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Meteority v České republice1)
Blanka Šreinová, Marcela Bukovanská
Národní muzeum, Cirkusová 1740, 193 00 Praha 9, Horní Počernice;
blanka_sreinovam.cz
Úvod
Mineralogicko-petrologické oddělení Národního muzea v Praze vlastní, případně má v trvalé zápůjčce,
téměř všechny meteority, které spadly a byly nalezeny na území České republiky. K dnešnímu dni je známo 24
lokalit pádu českých meteoritů, přičemž pouze 3 lokality nemají ve sbírce zastoupení. Nejstarším meteoritem je
meteorit Opava, jehož stáří se odhaduje minimálně do období paleolitu, nejnovějším nálezem je meteorit
Benešov, jehož pád byl pozorovaný v roce 1991, avšak nalezen byl až v roce 2011. Nejnověji pozorovaným
pádem je meteorit Morávka v roce 2000.
Pokud se podíváme na nálezy meteoritů v celosvětovém měřítku, pak lze bezpochyby konstatovat, že
největší množství meteoritů, počítající se na tisíce, se v posledních letech nalezlo hlavně na území Antarktidy.
Neobvyklá množství meteoritů dále poskytla i dříve nedostatečně prozkoumaná naleziště v pouštních oblastech a
to, jak už v dříve známých místech nálezů v Austrálii, tak v jižní Africe, především v Namíbii. V severní Africe
byly nalezeny meteority v oblasti saharských náhorních plošin, zvláště v Libyi a Maroku, nejnověji jsou to
nálezy meteoritů v Ománu a v některých dalších pouštních oblastech.
Oproti výše uvedenému je 24 známých pádů meteoritů na území České republiky poměrně malé. Není to
ale tím, že by bylo méně pádů, ale tím, že naše území je značně členité, porostlé vegetací apod. a nejinak jsou na
tom i další země. Zde je třeba zmínit i to, že největší množství meteoritů spadne do moře či oceánů bez šance na
nalezení.
Původ a klasifikace meteoritů
Na úvod této kapitoly zmíníme nejprve pojmy, které se v souvislosti s meteority používají: meteoroid meziplanetární těleso sluneční soustavy o velikosti v řádu milimetrů až desítek metrů; planetka - meteoroid o
velikosti nad 100 m, u kterého lze určit dráhu pohybu ve sluneční soustavě; meteor - světelný jev, který nastane
při průletu meteoroidu zemskou atmosférou; bolid - velmi jasný meteor; meteorit - zbytek většího meteoroidu,
který se nespálil v atmosféře a dopadl na Zemi.
Převážná většina meteoritů pochází z pásma planetek mezi Marsem a Jupiterem. Ve výrazně menším
množství jsou zastoupeny meteority původem z Marsu, Měsíce, známých planetek a z jiných, od Země
vzdálenějších, částí sluneční soustavy ať již směrem ke Slunci, nebo směrem opačným.
Nejběžnějšími meteority jsou chondrity s typickou kuličkovitou strukturou svých základních součástek
(cca 84 % z celkového množství meteoritů). Vzácnější jsou meteority, které po svém vzniku prodělaly i
výraznou přeměnu - diferenciaci - a to ještě na své mateřské planetce, tj. achondrity (cca 8 %), železa (cca 6 %) a
železokameny (cca 2 %) (obr. 1, 2).

1)

Předložená práce vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci institucionálního financování
dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace.
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Obr. 1 Základní rozdělení meteoritů

Obr. 2 Novější klasifikace meteoritů
Z chondritů jsou nejběžnější tzv. obecné chondrity a to typu LL (amfoterní), L (hyperstenové) a H
(bronzitové). Na základě stupně tepelné metamorfózy, která daný meteroit postihla, se k označení LL, L a H a
dalším přidává číslo 3 – 6 (nejnižší – nejvyšší tepelné postižení) (obr. 3). Mimořádně vzácné jsou tzv. primitivní,
nepřeměněné chondrity, které po svém vzniku neprošly žádnými dalšími teplotními nebo tlakovými změnami.
Tyto meteority nám ukazují pralátku naší sluneční soustavy. Velmi přínosné poznatky přinášejí i vzácné uhlíkaté
chondrity, meteority bohaté uhlíkem a minerály, obsahující vodu, které mohly mít význam i pro vývoj života na
Zemi. V těchto meteoritech vzácně nacházíme i některé prvky s izotopy, které se ve sluneční soustavě
nevyskytují, které bezpečně vznikly mimo naši sluneční soustavu a jsou tedy produktem jiné hvězdy než našeho
Slunce. Uhlíkaté chondrity pocházejí z nejvzdálenějších okrajových částí sluneční soustavy. Enstatitové
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chondrity (E) jsou nejvíce redukované, opak k uhlíkatým (nejvíce okysličené). Pocházejí pravděpodobně
z oblasti nejblíže Slunci.
Achondrity neobsahují chondry, představují fragmenty pocházejí z povrchových částí diferencovaných
planetek, případně mohly vzniknout přetavením chondritů.
Železné meteority rovněž vznikaly na planetkách při procesu jejich celkového nebo jen částečného
prohřátí a oddělení lehké křemičitanové části a těžkého jádra. Procesy na rozhraní obou částí vedly ke vzniku
kamenných želez - mesosideritů. Železné meteority jsou specifické přítomností železa a niklu, což v důsledku
vede ke vzniku tzv. Widmanstättenových obrazců (odmíšeniny ve tvaru lamel). Podle struktury, tj. podle šířky
lamel ve vyleptaných obrazcích, a podle složení a obsahu některých stopových prvků můžeme mezi železnými
meteority rozpoznat několik základních skupin, o kterých se domníváme, že reprezentují jádra některých
planetek. Mnohá železa jsou vzácná a pocházejí z pravděpodobně samostatných, možná už ani neexistujících
planetek.
Názvy jednotlivých nálezů meteoritů se odvíjejí přímo od místa dopadu (nálezu). Jméno lokality (název
obce, města, oblasti ...) je pak i jménem příslušného meteoritu.
České meteority
V České republice bylo k dnešku zaznamenáno 24 pádů meteoritů. Jejich přehled je uveden na obrázku 3,
místa dopadů jsou znázorněna na obrázku 4.

Obr. 3 Přehled meteoritů nalezených (spadlých) na území České republiky. Modře jsou označeny meteority,
jejichž pád nebyl přímo pozorovaný, ale byly nalezeny po určité době. Bíle a žlutě jsou označeny pozorované
pády. Žlutě jsou označeny ty meteority, které nejsou součástí sbírky meteoritů v Národním muzeu, přičemž
meteorit Příbram a meteorit Morávka jsou Národnímu muzeu trvale zapůjčeny z Astronomického ústavu
v Ondřejově.
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Obr. 4 Místa dopadu (nálezu) jednotlivých meteoritů na území České republiky. Číselné označení odpovídá
označení z obrázku 3.
Z přehledu je patrné, že na území České republiky dopadlo (bylo nalezeno) 9 železných meteoritů, 1
kamenné železo, 13 chondritů a 1 achondrit. Pády všech kamenných meteoritů (chondritů a achondritu) byly
pozorované a díky tomu i nalezené. Oproti tomu pády většiny železných meteoritů nebyly pozorované a byly
nalezené až po nějaké době při orbě nebo podobné činnosti. Výjimkou je pozorovaný pád železného meteoritu
Odrance a Broumov. Z toho můžeme odvodit i fakt, že naděje nalézt kamenný meteorit bez toho, abychom viděli
jeho pád, je téměř nulová. Tyto meteority následně podléhají zvětrávacím procesům a splynou vizuálně
s prostředím. Oproti tomu železné meteority můžeme nalézt i po poměrně dlouhé době od pádu. Zde ale často
narážíme na velkou podobnost s železnými struskami a často až podrobnější analýza dokáže rozkrýt skutečnost,
zda jde o strusku či meteorit.
Níže bude následovat přehled českých meteoritů doplněný obrázkem meteoritu, který je součástí sbírky
meteoritů v Národním muzeu. Zde je vhodné uvést, že níže uvedené meteority jsou součástí i jiných sbírek,
převážně sbírky meteoritů ve Vídni. Je snahou mnoha muzeí vlastnit tyto ukázky, proto se často nezachová
meteorit v původní podobě. Vzorky jsou částečně rozřezány a „plátky“ slouží pro výměnu za jiné meteority,
případně k vědeckému zpracování.
Přehled českých meteoritů
1 - OPAVA – železo – hexaedrit typu IIA
Při těžbě cihlářské hlíny byly v červenci roku 1925 nalezeny na severním svahu Kylešovického kopce u
Opavy čtyři železné meteority o celkové hmotnosti 14 kg. Později byly nalezeny i další 3 meteority, přičemž
celková hmotnost dosáhla 21 kg. Tyto meteority nebyly evidentně nalezeny přímo na místě dopadu. Spadly
patrně v období paleolitu či déle, neboť některé z nich byly v místě pravěkého sídliště prokazatelně použity na
obklad ohniště. Největší meteorit (10,6 kg) se nalézá ve Slezském zemském muzeu v Opavě, menší kus je
součástí sbírky v Národním muzeu v Praze.
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Obr. 5 Železný meteorit Opava.
2 - LOKET (ELBOGEN) – železo – střední oktaedrit typu IID
Pravděpodobný, avšak nedoložený, pád byl v roce 1400. V Lokti bylo ve 14. století purkrabství a traduje
se, že purkrabí zvonil na robotu údery na toto železo a nebo, že byl pro svou krutost do tohoto železa proměněn.
Naproti tomu zpráva Markuse Marci z Kronlandu (profesor na Universitě v Praze 1595-1667) uvádí: „dne 18.
roku tohoto století (tedy 16. století) spadl s nebe zde v Čechách jiný kov“. Je však otázkou, zda mohlo jít o
loketský meteorit. Na konci 17. a počátkem 18. století se meteorit Loket ukazoval přímo na hradě v Lokti.
V roce 1742 ho vojáci francouzské okupační armády hodili do 40 m hluboké studně a čekali, zda se podle
pověsti železo samo vrátí na své místo. V roce 1776 studna vyschla a železo bylo vytaženo.
Původní hmotnost meteoritu, který měl podobu hlavy koně, byla asi 106 kg. Model původního meteoritu
je k vidění ve sbírkách Národního muzea (obr. 6). Jako železný meteorit byl rozpoznán až v roce 1811 prof. K.
A. Neumannem, profesorem chemie pražské polytechniky. Bylo to jen nedlouho po objevné práci Chladniho a
uznání meteoritů francouzskou Akademií věd. Malý úlomek loketského železa poslal do Berlína k významnému
chemikovi Klaprothovi, který analýzou a potvrzením obsahu niklu potvrdil, že jde opravdu o meteorické železo.
To potvrdil i sám Chladni, který objevil na tomto železe strukturu tzv. Widmanstättenových obrazců. Již v roce
1812 byl meteorit rozřezán na několik kusů, největší kus o hmotnosti 84 kg byl zaslán do Dvorního muzea ve
Vídni, 14 kg zůstalo na hradě Lokti a v Praze je jen část o hmotnosti necelých 8 kg (obr. 7). Zájem o toto železo
byl a stále je velký, i spisovatel Klicpera napsal o něm hru „Loketský zvon“ a byli i další spisovatelé, které tato
látka inspirovala. Nařezané kusy tohoto meteoritu najdeme prakticky ve všech světových muzeích. Loketské
železo má více než 10 % Ni.

Obr. 6 Model původního železného meteoritu Loket.

12

Obr. 7 Železný meteorit Loket ve sbírce Národního muzea.
3 - ODRANCE – železo
Dne 11. 6. 1619 byl pozorován v okolí Odrance pád tří železných meteoritů, přičemž dva z nich byly
nalezeny. Třetí, který spadl do lesa, tehdy nalezen nebyl. Postupem času se však ztratily i dva původně nalezené
meteority. Celá záležitost toho pádu se udála na panství Odrance a byla velmi dobře dokumentována
Šebestiánem Želechovským z Želechova. To byl novoměstský měšťan, velmi bohatý a vzdělaný pán, který
sebral všechny možné svědecké výpovědi a sepsal veršovaný popis toho pádu. Kromě toho vydával Želechovský
z Želechova kalendář, který se jmenoval Calendarium Perpetuum Oeconomicum, a v něm uveřejnil hned téhož
roku kromě obrázku, který zachycoval pád, také jeho velmi podrobný popis (obr. 8). Dnes je na místě, kde byl
pád pozorovaný, pouze cedulka upozorňující na tuto skutečnost.

