehož průkopníkem byl Niels Bohr, a v obohacení vědy využíváním analogií, které hrají tak 
velkou roli v umění. Princip komlementarity nám jistě pomáhá ve své roli jakéhosi „přepínače“ mezi vnějším a 
vnitřním světem, není ovšem zřejmé, jak by mohl vést k nějaké jejich vědecky zužitkovatelné syntéze. Analogie 
nám ve vědě pomáhají dospívat k jasným myšlenkám a vysvětlovat jejich podstatu jiným, působí však spíše jako 
jakýsi můstek, který po dosažení cíle odhodíme. I když jako filosof bych nové paradigma uvítal, fyzikovi ve mně 
připadá cesta k němu ještě daleká a její cíl nezřetelný.  
     Některé skeptické výhrady se týkají i pasáží článku, kde se autorovy úvahy nejvíce sbližují s fyzikou. Není mi 
zřejmé, co by měla znamenat rovnost hmotnosti a energie: v běžně přijímané formulaci teorie relativity mají obě 
veličiny jinou dimenzi a mluvit o jejich rovnosti nemá  smysl;  mohli  bychom  ovšem  zavést jednotky, v nichž 
je rychlost světla rovna jedné, a pak by se energie a hmotnost rovnaly vždy. Úvahu by patrně bylo třeba 
vypracovat podrobněji, aby fyzikovi něco říkala.  
     Objev zrychleného rozpínání vesmíru, který se už snad stal trvalou součástí kosmologie, patří jistě 
k nejvýraznějším zlomům v celé její historii, není však dosud jasné, co nám vlastně o povaze výplně vesmíru 
říká. Nejběžnější interpretace, podle níž svědčí o přítomnosti kosmologického členu v Einsteinových rovnicích a 
tento člen vyjadřuje základní fyzikální vlastnosti – hustotu energie a napětí vakua –, je spíše jen dohadem a těžko 
z něho můžeme dělat nějaké spolehlivější filosofické závěry. 
     Velký význam přikládá autor analogii založené na Möbiově listu – zde mi připadá spojování vlastností 
zajímavého geometrického útvaru s vlastnostmi lidské psychiky jako příliš krátké spojení. 
          K návrhu vysvětlit stáčení Merkurovy elipsy úbytkem hmotnsti Slunce bych připomněl, že tento úbytek je 
v krátkodobém měřítku malý – Slunce o hmotnosti 3 · 1027 tun ztrácí za rok vyzářením asi 108 tun, což 
pozorované stáčení přísluní v rámci newtonovské mechaniky neovlivňuje. Odchylku tohoto stáčení od 
předpovědi založené na newtonovské fyzice dobře vysvětluje obecná teorie relativity a nevidím tedy důvod 
hledat vysvětlení jinde.. 
     Myslím však, že pro filosofické závěry, které má autor na mysli, není třeba připisovat stáčení perihelu 
změnám hmotnosti Slunce – jde-li jen o to, že parametry Sluneční soustavy se v čase mění, postačí říci, že pod 
vlivem ztráty hmotnosti Slunce, ale ještě ve větší míře slapových sil se podle současných dat Země vzdaluje od 
Slunce asi o 15 centimetrů za rok.   
       Na závěr mohu jen opakovat, že úvahy o neuspokojivosti dosavadního paradigmatu z hlediska snahy o 
celistvé poznání pokládám za zajímavé a důležité, varuji však před přílišným optimismem v tomto směru.          
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CYKLUS JAKO ZÁKLADNÍ SYMBOL OPAKOVÁNÍ, NÁVRATU I ZM ĚNY. 
 
Jaroslav Rajchl, Ondřejov. 
 
Abstrakt:  V minulém příspěvku jsme se zabývali onou 1. triádou vývoje, (obsahující kubickou nelinearitu 
v podobě Ulugbekova řešení pro x < 1, Einsteinovu representaci a Cardanovu nelinearitu pro x > 1). Její 
triadičnost souvisí i s relativní stabilitou tohoto „do třetice“ na jedné  a dimensionalitou ≡  3,  na druhé straně. 
Jak se ukázalo, ale vývoj jde dál za ono „do třetice“, do oblasti chaosu a opětného znovu vytváření.  
Tentokrát si všímám dalších typů representací tohoto chování ve formě tzv. Gaussova cyklu (který se zdá být 
jakýmsi zcela základním prototypem), či tří základních desek objevených v katedrále v Chartres, nebo 
Cliffordova čísla, jímž začíná ona další následná triáda zdvojování period a je pokračováním tzv. Bottovy 
periodicity. Tato druhá triáda, podobně, jako onen Gaussův cyklus, překračuje ono „do třetice“, relativizuje tak 
jí representovanou stabilitu ve prospěch další, následující proměny. Obě triády tak tvoří celek period 2, 4, 8, 16, 
32, 64  připomínající m.j. onu vyšší hexagonální celistvost dvou triád Tao, ale v reciproční  podobě i známé 
typy trvání not v hudbě. V jiné podobě pak souvisí i s onou representací vyjádřenou pomocí entropie, obsahující 
jak procesovou-disipační složku, tak i tu formativní, reprezentující vyvrcholení a důsledek změny. Analogické 
periodicity, tak i proměny pak figurují i v modelech současné kosmologie. 
Jak se ukazuje právě z onoho modelu Gaussova cyklu, společným faktorem, vedoucím od opakování téhož 
k proměně, je právě ona složka imaginární, která tvoří jakési 4 elementy proměny ve formě umocňování  i = (-

1) 2/1 , které jsou i 4 elementy čtvrté odmocniny z jedné, jiné to representace celistvosti i proměny. Ideální cykly 
tak přecházejí v reálné, obsahující tak už nejen opakování a návrat, ale i proměnu, působenou zde stochastickým 
vlivem okolí. Takže ono imaginární se zdá být jakýmsi prototypem  onoho stochastického. 
 
 
     THE CYCLE AS A BASIC SYMBOL OF PERIODICITY, FEED BACK 
                                             AND  THE CHANGE. 
   
                                               By Jaroslav Rajchl. 
Abstract:  In our preceding paper (2007) we presented the first triad of evolution in the form of the Ulugbek (x < 
1), Einstein and Cardano (x > 1) components of the cubic non-linearity. However, as has been shown by the 
evolution of the logistic function (which is a component of this cubic nonlinearity) the evolution  goes behind 
this first triadicity and results in the fact that this stability is only relative. 
In the present paper we will substanciate this fact considering the evolution of the so called Gauss’s cycle, the 
three desks from the Cathedral of Chartres and the Clifford number (= 16).  It shows that the first triad of three 
steps and represented by the Bott periodicity is followed by the second one. Both triads are represented together 
by periodicities 2, 4, 8, 16, 32, 64, analogical to the Tao 64 states of hexagrams (i. e. two triads!) or in its 
reciprocal form as duration of notes in music. Such a sequence of periods is present also e.g. in the 
contemporary cosmological string models and from the physical point of view represents dissipative and 
following formative processes, connected with the more general symbol – the entropy, - and followed by 
information. It shows that in the Gauss cycle the factor leading to the change is the imaginary component i: its 
evolution after three steps leads to the transition into the real represented here by the number 1, from another 

point of view an other symbol of the change. All the four i-values. i. e.  i,  i2 ,  i 3 ,  i 4  are the roots of 1 
(represented by the quartic root of one!)  Ideal cycles containing only periodicity and feed back evolve into the 
systems with transition - change by interaction with the environment-in the case of real systems; and due to the 
“imaginary influence” in the Gauss one. The common factor of both, the stochasticity and imaginarity, in this 
respect, is their dynamical nature, the symbol of the change and evolution.  
 
 
V minulém příspěvku jsme použili pro vyjádření vývoje tzv. logistickou křivku či funkci ve tvaru 
           změna x = k x (1-x) 
kde x a /1-x/ representují ono Platonovo neurčité dvojí, tedy komponenty, které se vzájemně doplňují a spolu 
kooperují, namísto všeobecně užívané a prakticky více provozované soutěživosti či kompetitivnosti dvou 

vyhraněných extrémů  0 a 1 ;  k pak representuje onen vývoj v podobě hodnot  1 až  4.)1  
Ukázalo se, že tato representace obsahuje jak ono „do třetice“ ve formě sekvence zřetelně patrných bifurkací, či 
větvení, tak i vývoj dál do jakési „spojité“ podoby chaosu, neboť trvání jednotlivých po sobě následujících 
větvení se zkracuje, takže nakonec zbývá jen „rozmazané“ pozadí. Čili po třech zřetelných krocích následuje jen 
onen čtvrtý, který už představuje proměnu tvářnosti vývoje; toto se ukázalo minule i v případě série oněch 4 

recipročních vztahů. )2  
Tentokrát  použijeme  k representaci tohoto zjištění  i dalších modelů: modelu  tzv. Gaussova  
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cyklu, modelu tří desek a konečně jejich vyústění v posloupnost period, či „velikostí“ cyklů.  
Gaussův cyklus (G) je jakýmsi rozšířením pojmu známého mnohem více jako tzv. Gaussova rovina, který se 
používá pro znázornění „vzniku“ komplexních čísel: v pravoúhlé soustavě souřadnic je na ose  x  nanesen 

průběh hodnot čísel reálných, na ose  y  imaginárních, jejichž jednotku tvoří  (-1) 2/1 = i.  Plochu mezi oběma 
osami tak tvoří body, komplexní čísla, určená dvojicí souřadnic imaginárních a reálných. Dosud se tak 
používalo jen čísel komplexních a k nim sdružených (pro zápornou hodnotu imaginární složky) čili pouze 
„pravé“ poloviny (2 kvadranty) celku, který jsem nazval G-cyklus. Ten tak representuje celek složený ze 4 
kvadrantů a představuje tak úplnou rotaci o 360°, vyjádřenou „vektorem“ rotujícího komplexního (C) čísla. 
Dostáváme tak cyklus, „uvnitř“ kterého se nalézá kříž souřadných imaginárních a reálných os, a v jehož 

průsečících s kružnicí (Obr 1) G cyklu „sídlí“ hodnoty i,  i 2 ,   i3 ,   i 4 ;  první tři mocniny tvoří tak ono 

„dotřetice“, zatímco  i4 = +1 = Re, tj. kladné reálné číslo, tedy představuje onu kvalitativní změnu. G cyklus 

v sobě obsahuje nejen onu změnu „konečnou“, ale navíc i dvě dílčí proměny  i 2  v  i 4 , tj.  –1 v  +1, a  i v  i3 = -i 
=1/i, čili jakýsi typ oněch známých dvou negací, ústících v syntézu něčeho nového. V jiné interpretaci pak 
imaginaci jako důsledek setkání a interakce, která vyústí v realizaci, či v termodynamické podobě, produkci 
entropie, která přes produkci informace vyústí v novou formu. Analog součinu i . 1/i = 1 nalezneme pak v jiné 
formě i v základní definici např. „vzniku“ tzv. Lie-ho grup, které representují proces vytváření už v reálné 
oblasti. Pro ilustraci, jako názorný příklad G–cyklu můžeme uvést fotografický vyvolávací proces: obsahuje 

„vývoj“ od latentního obrazu (imaginárního) k negativu (analog  i2 = -1) a posléze k positivu  (i4 = +1) přes 
inversní proces (-i= 1/i), tj. reálnému výsledku. 