Obr. 8 Pád meteoritu Odrance zachycený v kramářské písni.
4 – PLOSKOVICE – chondrit L
Meteorit Ploskovice je nejstarším dokumentovaným pádem kamenných meteoritů - chondritů v České
republice. Dne 22. 6. 1723 došlo ve 2 hod. odpoledne k hromadnému pádu zmíněných meteoritů v oblasti mezi
Ploskovicemi a Liběšicemi. Bylo nalezeno přibližně 33 chondritů o celkové hmotnosti 37 kg. Pád meteoritů byl
doprovázen hlasitým zvukovým projevem, který byl slyšitelný až v Praze. Do dnešního dne se dochovala jen
část malých úlomků meteoritů např. v muzeu ve Vídni, v Londýně a v Národním muzeu v Praze (obr. 9).
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Obr. 9 Chondrit Ploskovice (Ploschkovitz).
5 – TÁBOR – chondrit H5
Meteorický déšť s mnoha nalezenými kusy dopadl mezi Táborem a Strkovem dne 3. 7. 1753, tedy v době,
kdy ještě nebylo vědecky dokázáno, že „kameny“ mohou padat z nebe. Lidé se domnívali, že kameny obsahují
zlato a stříbro jako takový ho rozprodávali. Jako meteorit byl uznán až po mnoha letech. Jde o brekciovité
obecné chondrity typu H5, velmi bohaté plyny (obr. 10).

Obr. 10 Chondrit H5 Tábor.
6 – STONAŘOV (STANNERN) – achondrit, eukrit HED
Před více než 200 lety, 22. května 1808, došlo před šestou hodinou ráno k hromadnému pádu meteoritů
v okolí obce Stonařov u Jihlavy - německy Stannern. Na obloze se objevil nejprve ohnivý kužel, pak se ozvala
rána jako z děla, následovaná několika dalšími slabšími ranami a souvislým rachotem. Pádové pole bylo dlouhé
12,5 km a mělo šířku 4,8 km spadlo 200 až 300 meteoritů. Nalezeno bylo údajně jen 66 kusů o celkové
hmotnosti asi 52 kg, to však byla pravděpodobně jen malá část celkové hmotnosti bolidu, který se rozpadl nad
Moravou. Byly to většinou menší kusy, většinou jen 32 – 48 g. Největší o hmotnosti cca 6 kg je uložen
v Přírodovědeckém muzeu ve Vídni. Několik ukázek je uloženo v Národním muzeu v Praze (obr. 11). Velký
zájem o meteority dokumentuje i dobová mapka s vyznačenými pády meteoritu Stonařov (obr. 12)
Pád byl neobyčejně vzrušujícím prožitkem pro velké množství občanů celé oblasti. Ačkoliv spadlo tolik
kamenů, jeden dokonce téměř u nohy jednoho očitého svědka na náměstí ve Stonařově (kámen o hmotnosti 1,96
kg se zabořil do hloubky asi 10 cm), nikdo nebyl zraněn ani nebyla porušena žádná budova. O kameny byl
obrovský zájem, proto jich bylo značné množství brzy po pádu rozprodáno zájemcům.
Až do pádu tohoto meteoritu byly známy jen dva typy meteoritů – železné (vždy s podílem niklu) a
kamenné (vždy s drobnými kuličkovitými útvary – chondrami a s větší či menší příměsí slitiny železa a niklu).
Stonařovský meteorit však neměl ani chondry, ani žádný obsah niklového železa (obr. 13). Objevila se tedy nová
záhada – co to tedy ve Stonařově padalo? Z Vídně byla do Stonařova vyslána dvorská císařská komise, ve které
byl významným členem Karl von Schreibers a jeho závěry zůstaly v platnosti až dodnes.
Schreibers zjistil, že jde o nový typ meteoritu typu vulkanické brekcie bez významného podílu niklového
železa. Dnes je řazen stonařovský meteorit ke skupině tzv. HED achondritů – tj. howarditů, eukritů a diogenitů,
tj. meteoritů, které pocházejí podle posledních výzkumů z planetky Vesty. Meteorit Stannern (zůstalo mu
německé označení obce Stonařov – Stannern) je eukrit a to mezi ostatními meteority této skupiny významně
odlišný od ostatních. Proto se hovoří o stonařovském trendu (tedy Stannern trend) eukritů, čediče (basaltu)
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s nízkým stupněm částečného natavení. Na základě rozsáhlých výzkumů stonařovského meteoritu bylo zjištěno,
že jeho mateřská planetka vznikla před 4500 Ma a poté prodělala přeměnu – metamorfózu před 3100 Ma.

Obr. 11 Kamenný meteorit – HED achondrid Stonařov.

Obr. 12 Situační plán nalezených kusů meteoritu Stannern – Stonařov. Místa nálezů jsou vyznačena na mapě i
v podrobném seznamu L. v. Berniera v levé části kresby, dnes staré 200 let.
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Obr. 13 Mikrofotografie meteoritu Stonařov v polarizovaném světle. Struktura meteoritu je velmi podobná
struktuře bazické vulkanické horniny.
7 – LISÁ (LISSA) – chondrit L6
V okolí Lysé nad Labem dopadlo 3. 9. 1808 za ohlušujícího zvukového doprovodu čtyři či pět obecných
chondritů typu L6 o celkové hmotnosti 10 kg. Největší z těchto meteoritů vlastní muzeum ve Vídni, menší kusy
jsou ve sbírce meteoritů Národního muzea v Praze (obr. 14).

Obr. 14 Chondrit L6 Lysá.
8 – ŽEBRÁK (PRASKOLESY) – chondrit H5
Obecný chondrit H5, známý také pod jménem Praskolesy, dopadl 18. října 1824 ve 20 hodin večer.
Nalezeny byly dva meteority s celkovou hmotností 2 kg. Větší z nich je nyní v Národním muzeu v Praze (obr.
15), menší v muzeu ve Vídni. Zajímavostí je, že byl o tomto pádu sepsaný protokol, který byl podepsán
negramotným pozorovatelem třemi křížky. Obrázek 16 představuje mikrofotografii meteoritu.
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Obr. 15 Chondrit H5 Žebrák.

Obr. 16 Mikrofotografie chondritu Žebrák. Meteorit obsahuje drobné stejnoměrně zrnité olivín-pyroxenové
chondry. Polarizované světlo.

9 – BOHUMILICE – železo – hrubý oktaedrit typu IA
19. září 1829 bylo po silně deštivém období nalezeno v ornici - jen asi 150 kroků od zámku Bohumilice více než padesátikilové železo. Dr. Karel Klaudi, majitel velkostatku Čkyně u Bohumilic, upozornil na to, že by
mohlo jít o železný meteorit. Odražený kousek studoval v Národním muzeu kustod mineralogické sbírky dr. F.
X. M. Zippe a chemik dr. J. J. Steinmann. Již tehdy byla zjištěna přítomnost niklu v železe a výrazná struktura,
typická pro železné meteority a meteorické železo bylo tím potvrzeno. Baron František Malovec, majitel panství
Bohumilice – Skalice, daroval celý nález Národnímu muzeu (obr. 17).
V Bohumilicích se udržovala pověst, že se u domku č. 5 snesl čert a propadl se tam do země. Tuto pověst
převzal Želízko, který ji spojil s historicky doloženým pádem meteoritu (povětroně) z 1. 1. 1770. Bohumilické
železo bylo však velmi silně porušené, do hloubky zvětralé a dnes se předpokládá, že leželo v zemi alespoň 1500
let.
Druhý kus meteorického železa Bohumilice o hmotnosti 962 g byl nalezen na panství skalickém
(pravděpodobně u Smrčné) v roce 1892. Třetí kus o hmotnosti 5,850 kg byl vyorán ssz. od Výškovic v roce
1933.
Všechny tři nálezy jsou chemicky i strukturně zcela shodné, šlo pravděpodobně o malý meteorický déšť. Není
vyloučeno, že i v budoucnosti budou nalezeny další kusy tohoto meteoritu. Místa jednotlivých nálezů jsou od
sebe vzdálena nejvíce 4 km. Všechny tři kusy jsou velmi silně zvětralé a hluboce důlkované. Jen místy lze
pozorovat náznaky původního tvaru, kůra chybí. Vnitřní struktura hrubě krystalovaného železa je patrná na
naleštěné a naleptané ploše řezu meteoritem.

17

Obr. 17 Železný meteorit Bohumilice.
10 – VNOROVY (WESSELY) - chondrit H5
9. září 1831 po třetí hodině odpoledne sledovala řada svědků pád „černého kamene“ o hmotnosti 3,8 kg
na bažinaté pole sedláka Otrhálka z Vnorov, nedaleko Veselí nad Moravou. Událost doprovázela mohutná
detonace, kamenný meteorit se zřítil vedle dvojice žen pracujících na poli. Nalezený exemplář putoval do sbírek
Muzea přírodní historie ve Vídni.
11 – BLANSKO – chondrit H6
Severozápadně od Blanska došlo 25. listopadu 1833 ve večerních hodinách k hromadnému pádu
kamenných meteoritů označených jako obecný chondrit H6. Pád byl doprovázen výraznými světelnými efekty,
které byly sledovány nejen v Olomouci (50 km od místa dopadu), ale také v Opavě (110 km) a ve Vídni (120
km). Obyvatelé mnoha okolních obcí se domnívali, že "hoří celé Blansko", což bylo způsobeno odrazem záře
meteoru od mraků a přízemní mlhy. Bezprostředně po průletu se ozvaly hromové rány a dopadu meteoritů
doprovázel silný hukot. Celá událost byla pokládána za "ohnivého draka". Díky náhodné přítomnosti sběratele
meteoritů K. Reichenbacha se vzápětí rozběhla rozsáhlá pátrací akce, během které se podařilo nalézt sedm
menších meteoritů. Další exemplář (větší než předcházející s hmotností 125 g) byl objeven J. Wankelem až 33
roků po události, dnes je uložen v Moravském zemském muzeu v Brně. Ostatní meteority jsou součástí sbírek
např. Národním muzeu v Praze (obr. 18) nebo v Muzeu přírodní historie ve Vídni.

Obr. 18 Chondrit H6 Blansko.
12 – BROUMOV – železo – hexaedrit typu IIA
Meteorit Broumov dopadl 14. června 1847 ve 3.45 hod. 1. kus u Hejtmánkovic u Broumova a 2. kus mezi
Broumovem a Křinicemi v cihelně. Prvý pozorovaný kus se zaryl poměrně hluboko do země, druhý prorazil
střechu cihlářova domku, rozbil pelest postele, kde spaly děti, a skončil v roztříštěné podlaze. Celý jev byl
pozorován svědky, kteří shodně vypovídali o hluku, dvou ranách jako z děla a svistu. Nalezený kus byl částečně
obalen nazlátlou slámou a cihlář si pomyslel, že mu Pánbůh posílá kus zlata, aby ho vytáhl z bídy. Ukázalo se
brzy, že jde o železo. Obě železa přešla do majetku kláštera v Broumově – jeden kus převor opat Rotter vyplatil
za vysoké odstupné, druhý, protože dopadl na pozemek kláštera, zůstal v jeho majetku. 23 kg železo
z Hejtmánkovic bylo rozřezáno a několik odřezů bylo vyměněno za jiné tehdy známé meteority. 17 kg hmotné
železo z cihelny je uloženo ve sbírkách Národního muzea (obr. 19). Je to dokonalý celotvar s hlubokými
regmaglypty. Oba kusy byly patrně částmi jednoho velkého kusu, k jeho roztříštění došlo asi ve výšce 9 km.
Celý kus má několik povrchových vrstviček z magnetitu a wüstitu. Uvnitř na naleštěné ploše nenajdeme tzv.
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Widmanstättenovy obrazce, jen drobné hlízky rezavě hnědého troilitu. Důvodem je, že toto železo nepatří
k běžným oktaedritům, ale jde o hexaedrit. Železo je ve skutečnosti jedna velká krychle meteorického železa o
délce hrany asi 25 cm, tzv. alfa železo. Na jeho naleštěné ploše byly objeveny deformační, tzv. Neumannovy
čáry, které probíhají ve třech směrech, vznikly nárazově. I tento meteorit je zastoupen ve většině světových
muzeí.

Obr. 19 Železný meteorit Broumov.
13 – POTŮČKY (STEINBACH) – anomální mesosiderit IVA
V Krušných horách v hraniční oblasti s Německem bylo přibližně v letech 1724 až 1861 nalezeno několik
kameno-železných meteoritů o celkové hmotnosti sto kilogramů (největší exemplář 87 kg u Rittersgrünu). Pády
a nálezy velkých kusů meteoritů však byly v této oblasti zaznamenány už Kosmou v roce 1135. Všechna tato
železa patří do shodné skupiny železných meteoritů s velkým podílem křemičitanů – pyroxenů a olivínů,
obsahují i tridymit, živce, troilit a další nerosty. Jedná se o pozůstatek hromadného pádu v době před několika
sty roky. S drobnými ukázkami těchto meteoritů se setkáte ve většině světových expozic, Národní muzeum v
Praze vlastní malý vzorek z nálezu ve Steinbachu (obr. 20) v roce 1724. Je sice nalezený na německé straně,
avšak tento železný meteorit se silikátovými uzavřeninami je shodný s meteoritem, nalezeným na české straně u
Potůčků.