Dalším zajímavým modelem je trojice kamenných desek, která se nalézá ve známé katedrále v Chartres.)3   
Kruhová deska je následována deskou čtvercovou téže plochy a ta ústí v desku obdélníkovou, tvořenou dvěma 
čtverci. Je to jiné symbolické vyjádření oné základní proměny zde representované proměnou kruhu – cyklu 
v kvadraturu kruhu a posléze v to, co je důsledkem proměny – vytvoření stopy. Zde se musíme vrátit opět ke 
zmíněnému G cyklu. Jeho čtyři kvadranty jsou odděleny vzájemně souřadnými osami, tvořícími pravoúhlý kříž, 
zatímco jednotlivé kvadranty „uvnitř“obsahují ležaté (Ondřejské) kříže o nejrůznějších úhlech sevřených jejich 
rameny. Jak jsme se zmínili, dosud většinou byly použity ve formě G roviny jenom dva kvadranty na „pravé“ 
straně. Jejich interpretací byla  C a  C  sdružená čísla. Ony zbývající dva na „levé“ straně se dočkaly 

interpretace teprve nedávno)4 , a sice spolu i s polovinou „pravou“. Ta interpretace je dynamická a vzhledem 
k záporné složce reálné pro tu „levou“ a kladné pro tu „pravou“, znamenají dynamicky, ta první stabilní proces 
či stabilitu, kdežto ta druhá nestabilitu – změnu. Obě jsou pak „propojeny“ oněmi ležatými kříži, tedy 
topologickým útvarem, který jsme už dříve mnohokrát použili, a který jsme nazvali křížová komplementarita. 

Jak se ukázalo již dříve, onen výsledek – stopu pak representuje kříž dvojitý. )5   
Nyní se tedy opět vrátíme ke zmíněným třem deskám. Ty tedy podobně, jako G cyklus, obsahují oba typy křížů, 
které jako by se z desky kruhové přenášely i do následujících dvou desek. Avšak vzhledem ke kruhu se ony 
kříže ve čtverci chovají každý jinak. Zatímco kříž pravoúhlý je „tvořen“ tečnami vůči kružnici a tedy čtvercem 
vnějším vůči kružnici, ten druhý, kříž Ondřejský, je tvořen vnitřním čtvercem, vepsaným kružnici, a tedy 
souvisí se sečnami kružnice (obr 2). Ani jeden z obou čtverců však nemá plochu stejnou s plochou kruhu, ten 
vnější má plochu větší a opak platí pro ten vnitřní. Kvadraturu kruhu, a tedy onu podstatnou změnu, představuje 
čtverec, který je jaksi „mezi“ těmito oběma extrémy, což plně souhlasí s faktem, že tuto kvadraturu kruhu, a tím 
i jí representovanou změnu, nelze zkonstruovat  p ř e s n ě  jen pomocí pravítka a kružítka, o což se řada lidí 
pokoušela nejen v minulosti, ale doposud. Tedy z našeho hlediska opět tu máme v jiné podobě doklad toho, že 
po onom opakování – cyklu, nastupuje změna. Tedy jakýsi analog vývoje logistické funkce. 
Vývoj logistické funkce obsahuje však ještě další podstatnou informaci. Původní jedno totiž přechází ve dvojí, 
to se dále větví ve čtvero a konečně je „do třetice“ ukončeno jako osmero větví. Tedy obsahuje posloupnost 

čísel 1, 2, 4, 8, které si všimli i matematici a považují ji za jednu z podstatných posloupností vůbec )6 (viz 

Bottova periodičnost) )x  
Pro nás je podstatné následující:  1) náš G cyklus vrcholí proměnou stupňovaného imaginárního v kladné reálné 
rovné jedné,  2) jakoby tedy výše zmíněná posloupnost tvořila další cyklus, který navazuje už v oblasti reálné na 
náš G cyklus a tvoří tak jakýsi základní „kód“ či „gen“ reality (?) Na druhé straně totiž ono rostoucí větvení 
můžeme z dynamického hlediska považovat za ilustraci procesu zesilovacího, kdy z počáteční drobné fluktuace 
mikroskopické „vyroste“ jeho vlivem makroskopická „stopa“ tohoto procesu, nakonec zformovaná ve tvar,                                     

3)  číslo 8 (tj. 2 )3 ) v tomto novém cyklu tvoří jakousi mez, předěl, po němž následuje zásadní proměna 
tvářnosti celého dění. (Např. v oblasti mytologie náboženské toto číslo je výrazem vztahu mezi nebem a zemí, 
tedy analog vztahu mezi systémem a okolím, kdy právě v onom „mezi“, tedy té mezní vrstvě dochází 
k podstatné proměně; v oblasti hudby např. představuje oktávu, jako určitý „element“ po němž následuje změna 
– přechod do další úrovně! …) 
Zmíněný vývoj pulsací od fluktuací k makro pulsacím navozuje další možnou oblast aplikací tohoto 
paradigmatu. Je jím kosmologie. A jelikož cykly velice úzce souvisí právě s vlnami (viz Kelvinova formule 
vztahu „velikosti“ pulsu  a  rozměru cyklu  coby kružnice jemu 
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 )x  Ale např. našla uplatnění i při počítání s velkými čísly u některých přírodních národů )7  pomocí vytváření 
shluku čísel: párů, čtveřic, osmic, či ve fyzice jako dipolů, kvadrupolů, či octupolů, či duálních čísel, quaternionů 
a octonionů apod. 
odpovídající!) Takže i onen kosmologický vývoj by měl obsahovat v nějaké formě tento zesilovací proces ve 
formě nějaké posloupnosti čísel. A skutečně jednotlivé modely od Einsteina  přes Einsteinův-Cartanův až po tzv. 

BES model  z poslední doby
)8
 obsahují  nejen zmíněná čísla, ale i jejich pokračování ve formě posloupnosti – 

zatím – až do čísla 128, tedy  1, 2, 4, 8; 16, 32, 64 (tao mez!!); 128, kde poslední čtyři čísla tvoří opakující se 
opět původní 1, 2, 4, 8 sekvenci formou násobků čísla 16, tzv. Cliffordova čísla, které representuje tzv. 
hyperkomplexní čísla ( tedy oblast onoho chaosu ve vývoji logistické funkce??) 
 
Závěrem jen několik poznámek. Celá záležitost, jak vidno teprve čeká na další zpřesnění celého paradigmatu. 

Svým způsobem jakoby podporovala , i z pohledu vědy onu sentenci v Knize moudrosti)9 , že „vše jsi stvořil 
skrze číslo, míru a váhu“, která v podobě zmíněných sekvencí, metriky a modelů o určité váze či závažnosti 
vystupuje právě v kosmologii, tedy jakémsi logu světa. Na počátku zmíněný G cyklus jakoby celou záležitost 
otevíral z jiného, matematického hlediska a, jak se zatím zdá, tvořil jakýsi počáteční, či výchozí bod „všech 
sekvencí světa“. V podobě čtyř umocnění čísla i, tedy od jakéhosi plánu či představy, až po realizaci, jakoby 
zakládal určitý monadologický model onoho „počátku“ (neboť ony čtyři elementy G cyklu tvoří kořeny ve 
formě čtvrtých odmocnin z jedné!) Tento mono-přístup pak přechází už v následujícím cyklu po zásadní 

proměně v posloupnost dyady – rozvětveného jednoho opět ve formě umocnění   2
)0

,  2
)1

,  2
)2

,  2
)3

. Je zatím 
otázka, zda vše jde ad infinitum, či se nějakým procesem návratu – zpětné vazby, nějak uzavírá? Ale o tom až 
někdy příště, včetně toho, že vlastně onen přechod od mono k dyadě je i zárodkem vývoje ke složitější  
komplexnosti, což už je vše mj. též obsaženo ve „výstupu“ cyklu G. 
 
Literatura: 
1) Rasband N.:  Chaotic Dynamics of Nonlinear Systems, J. Wiley et Sons, New York,                                                                                                       
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4) Eigen M., Schuster P.:  The Hypercycle, ruské vyd. Moskva, Mir 1982, p. 104. 
5) Rajchl J.: Sborník Člověk ve svém… 2004, p. 90, Met. Rpts 21/2000/, 36. 
6) Stewart I.:  Why Beauty is Truth, Basic Books, New York 2007, Karoubi M.: K-Theory, rusky Moskva, 

Mir 1981, p 310 a d. 
7) Beller S., Beuder A.:  Science 319 (January 2008), p. 213. 
8) Beisert N. et al.  Journ. Stat. Mech. (2007)  P01021. 
9) Kniha moudrosti  11/20 in Bible 2005, Praha , p. 899. 
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Člověk a energie III. 
(Energetický potenciál obnovitelných zdroj ů a možnosti využití)  

Jaroslav Svoboda    ML Pardubice 
 
 

   Moto: Člověku neschází síla, ale vůle. 
       - Jan Neruda 

 
         Hodinu za hodinou, den za dnem protékají MWh energie, ve formě elektřiny, plynu, nafty či uhlí, do nenasytného 
chřtánu současné konzumní společnosti, aby se nakonec proměnily v odpadní teplo unikající do kosmu a drahé suroviny v 
odpadový materiál vršící se v umělých pohořích skládek a zdobících příkopy našich cest a lesních zákoutí. 
   Podobni bohům raději zastiňujeme měkký svit hvězdnaté noci sodíkem pouličních výbojek a neonem reklam, 
neboť nám obloha může připomínat nicotnost a pomíjivost vlastní existence.  
 
   Současná skladba zdrojů energie nás nenechává na pochybách, že je nejsnazší sáhnout po hotových fosilních 
zásobách a nestarat se příliš o vývoj  alternativních zdrojů. I když je známo, že fosilní zásoby jsou zdrojem 
cenných surovin,  největší část stále marnotratně pálíme v elektrárnách a spalovacích motorech.  
   Fosilní zásoby energie však neúprosně klesají, těžba je stále nákladnější, energie dražší, a jednoho dne zásoby 
dojdou, i když naše civilizace je zvyklá na značný a stále vyšší přísun energie. Co potom?          
(V minulém referátu jsme si ukázali, že přes lidský pohon to nepůjde). 

-------------------- 
 
ZDROJE ENERGIE 
Primární zdroje energie: Využití procesu Přírodní projevy 
Nukleární rozpad: jaderné elektrárny Geotermální, plutonické 
Nukleární syntéza: Tokamak, ITER,.. Sluneční záření 
Gravitační: příliv. elektrárny Slapové síly 
 
Drtivou většinu využitelné energie, odvozené z primárních zdrojů zaujímá energie vyzařovaná Sluncem: 
 - akumulovaná (fosilní zásoby uhlí, ropy, plynu,...) 