Obr. 20 Kamenné železo – mesosiderit Potůčky.
14 – TĚŠICE (TIESCHITZ) – chondrit H3
15. července 1878 před druhou hodinou odpolední za doprovodu silné rány a rachotu (slyšitelné až 20 km
daleko v Prostějově a v Plumově) dopadly u obce Těšice na pole kamenné meteority. Jeden z nich byl nalezen
okamžitě po pádu v hloubce asi půl metru, byl nápadně černý a ještě teplý. Při dopadu vážil přibližně 28,5 kg,
avšak vzhledem k tomu, že si mnozí odnesli kousek kamene na památku, ztratil se asi 1kg. Meteorit byl posléze
uložen v blízkém ovčíně, později u starosty obce a nakonec v místní kapličce. Ve žních v srpnu téhož roku byly
při kosení obilí u obce Tištín (1 km jjv od Těšic) nalezeny další kameny o hmotnosti 0,64kg. Část nálezů byla
ihned uložena ve škole a část si ponechali nálezci. Později bylo od jmenovaných získáno mnoho úlomků o
hmotnosti celkem 635g.
Meteorit Těšice je chondrit typu H3. Tento meteorit je unikátní hlavně tím, že prodělal velmi nízký
stupeň tepelné metamorfózy (přeměny) a tudíž je velmi cenným materiálem dokládajícím původní
nediferencovanou stavbu těles sluneční soustavy. První podrobný popis meteoritu podali Tschermak a
Makowsky v roce 1878. Největší kus meteoritu o hmotnosti 37.47 kg je dnes ve sbírce muzea ve Vídni, ve sbírce
Moravského muzea v Brně je uložen jeden úlomek vážící 50 g, v Národním muzeu v Praze tři úlomky o celkové
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hmotnosti 46g (obr. 21). Dva z nich mají uchovány zbytky černé natavené povrchové kůry. Další většinou jen
drobné úlomky jsou uloženy ve sbírkách muzeí v Londýně, v Budapešti, v Paříži a jinde.

Obr. 21 Chondrit H3 Těšice.
15 – STARÁ BĚLÁ (ALT BELA) – železo – střední oktaedrit typu IID
Poblíž Staré Bělé, jihozápadně od Ostravy, byl v polovině 19. století vyorán železný meteorit o hmotnosti
3,9 kg. Půl století byl uchováván jako rodinná kuriozita, pravá podstata byla rozpoznána až v roce 1898. K pádu
došlo nejpozději v polovině 18. století, možná i dříve. Drtivá část meteoritu je nyní uchována v Národním muzeu
v Praze (obr. 22). Na odříznuté ploše jsou velmi dobře patrné Widmanstättenovy obrazce.

Obr. 22 Oktaedrické železo Stará Bělá.
16 – SEDLČANY – železo
V roce 1900 byl nedaleko Sedlčan, jz. od Benešova u Prahy, vyorán malý železný meteorit (20 g). Podle
vzhledu se odhaduje, že v půdě ležel poměrně dlouhou dobu, zřejmě několik staletí. Meteorit je uložen ve sbírce
Národního muzea v Praze (obr. 23).

Obr. 23 Železný meteorit Sedlčany.
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17 – TEPLÁ u Mariánských Lázní - železo – střední oktaedrit typu IIIB
18. 9. 1909 byl během orby bývalé paseky kláštera v Teplé v západních Čechách nalezen železný
meteorit o celkové hmotnosti 17 kg. Při nárazu pluhu se rozpadl na dva menší kusy. Další exempláře byly údajně
nalezeny kolem roku 1911. Doba pádu tohoto meteoritu není známa, má však podobné chemické složení jako
železný meteorit uchovávaný na hradě Loket. Blízkost obou nalezišť svádí k domněnce o společném původu.
Největší části meteoritu z Teplé se nacházejí v Národním muzeu v Praze (obr. 24).

Obr. 24 Železný meteorit Teplá.
18 – VÍCENICE u Náměště nad Oslavou – železo – střední oktaedrit typu IID
Náhodně, při vykopávce cihlářské hlíny pro stodolu ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou, se podařilo v
říjnu 1911 objevit železný meteorit o hmotnosti 4,3 kg. Po nějakou dobu byl uchováván jako kuriozita, pak
sloužil coby zátěž při lisování včelího vosku. Do rukou odborníků se dostal až v roce 1964, celý kus je nyní
uložen ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně, plátky meteoritu vlastní Národní muzeum v Praze
(obr. 25). Na odříznuté ploše jsou velmi dobře patrné Widmanstättenovy obrazce.

Obr. 25 Železný meteorit Vícenice.
19 – SAZOVICE – chondrit L6
V podvečer 28. června 1934 byl několika svědky pozorován dopad malého kamenného meteoritu do
řepného pole na okraji Sazovic, sz. od Zlína. Tři pozorovatelé byli od místa vzdáleni jen několik desítek metrů.
V místě dopadu byla objevena malá jamka a v hloubce půl metru kámen o rozměru 9x7x5 cm s hmotností 412 g.
Meteorit byl předán do sbírek Moravského zemského muzea v Brně, kde je dosud, velmi drobný úlomek je ve
sbírce Národního muzea v Praze.
20 – PŘÍBRAM - chondrit H5-6
Dvěma českými astronomickými observatořemi – v Ondřejově a Prčicích byl 7. 4. 1959 vyfotografován
jasný bolid a jeho totální rozpad. Vyhodnocené snímky se tak poprvé v historii astronomie staly podkladem pro
výpočet dráhy meteoroidu – bolidu. V čele skupiny pozorovatelů stál prof. RNDr. Zdeněk Ceplecha, DrSc.,
jehož zásluhou byla každou noc snímkována obloha kamerami na několika našich i světových observatořích.
Vypočítaná dráha příbramského bolidu bezpečně prokázala původ tohoto meteoritu z pásma planetek mezi
Marsem a Jupiterem. Byl to světový primát – první důkaz odkud meteority přilétají a poprvé vypočtené místo
možného dopadu (obr. 26) Zorganizovaný vyhledávací průzkum byl brzy korunován úspěchem nalezením čtyř
kusů meteoritů (obr. 27). Všechny tyto meteority vlastní Astronomický ústav AV ČR, v.v.i v Ondřejově, v trvalé
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zápůjčce je má Národní muzeum v Praze. Patří do nejběžnější skupiny meteoritů – obecných chondritů vysokého
stupně přeměny – metamorfózy (typu 5–6), je tvořen dobře rozeznatelnými drobnými kulovitými tělísky –
chondrami a základní hmotou (obr. 28 a 29). Nerosty jako olivín, pyroxeny a živce jsou v celém vzorku velmi
dobře homogenizované, chemicky téměř totožné. V menším množství jsou v meteoritu kovy – niklové železo,
troilit.

Obr. 26 Pádová oblast meteoritu Příbram.

Obr. 27 Kamenné meteority (chondrit H5-6) Příbram.
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Obr. 28 Mikrofotografie chondritu Příbram v polarizovaném světle - vláknitá olivínová chondra a zrna
pyroxenu. Foto Roman Skála.
Obr. 29 Mikrofotografie chondritu Příbram v polarizovaném světle - olivín-pyroxenové chondry ve tvaru lamel.
Foto Roman Skála.
21 - ÚSTÍ NAD ORLICÍ - chondrit L6
12. června 1963 krátce po poledni pozorovala jediná svědkyně pád kamenného meteoritu do květinové
zahrádky v Kerharticích na z. předměstí Ústí nad Orlicí. Těleso o hmotnosti 1,3 kg se dokonce zřítilo pouze 1,5
metru od sedmiletého chlapce hrajícího se na písku. Je pravděpodobné, že do okolí dopadlo několik dalších
exemplářů, žádný další však nebyl nalezen. Meteorit je uložen v Národním muzeu v Praze (obr. 30).

Obr. 30 Chondrit L6 Ústí nad Orlicí.
22 - POLICE NAD METUJÍ (SUCHÝ DŮL) - chondrit L6
16. září 1969 v 8,15 hod. dopadl na střechu rodinného domku č. p. 147 v obci Suchý Důl v části obce
zvané Pohoř, sv. od Police nad Metují, kamenný meteorit, který se po nárazu rozštěpil na několik kusů. Tento
pád sledovali majitelé domku, kteří posléze našli jeden větší a dva menší kusy meteoritu. Ihned si uvědomili, že
jde o vzácný úkaz a meteority převezli do Police, odkud byly předány do hvězdárny v Úpici. Odtud byl meteorit
díky rychlému zásahu pracovníků hvězdárny letecky převezen do výzkumného ústavu Maxe Plancka v
německém Heidelbergu k radioizotopickému studiu. Právě tam byly shodou okolností zkoumány i některé
vzorky hornin přivezené z Měsíce posádkou kosmické lodi Apollo 11 a meteorit Police se tak stal prvním
tělesem tohoto druhu na světě, které mohlo být zkoumáno stejným způsobem jako tyto horniny. Původní
meteorit měl hmotnost 840 gramů, z čehož na úlomky připadlo asi 60 gramů. Meteorit je uložen ve sbírce
Národního muzea v Praze (obr. 31).
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Obr. 31 Meteorit Police (Suchý Důl).
23 - MORÁVKA - chondrit H5-6
6. května 2000 před 12. hodinou byl na mnoha místech v České republice, Polsku a na Slovensku
několika stovkami pozorovatelů pozorován zářivý “superbolid”. Jasný jev byl vidět asi 5 vteřin, mnozí svědkové
viděli i roztříštění a rozpad bolidu na konci viditelné dráhy. Zvuk byl slyšet na severní Moravě a byl zaznamenán
i pěti seismickými stanicemi na Ostravsku. Jeho dráha vedla od severu k jihu nízko nad horizontem.
Astronomové získali tři videozáznamy, na jednom je vidět rozpad tělesa asi na 35 kusů. Podle videozáznamů
bylo možné vypočítat i dráhu a místo dopadu (obr. 32 a 33). Těleso se pohybovalo dosti pomalu a jeho dráha
byla blízká heliocentrickému orbitu. První kus byl pozorován ještě za letu a byl nalezen ihned po pádu, druhý po
několika dnech (hmotnosti 214 a 329 g). Byly nalezeny v rekreační oblasti Malá Morávka. Kusy byly ihned
poskytnuty k výzkumu Astronomickému ústavu AV ČR v Ondřejově a Dr. Petru Jakešovi z Přírodovědecké
fakulty UK v Praze. První nalezený kus se podařilo zaslat do italské laboratoře v Assergi, která mohla velmi brzy
po pádu zjistit přítomnost a množství některých izotopů s krátkou dobou rozpadu. Meteorit byl klasifikován jako
chondrit H5-6. Meteorit má velmi tenkou hnědou kůru, čerstvá část má nehomogenní světlešedou barvu, chondry
jsou částečně pozorovatelné pouhým okem (obr. 34), v elektronovém mikroskopu jsou špatně rozeznatelné,
nemají výrazné omezení. Mikroskopicky byly zjištěny rysy H chondritů, meteorit je intenzivně rekrystalovaný a
homogenizovaný (obr. 35). Jde o klasický rovnovážný obecný H chondrit, jen málo postižený šoky.

Obr. 32 Rekonstrukce dráhy bolidu Morávka.
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Obr. 33 Elipsa na mapě, vyznačující místa spadlých a nalezených meteoritů Morávka.

Obr. 34 Kamenný meteorit (chondrit M5-6) Morávka.

25

Obr. 35 Mikrofotografie v polarizovaném světle - chvostovitá pyroxenová chondra z meteoritu Morávka. Foto
Jakub Haloda.
24 - BENEŠOV - chondrit LL3,5, chondrit M5
Meteorit Benešov je posledním nalezeným meteoritem na území České Republiky. Jeho pád byl
sledovaný stejně jako pád meteoritu Příbram několika bolidovými kamerami ze 7. na 8. 5. 1991 (obr. 36). Pád
byl velmi dobře dokumentovaný, avšak vzhledem k tomu, že se do výpočtu plochy dopadu zanesla časová chyba
z jedné z kamer, kameny se tehdy nenašly. Až po letech, kdy pracovníci Astronomického ústavu v Ondřejově
získali další zkušenosti s výpočty drah dopadu meteoritů, byly výsledky znovu přepočítány. Výsledkem bylo to,
že se po dvaceti letech (9. 4. 2011) za pomoci hledačky kovů našly 3 drobné kusy kamenného meteoritu - 2
chondrity LL3,5 a 1 chondrit H5 (obr. 37). Tyto meteority jsou nyní majetkem Astronomického ústavu AV ČR
v.v.i. v Ondřejově.