- aktuální: - biochemická (biomasa) 
- fyzikální (ohřev, fotovoltaika, tepel.spád, ... ) 
- potenciální energie vody 
- kinetická energie větru 

-------------------- 
 
BIOMASA 
 
Energie fosilní biomasy: 
     Sluneční energie naakumulovaná fosilní biomasou (ve formě uhlí, plynu a ropy) tvoří dnes zdaleka nejvyšší 
položku ve spotřebě energie (87%). Abychom dosáhli podobných výkonových hodnot obnovitelnými zdroji 
energie (7%) po vyčerpání fosilních zásob, museli bychom jejich podíl na výrobě energie zvýšit 12 krát! Pokud 
bychom nepočítali hydroelektrárny (které se dnes podílejí na výkonu 6%) a jaderné zdroje, museli bychom podíl 
ostatních obnovitelných zdrojů (solární, větrné, spalování biomasy, geotermální,...) na výrobě energie zvýšit 
dokonce asi 90 krát! 
Je možné pokrýt současnou spotřebu energie jen obnovitelnými zdroji?? 
 
Aktuální biomasa Země: 

Biosféra celkem:  1841 Pg   (1Pg = 1015g  ≅ 1km3 vody) 
Oceány:              4 Pg 
Souš: vyšší živ.     20 Pg 

       hmyz      30 Pg 
       rostliny    1791 Pg 
 

rostliny:               97,3 % 
zvěř a hmyz:   2,7 % 
lidé:    0,01 % 

 
 
Energie fytomasy - Fotosyntéza: 
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Fototrofní organismy ročně zachytí pro svou potřebu asi 1070±2 MJ zářivé sluneční energie. 
 
Energie rostlinné uhlovodíkové jednotky CH2O (z CO2 a H2O) představuje asi 480 kJ/mol, což je energie asi 
5eV. 
Pro syntézu jednotky CH2O je zapotřebí kolem 8 fotonů červeného světla(1,7eV), což je 13,6 eV.  
Účinnost vlastní fotosyntézy je tedy kolem 35 %,  
 
Celková účinnost konverze slunečního záření:  
 25%  - využití účinného spektra z celkové radiace, 
 35% - účinnost fotosyntézy, 
 70% - nevyužití radiace zastíněním listoví, sklonem, ... 
 
   t.j.: 0,25 . 0,35 . 0,7 = 0,061  ≅  6%  v ideálních podmínkách. 
 
Ve skutečných podmínkách je účinnost konverze mnohem nižší. Pro zrniny (pšenice, kukuřice,...) se uvádí 
typická účinnost 0,1 ÷ 0,4 %, (cukrová třtina dosahuje až 1% využití z dopadající radiace!) 
       Účinnost přeměny slunečního záření na biochemickou energii biomasy je tedy kupodivu značně nízká.  
K využití této energie pro konzumní účely (potraviny, krmiva,...), nebo pro pohon strojů (bionafta,...) je nutno 
dodat další značné množství energie (při sklizni, zpracování, dopravě, ...),  takže výsledná účinnost se ještě 
podstatně sníží.  
 
Fytomasa - zdroj potravy, energie: 
     Rostlinná biomasa poskytuje energetické suroviny ve formě sacharidů, tuků, bílkovin, příp. po kvašení 
alkohol. 

Spálením 1 g se získá množství energie: 

- sacharidy  17 kJ 

- bílkoviny  17 kJ   

- tuky  37 kJ 

- alkohol  29 kJ 

Vezmeme-li v úvahu pouze energetický aspekt, pak člověk spotřebuje v pracovním dni (70kg muž): 

Činnost Spotřeba Spotřeba       Sacharidy     (nebo)     Tuky   
BM/24h,   nepracovní činnost./8h, /rok /24h. /24h.  /rok /24h.  /rok 
Práce (normální i těžká) á /8h [MJ] [kJ] [g] [kg] [g] [kg] 

BM+Normální práce 4 434,8 12 150 715 261 328 120 
BM+Těžká práce 5 602,8 15 350 903 330 415 151 
BM+Nepracovní č.+Norm. práce 5 529,8 15 150 891 325 409 149 
BM+Nepracovní č.+Těžká práce 6 697,8 18 350 1 079 394 496 181 

    Živočišný organismus nemůže využít veškerou energii z požité z potravy. Spotřebuje jen ty části, které dovede 
dále zpracovat a nestrávený zbytek odchází z těla jako výkaly. 
Uvádí se, že býložravci i masožravci spotřebují jen 15 - 20 % energie obsažené v potravě. 
 
    Chceme-li využívat energii biomasy pro průmyslové účely, musíme mít na paměti primární a 
nenahraditelný účel rostlinné biomasy - výživu živých organismů, včetně lidí a zvířat. Teprve zbytek 
(zbude-li jaký,) můžeme věnovat pohonu strojů a to jen za podmínky, že úbytkem biomasy nenarušíme 
ekologickou rovnováhu přírody. 
 
Hrubá (pouze energetická) úživnost orné půdy v ČR: 

energetický φ  výnos    
sacharidů 

energetická  φ spotřeba 
člověka 

1 hektar polí  ČR uživí  výměra orné 
půdy ČR 

úživnost orné 
půdy ČR 

v plodině [t/ha]  [t/rok]  počet x 106 ha x 106 lidí 

brambor 4,5 sacharidů  0,3 čistých vegetariánů 10 3 30 
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kukuřice 3,6   čistých masožravců 1 3 3 
pšenice 2,3       
žito 1,9       

průměr 3   obyvatel ČR x 106 lidí 10 

Soběstačnost v úživnosti na orné půdě v ČR je tedy prakticky vyčerpána, nejsou rezervy. 
-------------------- 

Bionafta 

   Bionafta, biodiesel:  -pojmy, pod kterým se zpravidla rozumí metylestery mastných kyselin, vyrobených z 
rostlinných olejů. 

Tisková zpráva: 

        Dne 14. prosince 2006 vyrobila Česká rafinérská první tuny motorové nafty s přídavkem biokomponenty – 
MEŘO (methyl esteru řepkového oleje) pro komerční účely. Požadavek vychází ze směrnice EU č.2003/30/EC, 
kterou přejala česká legislativa, o podpoře používání paliv z obnovitelných zdrojů – tzv. biopaliv.Podle této 
směrnice by měl podíl biokomponent, který nahradí fosilní palivo v roce 2010 dosáhnout úrovně nejméně 5,75 % 
energetického obsahu. 

    V podmínkách České republiky je nejproduktivnější plodinou pro výrobu bionafty řepka olejná. Průměrný 
výnos je 2,5 tuny z hektaru. Z jedné tuny řepkového semene můžeme získat 0,415 tun bionafty. Takže z každého 
hektaru můžeme nakonec teoreticky vyprodukovat asi 1 tunu paliva potřebného pro silniční dopravu. Odečteme-
li energetické náklady zemědělců na hnojiva, dopravu, na lisování a na konečnou úpravu oleje (čištění, 
esterifikace) sniží se reálný výnos (dle optimistických odhadů) na 80% původní hodnoty, t.j. na 0,8 t bionafty na 
hektar (americké prameny uvádějí dokonce 40% ztrátu!). 

Po přepočtu spalného tepla tento výnos odpovídá asi 9 až 9,5 MWh (32-34GJ) /ha tepel. práce. 

Bionafta má oproti minerální motorové naftě následující přednosti: 

- biologická odbouratelnost (za 21 dnů 98 %, minerální pouze 10 %), 

- emise oxidů síry o 70 % nižší, 
- emise aromatických uhlovodíků 2,5 x nižší. 

Současná spotřeba nafty v ČR je kolem 10 Mt/rok. Zdálo by se tedy, že náhradu ropy bionaftou a pokrytí 
spotřeby pohonných hmot bychom úspěšně zvládli výsevem řepky olejné na 12.5 mil. hektarů!  

Bohužel v současné době je výměra zemědělské půdy v ČR 4,25 miliony ha a orné půdy jen 3 miliony ha. Takže 
i kdybychom oseli všechna pole řepkou a lidé i zvířata drželi celý rok hladovku, i v tomto případě 3/4 aut a 
chemických provozů by se zastavilo!!  

     Mimochodem, orné půdy máme čím dále tím méně. Od r. 1918 do r.1938 se výměra zeměděl. půdy ČR 
prakticky neměnila (5 mil. ha), úbytek byl nepatrný; ale od r.1946 do současnosti zmizelo přes 600 tisíc ha orné 
půdy pod silnicemi, super a hypermarkety a dalšími stavbami. 

--------------------  

Bioethanol 

Na našem území se zemědělský líh využíval jako palivo v první i druhé světové válce z nedostatku jiných 
pohonných hmot. Vyráběl se hlavně z brambor. V roce 1932 byl také u nás přijat zákon, stanovující 20% podíl 
lihu v benzínové pohonné směsi. Celková tehdejší produkce ethanolu byla ze 60 % spotřebována v palivech. 

Ethanol vzniká alkoholovým kvašením cukrů. Výchozími surovinami jsou produkty obsahující cukr, škrob, příp. 
celulózu. 
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Produkce sacharidů, ethanolu a energie z plodin ( současné výnosy v ČR/rok): 

plodina 
obsah 
cukru-
škrobu 

výnos 
plodiny 

výtěžnost 
cukru-škrobu 

φ výtěžnost 
ethanolu z plodiny 

 tepel. energie 
ethanolu z plodiny 

benzin. 
ekvival. 
paliva 

 [%] [t/ha] [t/ha] [l/t] [l/ha] [MJ/t] [MJ/ha] [l/ha] 

cukrovka 16 40 6,4 80 3 200 1 694 67 750 2 189 
brambory 18 25 4,5 90 2 250 1 905 47 637 1 539 
kukuřice-zrno 60 6,0 3,6 300 1 800 6 352 38 110 1 231 
pšenice 62 3,5 2,2 310 1 085 6 563 22 972 742 
ječmen 52 3,0 1,6 260 780 5 505 16 514 534 
žito 55 3,5 1,9 275 963 5 822 20 378 658 
proso 70 3,5 2,5 350 1 225 7 410 25 936 838 
čirok 70 3,5 2,5 350 1 225 7 410 25 936 838 
topinambur 17 30 5,1 85 2 550 1 800 53 989 1 744 

         

 
V těchto výpočtech však není zahrnuta energie a další náklady, potřebné k vypěstování a sklizni plodiny, ani k 
rafinaci, fermentaci a destilaci produktu! 

   Z čistého cukru se kvašením ztrácí 15 % energie. Získaný alkohol je poté nutno oddělit destilací od vody, která 
je podmínkou kvašení. Při získávání ethanolu padne na procesy spojené s fermentací a destilací přibližně 70 % 
energie. Nejvíce ztrátová je destilace, protože se musí provádět až do vysokého stupně čistoty (kvůli korozi 
motorů).  

Výnos bioethanolu odpovídá jen 600 - 2000 l/ha benzínového ekvivalentu (dle plodiny). 

    Navíc dva ze šesti atomů uhlíku jsou uvolněny jako CO2. 
 
Jaká je rentabilita a návratnost vložené energie i dalších investic? 
Odhady se značně liší; optimistické názory předpokládají, že na každou vloženou jednotku energie (při pěstování 
a zpracování) získáme zpět 1,1  energetické jednotky. 