Obr. 36 Celooblohový snímek bolidu Benešov (7.5.1991) pořízený bolidovou kamerou na stanici ČHMÚ
Kostelní Myslová u Telče. Foto: AÚ AV ČR Ondřejov.
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Obr. 37 Tři kamenné meteority Benešov. Foto: AÚ AV ČR Ondřejov.
Závěr

Meteoritů nalezených na území České republiky není závratné množství, avšak byly zde nalezeny
všechny základní typů meteoritů. Pokud porovnáme nálezy a výzkum meteorů a meteoritů se světovými nálezy,
máme hlavně díky Astronomickému ústavu AV ČR v.v.i. v Ondřejově a jejím pracovníkům několik prvenství.
Na obrázku 38 jsou vyznačeny všechny meteority, které se k dnešnímu dni podařilo nalézt na určeném místě po
výpočtu dráhy bolidu (meteoru) zachycené bolidovými kamerami nebo jiným způsobem - tzv. meteority s
rodokmenem. Z 18ti takto vypočítaných a předpovězených míst dopadu meteoritů jsou 3 v České republice a na
výpočtu dalších 5 (na obr. 38 vyznačeny tučně) se pracovníci Astronomického ústavu v Ondřejově podíleli.
Výše uvedené údaje o českých meteoritech jsou pouze schematické, každý z nich prošel vědeckým
zkoumáním, kdy bylo stanoveno mineralogické, chemické a podle možností izotopické složení a mnoho dalších
údajů přibližujících složení prvotní sluneční soustavy. Velmi cenné je u kamenných meteoritů studium stabilního
minerálu zirkonu, neboť si zachovává svou původní stavbu a složení, i když je celá hornina postižena různým
stupněm metamorózy. U zirkonu se stanoví obsahy prvků vzácných zemin (obr. 39) a na určení stáří meteoritu
poměr rozpadu 207Pb/206Pb. Z obrázku 40 je patrné, že stáří achondritu Stonařov odpovídá hodnotě cca 4,55 mld.
let, což nás posunuje téměř do období vzniku Země (4,6 mld. let). Oproti tomu, stáří nejstarších hornin
nalezených na Zemi je cca 4 mld. let (max. 4,28 mld. let). Tyto horniny se nalézají na starých pevninských
štítech, kde neproběhly od vzniku Země žádné výrazné změny, např. na Kanadském štítu, nebo v provincii Isua v
Grónsku.
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Obr. 38 Meteority s rodokmenem.

Obr. 39 Prvky vzácných zemin v zirkonech z eukritu Stannern (Stonařov).
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Obr. 40 Absolutní stáří, vypočítané z poměru 207Pb/206Pb v zirkonech z eukritu Stannern (Stonařov).
Zdroje
Všechny obrázky fotografovaly či připravovaly autorky, pokud je autorem obrázku jiný autor, je uveden.
Údaje o pádech meteoritů byly čerpány z vlastních archivních podkladů, případně v www. podkladů, zejména
pak z http://mapa.hvezdarna.cz/ a http://www.asu.cas.cz.
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Dynamika polárních paprsků pozorovaných během zatmění Slunce
Marcel Bělík, Hvězdárna v Úpici
Krzystoff Barczynski, Jagiellonian University Krakow
Abstrakt:
Based on observations of polar plume dynamics in the white-light corona during the total solar eclipse in 2006,
the images obtained during multi-station observation of the 2006, 2008, 2009 and 2010 eclipses were analyzed.
Several polar plumes showing similar dynamics were identified. The speeds of these dynamic features were
found by comparing pictures obtained in different times along the path of totality.
Na základě pozorování dynamiky v polárních paprscích v bílé koróně během úplného zatmění Slunce v roce
2006 byly analyzovány snímky zatmění Slunce pořízené během více-staničních pozorování v letech 2006, 2008,
2009 a 2010. Byly identifikováno několik polárních paprsků vykazujících podobnou dynamiku. Díky srovnání
snímků pořízených na různých místech pásu totality byla určena rychlost změn těchto jevů.

1. ÚVOD
Jemné paprskovité struktury, nacházející se ve sluneční koróně zejména v oblastech koronálních děr
obklopujících severní a jižní heliografický pól představují velmi zajímavé struktury, zvýrazňující mimo jiné
magnetickou situaci v těchto oblastech. V našich minulých pracech (například Barcznski et. al., 2010) jsme tyto
struktury a zejména jejich dynamiku pozorovanou během jednotlivých zatmění Slunce poměrně obsáhle popsali.
Podobné struktury jsou ovšem pozorované i v nižších heliografických šířkách. Jejich pozorování zde je ovšem
poněkud ztíženo faktem, že se zde, na rozdíl od relativně málo strukturovaně komplikovaných polárních oblastí
vyskytuje velké množství větších a mohutnějších koronálních struktur, které nám tyto jemné paprsky překrývají.
I přesto je i zde možno pokusit se studovat rozložení a pohyb hmoty či projevů rázových vln v paprsku.
2. DYNAMIKA V POLÁRNÍCH PAPRSCÍCH
Na základě srovnávací analýzy obrazů sluneční koróny, pořízených z různých míst podél pásu totality a tedy
v různých čase, lišících se řádově o jednotky až desítky minut, můžeme studovat strukturální změny v jemných
strukturách polárních paprsků.
Tuto analýzu jsme prováděli na obrázcích zpracovaných numerickou metodou (např. Bělík et al., 2007), která
podobně jako lidská zrak velmi citlivě zvýrazňuje oblasti změn jasu v obrazu. Tato metoda je velmi citlivá a
umožňuje velmi efektivně hledat podobné změny v mnoha paprscích. Lidské oko totiž umožňuje velmi efektivně
a přesně rozlišovat i jemné rozdíly jasu, které jsou při numerickém zpracování velmi problematicky
detekovatelné. Navíc, vzhledem k tomu, že tyto paprsky nebývají ve většině případů rovné, nýbrž vykazují
zakřivení, jej jejich numerické proměření náročné a při větším počtu studovaných paprsků prakticky
nerealizovatelné. Přesto jsme se pokusili tuto vizuální metodu porovnávání obrazů verifikovat numerickou
metodou. V rámci tohoto studia byla vyvinuta metoda, aplikovatelná na struktury, vykazující alespoň částečně
lineární směr. Porovnáním výsledů získaných touto numerickou metodou s vizuálním srovnáváním jsme došli
k závěru, že vizuální metoda je při stejné a mnohdy i lepší přesnosti detekce strukturálních změn v paprsku
mnohem efektivnější a umožňuje kvalitativně lepší detekci „dynamických“ paprsků (Bělík a Barczynski, 2012).
Vizuální analýza je prováděna několikanásobným odečtem polohy pozic jednotlivých strukturálních změn –
zjasnění a statisticky zpracováno. Počet odečtů se standardně pohybuje okolo 50 na jednu pozici (obr.1).
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Obr 1. Příklad souboru s vizuálními odečty polohy zjasnění v polárním paprsku
Numerická metoda využívá porovnání průběhu intenzity podél osy paprsku, opravených o pokles jasu koróny
měřený mimo studovaný paprsek, ovšem v jeho bezprostřední blízkosti. Tyto průběhy intenzit jsou provedeny
pro obě pozorovací místa a srovnáním je určena pozice studované změny intenzity (obr. 2). Tato měření je
ovšem možno bez výrazných komplikací a snížení přesnosti realizovat pouze u paprsků lineárních.

Obr. 2: Porovnání průběhu intenzit podél 2 identických paprsků pozorovaných ze 2 pozorovacích míst.
Studovaná zatmění, respektive dynamické vlastnosti některých polárních paprsků během nich pozorované,
vykazují pro různá zatmění některé společné vlastnosti.
Ukazuje se, že zejména rychlosti pohybu zjasnění ve všech studovaných paprscích, které vykazovaly
detekovatelnou dynamiku, se pohybují v rozsahu 32 – 146 km.s-1, přičemž severní ani jižní polokoule
nevykazuje žádné rozdíly. Průměrná rychlost pohybu je pak 67 km.s-1.
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3. TENKÉ PAPRSKY NIŽŠÍCH HELIOGRAFICKÝCH ŠÍŘEK
Paprsky, vzhledově podobné paprskům polárním se vyskytují i v nižších heliografických šířkách (obr. 3).

Obr. 3: Obraz sluneční koróny pořízený během úplného zatmění Slunce 2010 (Tatakoto Atoll, French Polynesia)
kolektivem Miloslav Druckmüller, Martin Dietzel, Shadia Habbal a Vojtech Rušin. Kromě polárních paprsků
lokalizovaných v jižní polární oblasti vidíme i podobné struktury lokalizované v nižších heliografických šířkách
(jeden příklad označen šipkou).
Typickým příkladem je například paprsek označený šipkou na obr. 3. Tento paprsek, nacházející se v pozičním
úhlu 64o, vykazuje též strukturální změny. Proměřili jsme 2 snímky (Pasachoff et. al, 2011), pořízené jednak na
atolu Tatakoto (139° 20' 0.3" Z a 17° 20' 39.3" J, maximální fáze: 18:45:54,1 UT) a na Velikonočních ostrovech
(109° 19' 23" Z a 28° 04' 26" J, maximální fáze: 20:11:33,1 UT).
Paprsek vykazuje na obou místech oblasti vyšší intenzity jasu, lokalizované vždy v různých částech paprsku
(obr. 4).

Obr. 4: Pozice čela a zadní části zjasnění pozorovaném v paprsku v P.A. 61o. Pozice označeny šipkami s popisy.
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Vypočtené rychlosti vzdalování čela a zadní části zjasnění jsou 89 km.s-1, respektive 68 až 86 km.s-1. Nejistota
v určení rychlosti pohybu zadní části zjasnění je způsobena zejména nejednoznačným určením pozice zjasnění
na snímku z atolu Tatakoto. V každém případě jsou tyto rychlosti v dobrém souladu s rychlostmi určenými pro
polární paprsky.
Provedli jsme též srovnání se snímky sondy SDO, pořízenými v čase tohoto úplného zatmění. Ze srovnání
s obrazem sluneční koróny pořízené na vlnové délce 171 A se ukazuje, že paprsek je svou patou ukotven v místě
se zajímavou smyčkovou strukturou a zejména se zjasněním v pozici odpovídající patě paprsku (obr. 5).
V současné době ovšem nemůžeme s jistotou určit souvislost všech těchto pozorovaných jevů, zejména z důvodu
nejistoty v určení přesné polohy paty parsku z důvodu projekce.

Obr. 5: Projekce snímku pořízeného družicí SDO (http://sdo.gsfc.nasa.gov/) na obrázek koróny pořízená během
TSE 2012 (atol Tatakoto).
3. Závěr
Údaje získané zpracováním pozorování úplných zatmění Slunce a prezentované v této práci ukazují některé
dynamické vlastnosti tenkých struktur ve sluneční koróně, označovaných jako polární paprsky, či tenké paprsky
vyskytující se v nižších heliografických šířkách. I když jsou vlastnosti posledně jmenovaných struktur popsány
zatím pouze velmi předběžně, ukazuje se, že některé vlastnosti, jako například rychlosti pohybu hmoty v nich
jsou velmi podobné. Ověření těchto výsledků bude následovat během dalšího studia podobných struktur.
Nejasná, a to u obou typů paprsků, zůstává otázka určení původce této dynamiky. Důvodem jsou zejména
geometrické vlastnosti zobrazení třírozměrné reality do dvourozměrného zobrazovacího prostoru a poměrně
krátká doba pozorovatelnosti úplného zatmění Slunce z povrchu Země. Tato situace je ještě více komplikována u
paprsků pozorovaných v polárních oblastech.
V současné době probíhá další zpracování snímků úplných zatmění Slunce pořízených na různých místech pásu
totality za účelem zpřesnění průběhu dráhy zjasnění skrze studované paprskovité struktury sluneční koróny. Naší
snahou je zejména získání dalších pozorování jednoho a téhož zatmění pro upřesnění a vyloučení možných
efektů způsobených zejména projekcí. Současně probíhá vývoj softwarového řešení vyhledávání paprsků
vykazujících dynamiku a numerického odečtu pozic zjasnění i pro zakřivené paprsky.
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Polarizační sluneční dalekohled S5T pro pozorování sekundárního slunečního
spektra
Radek Melich, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Turnov
Frans Snik, Sterrewacht Leiden, Universiteit Leiden, Nizozemí
Abstrakt:
Byl navržen speciální polarizační dalekohled využívající funkce radiálního polarizačního konvertoru, který
umožňuje změnu radiálně polarizovaného svazku na lineárně polarizovaný svazek. Navržený dalekohled
umožňuje pozorování sekundárního slunečního spektra - spektrum polarizovaného světla vznikajícího velmi
blízko slunečního okraje. Článek popisuje návrh dalekohledu, jeho základní principy, první meření ověřující
funkčnost dalekohledu a jeho instalaci, justáž a optimalizaci na Národní observatoři Kitt Peak v USA.
We have designed a special polarization telescope that employs a function of radial polarization converter
enabling a change of a radial polarization distribution beam into a linear polarization distribution beam.
Designed telescope enables to observe a second solar spectrum, which is the spectrum of the polarization formed
by scattering very close to the solar limb. The paper describes design of the telescope, its basic principles, first
measurements proving its functionality and its installation, adjustment and optimization at Kitt Peak National
Observatory at USA.