Studie, které zahrnují detailně externality a skutečné náklady, oproštěné od umělých dotací a podobných 
zvýhodnění udávají jiné výsledky: 

Energetická bilance výroby bioethanolu v USA  (UC Berkeley): 
Pěstování plodiny energie  Výroba paliva energie 
kukuřice  - zrno [GJ/ha]  ethanol [GJ/ha] 

hnojiva, herbicidy 10,74  doprava, mletí  
pohony a doprava 7,47  sacharizace  
mechanizace 6,5  fermentace  
ostatní 4,57  destilace  

Náklady  Σ: 29,28  Náklady  Σ: 52 
výnos zrna (8600 kg/ha) 160  výnos etanolu (2916 l/ha) 68,15 
zisk   (pěstování,� energie) 130,72  zisk   (výrob.ztráty energie) -91,85 

 
Výroba ethanolu v USA - účinnosti: 
účinnost pěstování kukuřice (výnos zrno/náklady zrno) 5,46 
účinnost výroby ethanolu (výnos ethanol/náklady ethanol) 1,31 
účinnost výroby ethanolu (výr.ztráty energie ethanol/zrno) 0,43 

náklady energie celkové Σ      [GJ/ha]: 81,28 

výnos energie celkový Σ      [GJ/ha]: 68,15 

energetická účinnost celková Σ: 0,84 

Musíme mít na paměti, že uvedené výnosy (v ČR i USA) jsou podmíněny současnými vysokými náklady na ošetřování 
plodin:  - pohonné hmoty, stroje, hnojení, herbicidy, sklady, doprava,....   
Další, ještě vyšší náklady jsou nutné na zpracování a výrobu biopohonných hmot. 
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Jiné zdroje (Scientific American, Cornell. univerzita) také uvádějí nízkou efektivitu konverze energie na 
biopohonné hmoty; studie zahrnuje ceny energie během celého procesu růstu, sběru plodin a zpracování, ale 
nezahrnuje dotace vlády určené zemědělcům (0,54$/gal). 
 
 Efektivita výroby ethanolu: 

Zdroj energie při výrobě Efektivita produktu 
sója: o 27% více 0,78 
obilí: o 29% více 0,77 
traviny: o 45% více 0,69 
slunečnice: o 54% více 0,65 
dřevní odpad: o 57% více 0,63 
 
- i z této studie plyne že výroba bioethanolu je energeticky značně ztrátová.  

 
 
Všechny tyto komodity a procesy, jejichž množství i cena stoupá, ale stále využívají fosilní energii!! 
 A bez této energie? 
   Kolem r. 1820 byl průměrný výnos obilí v zrně 1,2 t.ha-1 (na dobré půdě v Čechách!), tudíž 3x nižší než výnos 
současný, podmíněný vynaložením fosilní energie! 
Jak získávat biopohonné hmoty bez fosilní energie, když celková energetická účinnost pěstování a konverze je 
<1 ? 

Jak získávat, bez fosilní energie, kterou jsou podmíněny současné výnosy, úrodu a potraviny pro všechny? 
 
    Přes tato fakta vládní dotace rostou a produkce cukru se stále rozvíjí. V USA jde na produkci bioethanolu 
čtvrtina sklizně kukuřice, což prudce zvýšilo její ceny. Je tam pěstována na rozloze 30 milionů ha, což je 
desetinásobek orné půdy v ČR. 
 V Brazílii se na produkci ethanolu používá více než polovina produkce cukrové třtiny. Výroba ethanolu je tam 
také vysoce dotovaná vládou. 
 A vliv na produkci CO2 ?  - ...farmáři, kteří vykácejí kus pralesa, aby na tomto místě pěstovali cukrovou třtinu 
na ethanol, pokácejí stromy, které CO2 předtím pohlcovaly mnohem vydatněji. Navíc výroba ethanolu produkuje 
další CO2. 
 Podle studie Minnesotské univerzity tak biopaliva "produkují" 17krát až (údajně) 420krát více oxidu uhličitého 
než při spotřebě fosilních paliv. 

 
Závěr: 
 
1) Bez silných finančních dotací je výroba ethanolu z plodin vysoce ztrátová. 
2) Bez použití fosilní energie dosud používané  při chemické konverzi (pohony strojů, doprava, fermentace 

destilace,......) plodin na pohonné hmoty, bude i výroba v širším měřítku (současné spotřeby) nesmyslná: 
náklady energie jsou značně vyšší než přínos energie. 
Bude použitelná jen ve vyjímečných případech  (výroba elektřiny, čerpání vody v odlehlých oblastech,....). 

3) Biopohonné hmoty tedy nejsou obnovitelnými zdroji energie. 
4) V současnosti je soběstačnost v úživnosti na orné půdě v ČR prakticky vyčerpána, nejsou rezervy. 
5) Při stávajícím trendu vývoje populace bude úroda plodin a fytomasy stěží stačit na na přežití lidstva, zvířat 

a dalších organismů, nikoli jako vydatný zdroj externí energie. 
6) Bez použití fosilní energie dosud používané pro pohony, dopravu, výrobu hnojiv, zavlažování, 

mechanizaci,.....      v zemědělství, budou i výnosy plodin značně (asi 3x) nižší. To ovlivní jak skladbu 
kulturní biomasy, tak hlavně přístupnost potravin; tím i sociální chování a hustotu populace lidstva. 

 
*  *  *  *  * 

 
 
Prameny: 

Státní fond životního prostředí ČR 
Český statistický úřad 
Ministerstvo zemědělství 
The National Science Foundation 
U.S. Department of Energy 

 
 
 

http://www.financninoviny.cz/ 
http://www.ceskarafinerska.cz 
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http://www.ff.jcu.cz 
http://www.akademon.cz 
http://curiavitkov.cz 
http://www.eseh.org 
http://www.eia.doe.gov 
http://www.sage.wisc.edu 
http://www.dieoff.com/page133.pdf 
http://www.oilscenarios.info/index.htm 
http://sepwww.stanford.edu 
http://biom.cz/cz 
http://www.osel.cz  
http://www.oze.cz/ 
http://www.sfzp.cz 
http://www.scienceshop.cz 
http://www.audit-energie.cz 
http://www.alen.cz 
http://www.gnep.energy.gov 
http://www.vesmir.cz 
http://www.bp.com 
http://www.worldenergy.org/publications/ 
http://nrg.caltech.edu 
http://www.nrel.gov 
http://www.calla.cz/atlas/index.php 
http://www.ewa.cz/index.php 
http://www.energybulletin.net 
http://www.scienceweek.cz 
http://www.scienceshop.cz 
http://www.audit-energie.cz 
http://mapa.czrea.org 
 
     a další. 
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Úvahy  o možnosti setkání naší civilizace s jinou c ivilizací ve vesmíru nebo na 
naší či jiné planet ě 
 
Pavel Bělín, Tatranská Lomnica 
 
 
     Než tento referát dostal svou nynější podobu, byl několikrát přeškrtán a přepsán. Předcházel mu v dost 
velkém předstihu abstrakt, v němž jsem bezohledně, ale pravdivě uvedl své pochybnosti, jestli je vůbec možné 
naši civilizaci považovat za vyspělou. Vzhledem ke dvěma světovým válkám, z nichž druhá byla ukončena 
výbuchem nukleární bomby nad kvetoucím velkoměstem. Stalo se to po několikerém vážném varování, ale 
obránci města se tomu smáli a nevěřili, dokud nebyli spáleni výbuchem. 
 
     Z knih o historii vojnových konfliktů na naší planetě jsem usoudil, že během posledních čtyř tisíc let naší 
historie neuplynul ani jediný den, ve kterém by se nikde na Zemi nebojovalo.  A z lidových písní víme, že o 
nejstarší město Jericho se bojovalo už před sedmi tisíci lety.  Nutno však říct, že už i v temném starověku 
působili jednotlivci, kteří disponovali bystrým postřehem, hlubokou myslí, a šlechetným srdcem, i když za to 
museli zaplatit nesnázemi, pitím bolehlavu nebo jinými zrůdnostmi. To, že se na naší planetě zrodili tak velcí 
myslitelé, jako Immanuel Kant, Albert Einstein nebo Thomas Alva Edison a svět je uznal a oslavil, je jistě velmi 
dobrá vizitka, ale bylo by třeba vědět, jestli jiné obydlené planety nejsou na tom ještě lépe. Řekové už v sedmém 
století před naším letopočtem zastavovali veškeré vojnové konflikty kvůli Olympiádám, ale v naší moderní době 
to jaksi tak docela neplatí. Ani trest smrti nebyl ještě zrušen na celé Zeměkouli. 
 
     Nicméně přes tyto výhrady je zřejmé, že se celková situace v našem světě zlepšuje a když odezní současná 
ekonomická  a finanční krize, bude zase radost užívat krásy našeho světa. Jsem optimista a věřím, že nejsme ve 
Vesmíru sami. Odhady říkají, že v naší  galaxii by mohlo být asi tisíc obydlených planet. Z hlediska celého 
Vesmíru to jistě není mnoho, ale i to je dost. Pravděpodobně jsou obydlené planety navzájem od sebe dost 
vzdálené, asi řádově na sto až tisíc světelných let. Takže, pokud se rodiny nebo přátelé navzájem navštěvují, 
přijde na návštěvu vždy jiná, mladší generace. 
 
     Jinak pevně věřím, že většina obydlených planet ve Vesmíru jsou planety krásné, zajímavé a okouzlující, což 
konečně platí i pro naši matičku. Též lidé jsou hezcí a milí, zvláště v útlém věku. Rádi si hrají s hezkými 
zvířátky a to je dobře, protože sbližování přispívá k zjemňování povah lidských i zvířecích. To nás opravňuje 
k optimismu do budoucna… 
 
     Teď však je už nejvyšší čas přejít od všeobecných frází ke konkrétním problémům. Tak tedy především je 
nutná pečlivá příprava uvítací a obranná. O příchodu Mimozemšťanů a o jejich úmyslech musíme vědět dost 
dlouho předem, abychom se mohli připravit po všech, opakuji, po VŠECH stránkách. Musíme spolehlivě znát 
úmysly příchozích a jejich schopnosti. Není vyloučeno, že nějaké předsunuté maskované jednotky už u nás byly, 
aklimatizovali se, tváří se skromně a loajálně a připravují se na převzetí naší planety do svých rukou! Pomyšlení 
na něco takového je prostě nesnesitelné a alarmující!! 
      
     Při těchhle úvahách cítíme, jak nás to všechny přepadlo, všechny nepřipravené a vystrašené!! Ztratit svou 
Zeměkouli, svůj domov, to by byl konec všeho, co jsme měli rádi, na co jsme byli hrdí a co nám dodávalo pocit 
bezpečí! Jestli se něco nestane, co by nás vzpružilo a pozvedlo, nějaký náš představitel, generál nebo prezident… 
 
     Ale to jsou všechno obavy, které pramení z nezkušenosti. Žádný z nás opravdové Mimozemšťany neviděl, 
z filmu o hvězdných válkách nezmoudříme a kdyby se k nám nějací Mimozemšťané opravdu dostali, bude jich 
několik, kdežto nás je šest miliard! Touha po neznámém je v nás a jistě někdy v budoucnosti se lidstvo vydá do 
Vesmíru hledat odpovědi na tisíce otázek. I tak je obdivuhodné, kolik toho o vesmíru už víme. Encyklopédia 
astronomie ze slovenského vydavatelství Obzor má 750 stran hustě psaného textu a nepochybuji o tom, že budou 
vycházet další a další takové knihy. 
 
     Závěrem bych chtěl poprosit každého, kdo ví o tom, že na naší planetě  už nějací mimozemšťani byli, aby mi 
o tom napsal… 
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