Prezentace: melich.ppt
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Hrazení úzkopásmových filtrů

Radek Melich, Zbyněk Melich, Ivan Šolc, David Tomka, Ústav fyziky plazmatu AV
ČR, v.v.i., oddělení TOPTEC, Skálova 89, 511 01 Turnov
Klimeš J. st., Klimeš J. ml., Hvězdárna v Úpici, U lipek 160, 542 32 Úpice
Koncepce úzkopásmového monochromatického filtru užitá při řešení projektu S 1082001, kdy bylo
použito filtru sestaveného ze tří částí Šolcova typu, se ukázala jako velmi výhodné řešení. Ve funkci předsádky
se podařilo zhotovit dostatečně úzkopásmový dielektrický filtr a bylo tak možno použít jednotlivých částí filtru
k pozorování chromosféry v pološířkách δλ=0.08 nm, nebo δλ=0.16 nm, a nebo δλ=0.28 nm.
Použitý hradící dielektrický filtr však díky svým vlastnostem propouští část záření mimo pozorovanou
oblast a snižuje tak kontrast obrazu. Byla proto navržena jednoduchá dvojlomná předsádka ve funkci filtru,
sestavená z tří krystalových destiček, kterou je možno dosáhnout kvalitnější zobrazení chromosféry Slunce
v čáře CaIIK.

Barrier filters for narrowband filters

Concept of a narrow-band monochromatic filter used in the project S 1082001, where three sub-filters
of Šolc type were used, has been proved as a very successful solution. As a barrier filter we managed to produce
a sufficiently narrow dielectric filter so that it was possible to use separate sub-filters with FWHM of δλ=0.08
nm or δλ=0.16 nm or δλ=0.28 nm for the solar chromosphere observation.
However, the dielectric barrier filter (because of its nature) is transmitting part of spectra out of the
region of interest and the observation contrast is therefore lowered. From this reason we designed a simple
barrier birefringent filter compound of three crystal plates that enables imaging of Sun in CaIIK line with higher
contrast.

Úvod
Stavba úzkopásmových řetězových filtrů používaných k pozorování chromosféry Slunce vyžaduje splnit celou
řadu fyzikálních a technických podmínek [1]. Základní podmínkou je dosažení kvalitního zobrazení pozorované
struktury. To předpokládá dosáhnout dostatečného úhlového rozlišení ∆φ pozorované struktury obrazu Slunce,
což zajistí dostatečně rozměrný objektiv s průměrem vstupní pupily D a odpovídající navazující optická
soustava, kde platí známý vztah [2]:
∆φ= 120“/D

(1)

Zároveň je nutné zajistit dostatečné rozlišení spektrální, tedy zajistit pozorování velmi úzkou propustí
spektrálního filtru, při hrazení všech nežádoucích propustí v celé spektrální oblasti citlivosti použitého detektoru.
Pološířka úzkopásmového filtru se přitom zpravidla volí užší, nebo podstatné užší, než je šířka pozorované
spektrální čáry [3].

Charakteristiky filtru
Pro případ námi realizovaných úzkopásmových polarizačně-interferenčních filtrů Šolcova typu jsou tyto
soustavy často řešeny z několika částí, lišících se tloušťkou použitých destiček. Tím lze, na úkor složitosti celé
stavby filtru dosáhnout toho, že vhodnou volbou propustí dílčích částí filtrů se ve výsledku dosáhne propusti
právě v jediné spektrální čáře, kterou chceme sledovat [4].
Jak známo, pro polohu maxim řetězového filtru 1. modifikace, tedy složeného z tzv. λ/2 destiček platí vztah:
d.D=k.λ

(2)
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kde d je tloušťka destičky, D je dvojlom použitého materiálu, k je řád příslušného maxima, (k=0.5, 1.5, 2.5, 3.5,
…atd.) a λ je vlnová délka propuštěného maxima. Ze vztahu (2) můžeme vyjádřit všechna propouštěná maxima
filtru. Nutno respektovat, že dvojlom použitého materiálu destičky je složitou funkcí vlnové délky λ a též funkcí
teploty T. K návrhům filtrů se využívá metodiky uvedené v práci [4], na který byla aplikována metodika
Müllerova, resp. Jonsonova maticového počtu [5].
Sestavení filtru pouze z dvojlomných členů autor filtrů Dr. I.Šolc používal v době, kdy se pozorování
provádělo pouhým okem, nebo se používaly filmy zcitlivované do vhodné spektrální oblasti, zpravidla film
citlivý pro červenou oblast pro snímání v čáře Hα . Takové filtry pak musely být pečlivě hrazeny hlavně v IČ
oblasti spektra. S využitím citlivých kamer na bázi CCD a CMOS detektorů je nutné filtry dokonale hradit v celé
spektrální oblasti citlivosti těchto použitých prvků. K tomu se s výhodou používá filtrů zhotovených náparem
soustavy tenkých vrstev, na principu FP filtru [6].
Také pro námi řešený filtr „K“ byla zvolena tato koncepce, tedy filtr navržen i pro hrazení klasické.
Hlavní filtr je sestaven z 26 ks SiO2 destiček pracujících v řádu k=187.5, dále bylo použito dvou předsádek
taktéž z destiček krystalického SiO2. První předsádka byla volena s řádem k1=67.5, druhá s řádem k2=24.5.
Po prvních zkouškách funkce byl filtr doplněn hradícím dielektrickým filtrem průměru 40 mm, zhotovený tvrdou
technologií vrstev SiO2/TiO2 s výslednou pološířkou δλ=4 nm, který byl naladěn do K čáry při jeho náklonu
pod úhlem 10° k dopadajícímu svazku [3].

Obr.1. Propustnost dílčích soustav filtru K. Pološířka filtru jako celku je δλ=0.08 nm.
Ze získaných výsledků pozorování na Hvězdárně v Úpici bylo navrženo nové použití dílů kaskády filtru a to tak,
že bude pozorování prováděno každým z jednoduchých křemenných dílů, s doplňkem o dielektrickou předsádku.
Ukázalo se, že taková sestava je použitelná tehdy, když se dvojlomný člen doplní filtrem, který je sestaven
z jediné dvojlomné destičky vhodné tloušťky. Destička byla volena pracující v řádu k4=47.5. (Praktické
pozorování se provádělo složením dielektrické předsádky, hlavního filtru F a předsádky s filtrem F2.)

Obr.2. Graf propustnosti filtru K využívaný k pozorování v Úpici v letech 2006-12.

36

Pro tyto úvahy bylo nutno přesně zjistit disperzi dvojlomu SiO2 materiálu v oblasti čáry K. K tomu proběhla
měření [8], jejichž výsledky byly použity k volbě tlouštěk desek představující jednoduchý hradící filtr.
Ukázalo se, že zhotovení této koncepce filtru, kde filtr - monochromátor je sestaven z tepelného filtru, hradícího
dielektrického filtru, jedné vhodně tlusté destičky a křemenné kaskády hlavního filtru, je obtížně regulovatelná
soustava, pokud se pro takový celek používá pouze jediný termostat zajištující teplotní stabilitu.

Realizace nové předsádky
Byla navržena nová koncepce, odstraňující uvedený problém. Malý hradicí filtr byl zhotoven jako samostatný
mechatronický člen, který svou mechanickou objímkou pouzdří optické díly a tento celek je
vyhříván vestavěným termostatem. Takové řešení bylo zhotoveno a laboratorně odzkoušeno. Nyní je předáno
k odzkoušení funkčnosti do sluneční laboratoře Hvězdárny v Úpici.

Obr.3 Funkce hrazení hlavního filtru F novým typem předsádky
Předsádka je sestavena z pouhých 3ks SiO2 destiček, pracujících v řádu k3=85.5. Na obr. 3 je znázorněna
funkce hrazení pro hlavní filtr F. Výhodou je, že posun spektrální propusti lze nyní snadno ladit změnou teploty
T3 termostatem předsádky. Použití této předsádky pro hrazení filtru F1 s pološířkou δλ=0.16 nm je uvedeno na
obrázku 4. Obdobný výsledek poskytne předsádka i pro použití s filtrem F2.

Obr.4 Funkce hrazení hlavního filtru F1 pološířky δλ=0.16 nm novým typem předsádky

Mechanika objímky filtru je uvedena na obr. 5, následující obr. 6 zobrazuje komplet dílů před sestavením
předsádku filtru.
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Obr. 5. Sestava mechaniky předsádky s termostatem.

Obr. 6. Soustava jednotlivých dílů před montáží kompletu předsádky.

Závěr
V práci je uveden stručný přehled práce na sestavení optimalizované soustavy úzkopásmového polarizačněinterferenčního filtru pracující v čáře K, tedy na vlnové délce λ=393.4 nm, a to s možností volby pološířky
δλ=0.08 nm, nebo δλ=0.16 nm, nebo δλ=0.28 nm. Je předpoklad, že nově realizovanou laditelnou předsádkou
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hlavních filtrů budou získány ještě kvalitnější záznamy chromosféry v této astronomicky zajímavé oblasti
spektra.
Je škoda, že Hvězdárna v Úpici nezískala uvažované finance pro stavbu nového slunečního pavilonu.Tam bylo
počítáno s vybudováním stabilní soustavy pro pozorování chromosféry, mimo jiné též s využitím výše
uvedených třech filtrů, poskytujících zobrazení v různých výškách chromosféry v čáře K.
Poděkování: Tato práce byla podporovaná dotací OP VaVpI MŠMT ČR, projektové číslo
CZ.1.05/2.1.00/03.0079: Výzkumné centrum pro speciální optiku a optoelektronické systémy (TOPTEC) [9].
K řešení též bylo využito poznatků z řešení projektu 1QS100820502.
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Optické návrhy několika přístrojů sluneční fyziky
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Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i .- OD Topte. Skálova 89,51101 Turnov
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Tato práce popisuje optický návrh několika přístrojů, které se používají pro pozorování Slunce. Jedná se o
koronograf a chromosférický dalekohled. V obou případech je kladen důraz na jednoduchost vlastního
optického systému a dosažení vysoce kvalitních zobrazovacích vlastností. Koronograf je navržen pro 7
optických prvků, čímž je minimalizováno množství rozptýleného světla. Chromosférický dalekohled je navržen
pro dvojlomně polarizační a Fabry-Perotovy filtry. Všechna tato řešení mohou sloužit jako výchozí návrhy pro
další složitější přístroje.
Optical Designs of the Chromospheric Telescope and the Coronograph
This paper presents optical designs of several devices which are used in solar astronomy – coronograph and
telescope for the observations of chromosphere. We insist on high quality of images and simplicity of the whole
optical design. The coronograph is composed of 7 optical parts to minimize dispersed light. The chromospheric
telescope is designed both for birefringent and Fabry-Perot filters. All these designs could be used as the initial
solutions for much complicated devices.
1. Úvod
Spektroskopická pozorování jsou dnes jednou z nejdůležitějších metod astronomie, s jejíž pomocí jsou
získávána data o vesmírných objektech. [1, 2, 3, 4] Za zakladatele spektroskopie se dnes považuje německý
optik Joseph Fraunhofer. Ten si v roce 1814 ve slunečním spektru povšiml temných čar, když měřil indexy lomů
optických skel. Zjistil, že tyto tmavé pásy mají ve spektru své pevné vlnové délky. Uvědomil si, že k jejich
vlnovým délkám může vztahovat indexy lomu skel. Záhy sestavil katalog několika stovek spektrálních čar a
pomocí mřížek velice přesně určil i jejich vlnové délky. Nejvýraznější čáry označil písmeny A, B, C, D, E,…H.
Fraunhofer nebyl první, kdo tmavé spektrální čáry pozoroval, protože již v roce 1802 je spatřil Wolaston,
avšak ten jim nevěnoval tolik pozornosti.
Fraunofer byl však první, kdo umístil hranol z flintového skla o vysoké disperzí před objektiv theodolitu a
pozoroval s ním v zatemněné místnosti štěrbinu na okně, kterou procházelo sluneční světlo. Dále zkonstruoval
4,5 palcový refraktor, před jehož objektiv připevnil hranol z flintového skla s vrcholovým úhlem 37stupňů 40
minut. Ten pak používal pro pozorování spekter hvězd.
Při nich zjistil, že spektra hvězd se mohou značně lišit. Velice ho zaujalo i zjištění, že ve žluté části spektra
Slunce jsou dvě blízké tmavé čáry, které mají stejnou vlnovou délku, jako dvě jasné čáry z plamenu, obarveném
sodíkovými solemi.
Později Brewster pozoroval Slunce při západu spektroskopem. Zjistil, že když sluneční světlo prochází při
západu nebo východu Slunce dlouhou dráhou zemským ovzduším, v jeho spektru se objevují další temné čáry.
Jejich vznik přisoudil absorpčním schopnostem plynů v zemské atmosféře.
Na konci 40. let 19. století zkoumal povahu spektrálních čar i Leon Foucalt. Stejně jako Fraunhofer si všimnul,
že tmavé tmavé čáry v žluté barvě ve slunečním spektru mají přesně stejnou vlnovou délku jako jasné emisní
čáry, vyzařované plamenem, obarveným sodíkovými solemi. Když ale sluneční světlo, napájející jeho
spektroskop, procházelo tímto plamenem, tmavé čáry ještě výrazněji potemněly.
Tento jev podrobně zkoumali němečtí fyzici Kirchhoff a Bunsen, kteří tuto souvislost mezi jasnými čarami
chemických prvků z laboratorních lamp a absorpčních čar ve slunečním spektru vysvětlili. Ve svém
experimentu, kdy sluneční světlo procházelo sodíkem zbarveným plamenem, mohl Kirchhoff a Bunsem měnit i
teplotu plamene. Pokud byl plamen chladnější než teplota zářícího plynu na Slunci, objevovaly se ve spektru
temné čáry. Ale jakmile jeho teplota převýšila teplotu slunečního povrchu, byly pozorovány čáry jasné - emisní.
Experimentem potvrdili existenci sluneční atmosféry a přítomnost sodíkových iontů v ní. Každý chemický prvek
pohlcuje záření těch vlnových délek, které sám vyzařuje.
Později byl absorpčním čarám ve sluneční atmosféře přiřazen i prvek, který jejich vznik způsobuje. Dalším
důležitým zjištěním byl poznatek, že teplota, tlak zářícího plynu může ovlivňovat charakter spekter.
Velkého pokroku ve výzkumu Slunce bylo dosaženo v roce 1868. Řada významných astronomů odjela do
Indie pozorovat úplné sluneční zatmění. Během tohoto úkazu byly na okraji Slunce pozorovány protuberance.
Druhý den francouzský astronom Janssen zkusil zamířit svůj spektroskop na okraj Slunce s pootevřenou
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štěrbinou, orientovanou tečně ke slunečnímu okraji. V zorném poli spektroskopu se mu objevila protuberance,
kterou viděl předešlého dne.
Téhož roku s Hugginsovi podařilo určit i první hodnotu radiální rychlosti hvězdy z Dopplerova efektu.
Následující rok 1869 byla během zatmění zjištěna v koroně zelená čára, kterou vytváří třináctkrát ionizované
železo. Při pozdějším zatmění ve Španělsku v roce 1870 byla zjištěna také přítomnost řady jiných spektrálních
čar, z nichž jedna žlutá čára, dříve označovaná jako D3, nepříslušela žádnému tehdy známému prvku. Lockyer
ukázal, že patří plynu, který nazval heliem. Až v roce 1895 byl tento plyn izolován Ramseyem.
Od 70. let 19.století byla intenzívně studována spektra hvězd, mlhovin a galaxií. Ukázalo se, že ke
spektrálnímu pozorování je výhodnější použít zrcadlové dalekohledy, které byly mnohem světelnější než
refraktory a podstatně zkracovaly expoziční časy při fotografování spekter.
Dosud se spektroskopy stavěly jako přídavná zařízení k refraktorům nebo reflektorům.
Koncem 19. století astronomové, zvláště v USA, měli zájem o pozorování Slunce v úzkém spektrálním oboru.
Velkým přínosem v tomto oboru byl spektroheliograf, který navrhl Hale. Ten začínal jako astronom amatér
s čtyřpalcovým Clarkovým dalekohledem. K němu později získal i spektoroskop. Hale později získal přístup i k
mnohem větším dalekohledům a po vystudování MIT se stal profesionálním astronomem a konstruktérem
optických přístrojů.
Jako mnoho dalších astronomů jej zajímala konstrukce přístroje, který by zobrazoval Slunce jen v jedné úzké
spektrální čáře. Zkoušel stavět sluneční spektroskopy, které by pracovaly v úzkém oboru kolem čáry H-Alfa, ale
díky malé citlivosti fotografického materiálu nebyl úspěšný.
Mnohem lepších výsledků se svým přístrojem - spektroheliografem dosáhl, když začal pozorovat v čarách H a
K v modré a fialové oblasti spektra. Svůj přístroj použil jako doplněk u Clarkova čtyřicetipalcového
dalekohledu. Přestože získal vynikající fotografie Slunce, uvědomil si, že pro příští pozorování bude vhodnější
jiným způsobem konstruovaný přístroj.
Hale byl i úspěšný manažer a kromě prostředků na stavbu 40 palcového refraktoru Yerkesovy observatoře, 60,
100 a 200 palcového dalekohledu se podařilo prosadit stavbu velkého slunečního dalekohledu na Mount
Wilsonu.
Hale a jeho kolegové se též pokoušeli o konstrukci přístroje, který by umožnil pozorovat sluneční koronu i
mimo zatmění Slunce. V této snaze úspěšní nebyli.
Z jejich neúspěchů se poučil na konci dvacátých a počátkem třicátých létech francouzský astronom a optik
Bernard Lyot. Ten si uvědomil,že pro zobrazení sluneční koróny bude potřeba v přístroji odclonit jednak
samotné záření Slunce a dále paprsky, které se rozptylují na okraji objektivu. Nemalým zdrojem parazitního
světla jsou defekty na leštěných plochách čoček a uvnitř skel (bublinky,šlíry). Dále bylo nutné eliminovat rozptyl
světla na prachových částicích ve vzduchu. Lyot umístil své přístroje na Pic du Midi v Pyrenejích do nadmořské
výšky 2700 m. Po několikaletém vývoji přístroje naskonec spatřil narůžovělou část sluneční atmosféry, jejíž
části ukazují i to, že záření z ní je polarizováno.
Lyot využil dvojlomně-polarizačního filtru, který sám navrhl, k pozorování Slunce v monochromatickém
oboru.V padesátých letech minulého století bylo objeveno další řešení dvojlomně polarizačního filtru Dr.Šolcem
z Turnova, které je podstatně jednodušší.
Lyot své přístroje zdokonaloval, aby dosáhl lepších výsledků. Později připojil ke koronografu mřížkový a
hranolový spektrograf.
Pro pozorování Slunce v monochromatickém oboru jsou ve stále větší míře používány Fabry-Pérotovy filtry,
jejichž technologie byla v USA vyvíjena od 60. let 20. století.
2 Konstrukce spektrálních přístrojů
A. Návrh čočkového spektrografu
Konstrukce čočkového přístroje se skládá ze čtyřech částí. Hlavní objektiv vytváří ve své ohniskové ploše
skutečný obraz Slunce a je určujícím prvkem pro maximální úhlovou rozlišovací schopnost celého přístroje.
Druhým členem spektrografu je kolimační objektiv, který reálný obraz Slunce promítá do nekonečna. Hlavním
důvodem je to, aby do použitého filtru vstupovaly paprsky s co nejmenšími odchylkami od paralelních paprsků.
Třetím členem je vlastní filtr, který může být dvojlomně-polarizační nebo interferenční. Jeho parametry určují
spektrální rozlišení celého systému.
Posledním, čtvrtým optickým členem, je zobrazující objektiv.
Tento člen vytváří ve své ohniskové ploše reálný monochromatický obraz.
Náš návrh spektrografu umožňuje pozorování v oboru K-čáry (394,3nm) i v čáře H-Alfa (656,3) nm.
Rozlišovací schopnost tohoto přístroje je 0,9´´ pro čáru H-Alfa a 0,7 ´´ pro K-čáru. Výsledná ohnisková
vzdálenost systému je 873 mm pro čáru K a pro čáru H-Alfa je 1019 mm.
.
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Hlavní objektiv má průměr 150 mm má ohniskovou vzdálenost 2230mm. Slunce je v jeho ohniskové ploše
zobrazeno o průměru 19,6 mm.
Objektiv je navržen z klasických skel BK7 – F2, která jsou chemicky stálá a je možné při leštění dosáhnout
vysoké kvality optického povrchu. Ta je u slunečního přístroje důležitá kvůli minimalizaci rozptýleného světla.
Kolimátorový objektiv má průměr 44 mm. Má ohniskovou vzdálenost okolo 220 mm. Průměr světelného
svazku, který vstupuje do filtru, má hodnotu 15,7 mm. Též tento optický člen je též navržen ze stabilních skel F2
a BK7.
V našem návrhu uvažujeme použití úzkopásmového dvojlomně-polarizačního filtru Šolcova typu o optickém
délce 220 mm a šířce propustnosti 0,07 nm.
Pro paralelní pozorování v obou oborech současně jedním spektrografem je mezi kolimačním objektivem a
filtrem dostatečný optický interval pro vložení dělící polopropustné kostky, která by umožnila odklonit 50%
světla pro druhý spektrální obor.
Optický průměr křemenných filtrových destiček je 15 mm, krajní části Slunce jsou v našem návrhu mírně
vinětovány. Vinětaci lze odstranit zvětšením vzdálenosti filtru od kolimačního objektivu.
Zobrazující objektiv je složen ze čtyřech čoček ze stabilních klasických skel. Je navržen tak, aby bylo možné
s ním pozorovat současně v obou oborech čar K a H-Alfa. Zobrazovací vlastnosti tohoto prvku jsou velice citlivé
na dodržení vzdáleností mezi jednotlivými čočkami.
Navrhovaný systém je schopen všechny geometrické paprsky soustředit v poli o průměru
0,5 stupně do difrakčního limitu v obou pracovních spektrálních oborech. Kontrolně bylo zjiš těna i možnost
uplatnění spektrografu pro čáry H-Beta (4861nm), d (587,6 nm), A (768,2nm), čáry 854 nm a1083 nm. I
v těchto oborech jsou splněny výše uvedené optické podmínky.
B. Návrh protuberančního dalekohledu
Navrhovaný přístroj pro pozorování protuberancí vychází koncepčně ze spektrografu. Aby bylo možné lépe
zviditelnit jevy vně okraje slunečního disku, je nutné jeho záření omezit clonou, umístěnou v ohniskové ploše
hlavního objektivu. Clona je připevněna v ohnisku na čočce s provrtaným středem.
V naší práci předkládáme dva návrhy protuberančních dalekohledů, jeden umožňuje pozorování v čarách HAlfa a K. Přístroj je optimalizován především pro čáru K, v druhém oboru, v čáře H-Alfa, má horší zobrazovací
vlastnosti. Abychom dosáhli i v oboru H-Alfa výborných zobrazovacích vlastností, optimalizovali jsme systém
změnou poloměrů křivostí čoček zobrazujícího objektivu.
Náš návrh protuberančního dalekohledu má průměr hlavního objektivu 150 mm.
Rozlišovací schopnost tohoto přístroje je 0,9´´ pro čáru H-Alfa a 0,7 ´´ pro K-čáru. Výsledná ohnisková
vzdálenost systému je 2516 mm pro čáru K a pro čáru H-Alfa je 2573 mm.
Průměry disku Slunce budou 22,6 mm resp. 22,1 mm pro čáry H-Alfa resp. K čáru.
Zorné pole přístroje má průměr 45 minut.
Hlavní objektiv má průměr 150 mm a ohniskovou vzdálenost 2230 mm. Je navržen
ze skel BK7 – F2, což jsou chemicky odolné materiály.Tloušťky čoček jsou voleny tak, aby se při obrábění
optických ploch zabránilo jejich mechanickým deformacím.
V ohniskové ploše hlavního objektivu je umístěna kruhová clona, která cloní záření slunečního disku. Její
průměr je 19,6 mm a v průběhu roku je nutné clonu vyměňovat podle úhlového průměru Slunce na obloze.
Clona je uchycena na polní čočku za střed. Čočka je vyrobena z taveného křemene.
Objektiv kolimátoru má průměr 44 mm a je vyroben též ze skal BK7-F2. Má ohniskovou vzdálenost 290 mm a
zobrazuje reálný obraz hlavního objektivu do nekonečna.
Vzhledem k tomu, že intenzita světla protuberancí je ve srovnání s intenzitou světla slunečního disku velmi
malá, jako filtr je zde použit dvojlomně-polarizační filtr o šířce propustnosti pásma 1 nm. Z tohoto důvodu je
uvažována celková délka křemenného filtru 100 mm.
Pro pozorování chromosférických dějů by tento filtr byl nepoužitelný. Do filtru vstupuje svazek o průměru 26
mm, reprezentující zorné pole 45 úhlových minut.
Zobrazovací objektiv je čtyřčočkový s obecnými vzdálenostmi čoček. Změnou těchto vzdáleností lze soustavu
překorigovat z oboru K-čáry do čáry H-Alfa.
Ale pro lepší zobrazovací vlastnosti protuberančního dalekohledu v oboru H-Alfa uvádíme další variantu
systému s optimalizovaným zobrazujícím objektivem.
C. Optický návrh koronografu
Optický návrh koronografu je konstrukčně velice podobný výše uvedeným přístrojům. Hlavní rozdíl je v tom,
že se v něm úzkostlivě dbá na potlačení rozptýleného světla. Poměr intenzit světla mezi koronou a slunečním
diskem je 1/1 000 000. Aby bylo možné koronu zviditelnit, je nutné splnit řadu požadavků k minimalizaci
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rozptýleného světla.V přístroji se odstraňuje světlo Slunce kruhovou clonou, umístěnou v ohniskové ploše
hlavního objektivu.
Dalším zdrojem rozptýleného světla je okraj hlavního objektivu. Aby se toto rozptýlené světlo potlačilo,
zobrazuje se okraj objektivu polní čočkou na clonu, umístěnou před filtrem. Tím se rozptýlené paprsky
nedostanou dále až do ohniskové plochy přístroje. Tato clona se v literatuře obvykle označuje jako Lyotova
clona. Dalšími zdroji rozptýleného světla jsou povrchy čoček, zvláště hlavního objektivu, dále nehomogenity
skla-bubliny, prach atd.
Z tohoto důvodu se materiál na čočky koronografu pečlivě vybírá a opracovává s nejvyšší pečlivostí. Velice
důležité je i samotné umístění pozorovacího místa pro pozorování koróny. V našich podmínkách sahá
atmosférické znečištění prachem a pylem do výšky 2500 m.
Z tohoto důvodu jsou koronografy umísťovány na vysokohorské observatoře nad touto znečištěnou vrstvou
vzduchu. Pozorování koróny je velice závislé i na úrovni seeingu.
V této práci předkládáme dvě verze přístroje s pracovními obory pro 530,3 nm (čára 13krát ionizovaného
železa) a dále pro čáru H-Alfa (656,3 nm).
Naše optické návrhy kotronografu mají průměry vstupní apertury 70 mm.
První varianta koronografu pro obor 530,3 nm má rozlišovací schopnost 1,9´´, druhá, pracující v H-Alfa oboru
2,4 ´´. Ohniskové vzdálenosti přístrojů jsou 1145 mm resp.1172 mm.
Hlavní objektiv má mechanický průměr 80 mm. Aperturní clona o průměru 70 mm je umístěna ve vzdálenosti
100 mm před ním. Hlavní objektiv zobrazuje Slunce do vzdálenosti 1189 resp. 1201 mm od své zadní plochy.
Slunce se v ohniskové ploše přístroje zobrazuje jako kroužek o průměru 10,2 mm resp.10,4 mm. U obou návrhů
jsou konvexní plochy hlavního objektivu asférizovány. Jako materiálu by mělo být užito sklo BK7 nejvyšší
kvality.
Ve vzdálenosti 100 mm před hlavním objektivem se nachází aperturní clona, omezující průměr vstupní
apertury přístroje na 70 mm. Slunce se v ohniskové ploše hlavního objektivu zobrazuje na clonu o průměru
10,4 mm resp.10,6 mm. V průběhu roku se jeho průměr díky eliptické dráze Země kolem Slunce mění.
Clona je upevněna za střed polní čočky, vyrobené z taveného křemene. Polní čočka (někdy též označována
jako Lyotova čočka) zobrazuje okraj vstupní aperturní clony koronografu o průměru 70 mm na další clonu,
umístěnou ve vzdálenosti 420 mm za polní čočkou. Ta by měla být realizována jako irisová clona s možností
plynule měnit svůj průměr. Její maximální průměr je 24,8 mm při průměru zorného pole přístroje 0,84 stupně.
Za touto clonou (Lyotova clona) je umístěn jednočočkový kolimační objektiv z materiálu BK7.5
Dalším členem je dvojlomně polarizační filtr o optickém průměru 30 mm a délce 100 mm.
Je však možné použít i filtr interferenční nebo za výborných podmínek i skleněný o vhodné spektrální
propustnosti. Změnou typu filtru se zobrazovací kvalita soustavy nezhorší.
Zobrazující objektiv, umístěný za filtrem, je obecný dublet z klasických skel BK7 a F2. Slunce se v ohniskové
ploše přístroje zobrazí jako kroužek o průměru 10,2 mm resp.10,4 mm.
Tento článek vznikl v rámci projektu č. CZ.1.05/2.1.00/03.0079 Regionální centrum speciální optiky a
optoelektronických systémů TOPTEC, který je realizován za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj v
programu OP VaVpI a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
3. Literatura
[1] Odhalená tajemství Slunce,Rudolf Kippenhahn, MladáFronta,EdiceKolumbus,Praha,
1999
[2] The History of the Telescope, Henry C.King, Dover Publications,Inc,Mineola,New
York
[3] The study of the solar corona and prominences without eclipses (George Darwin
Lecture, 1939), Bernard Lyot, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society,
Vol. 99, p.580, 06/1939, http://adsabs.harvard.edu/abs/1939MNRAS..99..580L
[4] Optical Design Program Zemax, User’s Guide, Version 10, Focus Software,
Inc., Tuscon 2005

43

44

45

Chromatická vada několika význačných refraktorů 19. a 20. století
Zdeněk Rail, Daniel Jareš, David Tomka, Roman Doleček
Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i .- Toptec, Sobotecká 1660, 51101 Turnov
e-mail : rail@ipp.cas.cz, jares@ipp.cas.cz, tomka@ipp.cas.cz, dolecek@ipp.cas.cz
V 19. století dominovaly v astronomii refraktory. Čočky těchto přístrojů byly vyráběny z klasických skel a
proto jejich dominantní zbytkovou vadou byl sekundární chromatismus.
V této práci jsou ukázány zbytkové vady několika refraktorů, u kterých se podařilo sehnat jejich optické
parametry.
Jedná se o 40, 36 a 25 palcové refraktory Alvana Clarka, Yerkesovy, Lickovy a USNO observatoře, 12
palcový refraktor hvězdárny v Greenwiche a dále 6 palcový heliometr Josefa Fraunhofera v Königsbergu, se
kterým byla poprvé změřena paralaxa hvězdy.
Referát obsahuje také parametry objektivu Königova dalekohledu, petřínské hvězdárny v Praze.
Chromatic Aberration of Several Important Refractors of the 19th and 20th Century
In 19th century refractors dominated in astronomical research. Lenses of these devices were made of the
classical glasses. Main optical aberration of these telescopes was residual chromatism.
In this paper residual chromatism of several important refractors is shown. We managed to get optical
parameters of 40, 36, 25 inch refractors of Alvan Clark, 12 inch telescope of Greenwiche observatory and 6 inch
heliometer of Joseph Fraunhofer with which paralax of star was measured for the first time.
The paper contains parameters of the dublet of König telescope of Prague‘s observatory.

1. Úvod
Celé 19. století lze z hlediska astronomické optiky charakterizovat jako éru čočkových dalekohledů. Jejich
vývoj nebyl náhlý, předcházelo mu řada mílníků.
V 17. století nebyli astronomové spokojeni s vlastnostmi neachromatických dalekohledů. Aby redukovali
barevnou vadu objektivů-singletů, bylo nutné je vyrábět s velkými ohniskovými vzdálenostmi. Přístroje byly
velmi dlouhé a manipulace s nimi obtížná.
Velkým přínosem v astronomické optice byl objev Newtonova zrcadlového dalekohledu. Nebyl to první typ
katoptrického dalekohledu, před ním byly zkonstruovány soustavy Gregoryho a Cassegraina. Na rozdíl od nich
byl Newtonův dalekohled mnohem snadněji vyrobitelný.
Když počátkem 18. století Hadley vyrobil svůj zrcadlový dalekohled o průměru 150 mm a ohniskové
vzdálenosti 1500 mm s kovovým zrcadlem, bylo jasné, že zrcadlové dalekohledy zobrazují mnohem lépe než
dalekohledy s neachromatickými objektivy. Navíc Hadleyův dalekohled byl jen 1500 mm dlouhý. Celé 18.
století dominovaly v astronomii zrcadlové dalekohledy a jejich rozměry dosáhly průměrů zrcadel až 1200 mm.
Začátkem 18. století Chester Moore Hall a řada dalších optiků nezávisle zjistila, že vhodnou kombinací čoček
z korunového a flintového skla, lze dosáhnout toho, že paprsky dvou barev mohou mít na optické ose společnou
sečnou vzdálenost. První pokusy byly učiněny v Anglii a objektivy Johna Dollonda získaly velký věhlas.
Zhruba v polovině 18. století byly d´Alembertem, Cauchym a Eulerem napsány práce na téma achromatických
objektivů, složených ze dvou tenkých čoček, které opravovaly barevnou vadu.
Jejich teoretické práce se však nerozšířily, protože v době jeich vzniku byla v Evropě sedmiletá válka. Též
znalosti ve výrobě optického skla nebyly v tehdejší době na vysoké úrovni. Celé 18. století byly činěny pokusy
s výrobu objektivů, které redukovaly barevnou vadu, a na jeho konci měl největší přístroj objektiv o průměru
125 mm.Tehdejší technologie tavení skla nedovolila vyrobit větší objektiv.
Zásadní přínos ve výrobě čočkových objektivů měl Joseph Fraunhofer. Ten se podílel na vývoji výroby
optického skla, opracování a měření čoček pomocí interferenčních kalibrů. Fraunhofer dále zajistil, že u svých
navrhovaných a vyráběných dubletů může kromě sférochromatické vady opravovat i komu.
Při svých výpočtech začal započítávat i tloušťky čoček a provádět ray-tracing tak, aby ve svých návrzích dosáhl
dokonalé kompenzace optických vad. Dnes se považuje za zakladatele moderního optického návrhu. Fraunhofer
začal vyrábět malé objektivy o průměrech několika centimetrů. Postupem času mu zlepšující se kvalita skla
umožňovala vyrábět stále větší průměry. Jeho největší objektiv měl průměr 240 mm. Po řadu let byl největším na
světě a jeho optická kvalita byla vynikající. S Fraunhoferovým objektivem o průměru 158 mm se podařilo
R.Besselovi v Královci roku 1838 poprvé změřit paralaxu hvězdy.

46

Achromatické objektivy znamenaly velký pokrok oproti zrcadlovým dalekohledům s kovovými zrcadly.
Odrazivost zrcadlových ploch nepřesahovala 60-70 procent. Zkušenost pozorovatelů byla taková, že
s deseticentimetrovým Fraunhoferovým objektivem bylo vidět totéž, co se třiceticentimetrovým dalekohledem
s kovovým zrcadlem.
Zatímco Fraunhofer ve dvacátých letech 19. století získal sklo na výrobu 240 mm objektivu, jeho nástupce
Steinheil ve třicátých letech vybrousil čočky již o průměru 380 mm.
Od konce čtyřicátých let se do výroby refraktorů zapojil v USA Alvan Clark.
Ten začal ve čtyřicátých letech jako amatér brousit nejdříve kovová zrcadla. Ta jej neuspokojila a tak se začal
věnovat objektivům. Trvalo dlouhých 12 let pokusů než vyvinul svoji technologii výroby objektivů do
dokonalosti a získal věhlas. Průměry svých čoček neustále zvětšoval podle toho, jak se mu dařilo získat od sklářů
skleněné disky. Na konci 19. století vyrobil největší funkční refraktor na světě o průměru 1024 mm a ohniskové
vzdálenosti 19 300 mm.
Je nutné napsat, že řada velkých refraktorů byla vyrobena i v Anglii, Francii a Německu. Ve Francii byl učiněn
pokus o výrobu 1200 mm objektivu, který nebyl v astronomii použit.
Velké refraktory 19.století byly první dalekohledy, které byly vyráběny na vědeckých základech
profesionálními optiky a mechaniky. Byl s nimi získán široký soubor poznatků, na kterém stojí dnešní moderní
astronomie.
Rozvoj astronomie na konci 19. a začátkem 20. století změnil požadavky na dalekohledy a těm lépe
vyhovovaly reflektory, zvlášť díky jejich světelnosti.Expoziční doby při fotografování, nepřítomnost barevné
vady, podstatně kratší stavební délka a tudíž mnohem menší náklady na mechanické díly, možnost výroby
větších průměrů znamanaly konec výroby velkých refraktorů.
2. Zbytkové optické vady objektivů – dubletů, teorie
Výpočet poloměrů křivostí ploch objektivu, u kterého je tloušťka čoček zanedbatelná vůči jeho ohniskové
vzdálenosti, je možné nalézt v [3] nebo[4].
U objektivu se vzdušnou mezerou jsou čtyři volné parametry, se kterými lze anulovat čtyři rovnice. První dvě
jsou podmínky, aby objektiv měl pozitivní optickou mohutnost (1), druhá je podmínkou achromasie (2)
v normovaném tvaru f = 1.
φ1 + φ2 = 1

(1)

φ1 / νe1 + φ2 / νe2 = 0

(2)

φ1, φ2 jsou optické mohutnosti první a druhé čočky, νe1 a νe2 jsou Abbého čísla skel. Optická mohutnost čočky
je rovna její převrácené hodnotě ohniskové vzdálenosti f1 a f2.
1 / φ1 = f1

(3)

1 / φ2 = f2

(4)

Dále je nutno řešit dvě rovnice, z nichž první reprezentuje podmínku opravy sférické aberace. Ta je
kvadratickou rovnicí pro parametry ρ1 a ρ2, které jsou rovny
ρ1 = 1 / r1 – 1 / r2

nebo

ρ2 = 1 / r3 – 1 / r4

(5)

kde r1, r2 jsou poloměry křivostí první čočky a r3, r4 jsou poloměry křivostí druhé čočky.
Další rovnice je podmínkou pro komu a je lineární pro parametry ρ1 a ρ2. Z této rovnice se jeden parametr
vyjádří pomocí druhého a pak se dosadí do podmínky pro sférickou aberaci.
Najdou se dvě řešení, z nichž je reálné pouze jedno.
Volbou materiálů na první a druhé čočce lze docílit toho, zda přední vstupní čočka bude pozitivní /Fraunhoferův
typ objektivu/ nebo negativní (Steinheilův typ objektivu).Jsou-li vypočteny poloměry křivostí ploch, je nutné
dále provést trigonometrický výpočet, ve kterém jsou již obsaženy i tloušťky čoček. Ten se provádí pro tři
spektrální čáry a jednu hodnotu sklonu mimoosových paprsků.
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Nevykazují-li zbytkové aberace správné hodnoty, musí se provést korekce výpočtů, vedoucí ke změně poloměrů
křivostí ploch. Připustíme-li různou velikost zbytkové komy v dubletu, najdeme optická řešení popsaná
Clairautem, d‘Alembertem, Gaussem a Littrowem.
Objektiv s přední spojnou čočkou a s opravenou komou se nazývá Fraunhoferův typ. Je-li objektiv navržen
s přední čočkou rozptylnou a je-li aplanatický, bez komy, jedná se o typ Steinheilův.
Achromatický objektiv z klasických skel pro vizuální obor se navrhuje tak, aby paprsky pro spektrákní čáry C
a F /C´a F´/ měly pro jednu zóna společnou sečnou vzdálenost. Nejkratší sečnou vzdálenost mají paprsky mezi
spektrálními čarami e a d. Z hlediska sférické aberace platí, že objektivy mají v modré části spektra paprsky
překorigovány a červené paprsky jsou nedokorigovány.
Hodnota sférická aberace pro e-čáru bývá rovna nule. Je-li objektiv vyroben z klasických skel o světelnostech
1/5 až 1/10, mohou v něm být přítomny vady vyšších řádů.
Velikost průměru chromatického obrázku lze snadno spočítat z těchto parametrů: Nechť D je průměr
objektivu, f je jeho ohnisková vzdálenost, d chrom je průměr chromatického obrazu hvězdy, δf je rozdíl sečných
vzdáleností mezi společnou sečnou vzdáleností C,F paprsků a
e paprsků.
Z podobností trojúhelníků vyjde, že
D / f = d chrom / 0,5 * δf

(6)

d chrom = 0,5 * D * ( δf / f )

(7)

Nebo
Řešením podmínek pro achromasii lze dále zjistit, že pro dvojčočkový objektiv hodnota zlomku δf / f bude
rovna podílu
A = δf / f = ( Pe1 – Pe2) / (νe1 - νe2)

(8)

kde Pe1, Pe2 jsou relativní disperze skel a νe1, νe2 jsou jejich Abbého čísla.
Tyto konstanty relativní disperze Pe1, Pe2 a Abbého čísel νe1, νe2 jsou definovány jako

Pe1 = ( nF1 - ne1) / (nF1 - nC1)
Pe2 = (nF2 - ne2) / (nF2 - nC2)
νe1 = (ne1 - 1) / (nF1 - nC1)
νe2 = (ne2 - 1) / (nF2 – nC2)

Z výše uvedených rovnic (7) a (8) vyplývá, že chromatický obraz hvězdy u dubletu o pevném průměru D
závisí pouze na materiálových konstantách použitých skel a nezávisí na ohniskové vzdálenosti. Toto
reprezentuje závažný závěr, ze kterého vyplývá i omezení použitelnosti dubletu jeho zbytkovou barevnou vadou.
Pokud chromatický obraz hvězdy je srovnatelně velký jako difrakční, barevná vada nebude při vizuálním
pozorování podstatně rušit. Převyšuje-li však průměr
chromatického obrazu několikanásobně průměr difrakčního kroužku, bude vada zjevně rušit při pozorování a
kontrast bude nízký. Známe-li, že průměr chromatického a difrakčního kroužku jsou dány vztahy
d chrom = 0,5 * D * ( δf / f )
d difr = 2* f * 1,22 * λ / D

(9)
(10)

můžeme nalézt pro průměr objektivu D, vlnovou délku λ (λ = 0,0005461 mm), materiálové konstanty Pe1, Pe2,
νe1, νe2, takovou hodnotu f ohniskové vzdáleností f, pro které platí, že
d chrom = d difr

(11)
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pak
f = A* ( D^2 ) / (4,88 * λ )

(12)

kde konstanta A je rovna
A = δf / f = ( Pe1 – Pe2) / (νe1 - νe2)

(13)

Pro dublet, vyrobený z kombinace klasických skel, kde korunové sklo má indexy lomu
Ne1 = 1,5-1,55 a Abbého číslo νe1 = 57-63 a flintového skla ne2 = 1,6-1,7 a Abbebo číslo νe2 = 32-38 bývá
hodnota A okolo 1 /2000. Konstanta A je charakteristická pro každý objektiv. Znamená to, že všechny tyto
objektivy mají rozdíl mezi společnou sečnou vzdáleností chromatických svazků čar C,F a čáry e stejný.
Abychom minimalizovali zbytkovou chromatickou aberaci, musí poměr A = δf / f co nejmenší. To znamená,
že se snažíme vybrat taková skla, která budou mít stejné nebo co nejbližší relativní disperze a naopak co
největší rozdíl Abbého čísel. Tento úkol lze elegantně řešit graficky, pokud vyneseme do grafu na vodorovnou
osu hodnoty νe a na kolmou osu Pe optických skel. Pokud v tomto grafu spojíme dva body, reprezentující jednu
kombinaci korunového a flintového skla dubletu, pravá strana (13) znamená hodnotu tangenty úhlu, kterou tato
úsečka svírá s vodorovnou osou. Čím menší sklon spojnice dvou bodů, tím lépe kombinace skel opravuje
podélnou chromatickou vadu.
Vyneseme-li do grafu větší počet skel z katalogů, můžeme si všimnout toho, že velká část skel je soustředěna
kolem jedné přímky, která má hodnotu sklonu přibližně 1/2000. Hodnota 1/2000 znamená, že objektiv o
ohniskové vzdálenosti f = 1000 mm bude mít rozdíl společné sečné vzdálenosti čar C, F a e-čáry roven 0,5 mm,
což je 1/2000 ohniskové vzdálenosti.
Technologie výroby těchto skel byla známa několik set let a proto jsou označována v literatuře jako „stará“
nebo „klasická“ skla. Tato skla byla použita na výrobu všech větších objektivů 19. století.
Snahy optiků o redukci chromatické vady objektivů vedly k hledání technologie tavby nových skel (Schott).
Zjistilo se, že přírodní fluorit (CaF2) má velice vysoké Abbého číslo, okolo 96, a relativní disperzi takovou, že
v grafu Pe – νe leží značně nad přímkou, která charakterizuje polohu klasických skel. Jeho kombinace
s vhodnými skly dokázala značně redukovat podélný chromatismus oproti kombinaci s klasickými skly. První
objektivy pro mikroskopy z přírodního fluoritu začal vyrábět Carl Zeiss a získal s nimi velký věhlas.
Vedle používaného přírodního fluoritu začaly Schottovy závody tavit taková flintová skla, která měla nižší
relativní disperze a na grafu Pe – νe ležela pod přímkou klasických skel. Tyto materiály se označují kurzflinty a
též v kombinaci se vhodným korunovým sklem je u nich redukována barevná vada. Stejně tak byla zahájena i
výroba korunových skel s anomálně vysokými hodnotami relativní disperze Pe. Tyto materiály se vhodně
kombinují s flintovými skly.

3. Zbytkové optické vady známých refraktorů
A. Čtyřicetipalcový Clarkův refraktor Yerkesovy observatoře
Tento přístroj je největším čočkovým dalekohledem, který byl vyroben a použit.
Přestože je takto vyjímečný, chybí k němu přesné optické parametry k vyjádření jeho zbytkových vad. V této
práci jsme použili parametry z práce Johna Churche [2]. Tyto parametry byly převzaty z článku F.E.Rosse [1],
který na konci dvacátých ler minulého století měl pro tento dalekohled navrhnout fotografický korektor barevné
vady. Pro tyto účely měl znát přesné parametry tohoto přístroje. Na Yerkesově observatoři získal hranoly
z francouzských skel, ze kterých je objektiv vyroben. Indexy lomů těchto hranolů nechal změřit v National
Bureau of Standards. Poté získal přibližné parametry tlouštěk čoček a mezery mezi nimi, které ve své práci
publikoval Hale v roce 1897. Jejich hodnoty se lišily od těch, které sám změřil na dalekohledu. Poloměry
křivostí nalezl v dopise výpočtáře objektivu C.R. Lundina E.B.Frostovi.
Když z těchto parametrů zkusil Ross vypočítat chromatickou křivku, vyšly mu sečné vzdálenosti o 2650 mm
kratší než ty, které si pro jednotlivé spektrální čáry změřil přímo u dalekohledu. F.E.Ross byl nucen spočítat
poloměry křivostí ploch čoček tak, aby splnil tyto podmínky : Bikonvexní spojka má mít stejné konvexní
poloměry křivostí, ohnisková vzdálenost objektivu pro žlutozelené paprsky má být 19354 mm a celá
chromatická křivka by měla odpovídat hodnotám, které naměřil přímo u dalekohledu P. Fox. Hartmanovým
testem bylo změřeno, že objektiv je překorigovaný, krajní paprsky mají delší sečné vzdálenosti o 4 až 8
milimetrů než středové. Byl naměřen i 2 milimetrový astigmatismus. Rossovi vyšlo řešení, které přesně
odpovídalo jak ohniskové vzdálenosti, tak i chromatické křivce, ale otvorová vada v jednotlivých spektrálních
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čárách byla 50 mm. Pokud by byla některá z ploch asférizována, muselo by se leštěním odebrat velké množství
materiálu a tento proces by byl velmi obtížný. Clark, který měl s retušemi ploch velké zkušenosti, by sotva
připustil takovou komplikaci. Chyba spočívá především v nepřesném určení poloměrů křivostí ploch. Ve své
práci John E. Church [2] navrhuje změnit rádiusy ploch tak, aby se výsledný návrh objektivu co nejvíce přiblížil
chromatické křivce i otvorové vadě.
Jeho hodnoty jsme vložily do programu Zemax. Zbytkové vady objektivu s jeho parametry mají stejné
hodnoty, jaké naměřil Ross a Fox v minulém století s maximální chybou 4 mm v sečných vzdálenostech pro
jednotlivé spektrální čáry.Tuto chybu lze opravit malými změnami poloměrů popřípadě profilem disperzních
křivek skel.
Objektiv je korigován pro čáry B – F, a pro e-čáru má otvorovou vadu 6 mm. Pro vlnovou délku 560 nm má
ohniskovou vzdálenost 19354 mm. Dalekohled byl využíván po celou svoji historii pro měření paralax a
vlastních pohybů hvězd, pozorování planet a jejich měsíců, spektroskopii, pozorování dvojhvězd.

B. Třicetišesti palcový dalekohled Lickovy observatoře.
Tento objektiv byl vyroben Alvanem Clarkem a mechanické části vyráběla firma Warner and Swasey
Company. V roce 1888 byl umístěn na hoře Mount Hamilton poblíž města San José v Kalifornii. Jeho čočky
byly vyrobeny z francouzskýcho skel, přičemž kvalitní materiál na spojku se povedl odlít až na dvacátý pokus.
Čočky byly několikrát přelešťovány, naposledy počátkem 80. let dvacátého století, kdy dostaly definitivní tvar.
U objektivu jsou známy velice přesně změřené indexy lomů skel čoček, avšak jejich poloměry křivostí a
velikost tlouštěk chybí.
Parametry pro vyčíslení jeho zbytkových vad byly vzaty z článku Johna E. Churche [2]. Jako základ pro
výpočty optických parametrů u tohoto objektivu byl vzat čtyřicetipalcový dalekohled Yerkesovy hvězdárny.
Tyto parametry byly pro Lickův dalekohled zmenšeny koeficientem 0,9. Poté byly napočítány poloměry křivostí
čoček tak, aby bikonvexní spojka měla na obou plochách stejné konvexní poloměry a společně s rozptylkou měl
dublet ohniskovou vzdálenost 17630 mm. Ta byla naměřena J.H.Moorem.
Indexy lomů byly vzaty z literatury [5].
V roce 1890 byla publikována práce J.E.Keelera, který u tohoto objektivu proměřil chromatickou křivku.
Zjistil, že objektiv je korigován pro B-F čáry a má nejkratší sečnou vzdálenost pro paprsky o vlnové délce 565
nm.
Z těchto parametrů vycházel i John E.Church [2], který spočítal poloměry křivostí ploch tak, aby výsledek
simulací co nejlépe odpovídal naměřeným hodnotám. Chromatická křivka na tomto dalekohledu byla měřena
brzy po jeho uvedení do provozu a lze ji nalézt v [6].
V roce 1892 Barnard s tímto dalekohledem objevil pátý Jupiterův měsíc s názvem Amaltheia. Objev byl
proveden vizuálně. Další měsíce planet Sluneční soustavy byly objevovány již pouze fotograficky.
S dalekohledem byla prováděna spektroskopická pozorování, měření drah dvojhvězd, planetární astronomie,
astrometrie.

C. Dalekohled USNO
Tento dvacetišestipalcový dalekohled byl vyroben v roce 1873. Jeho objektiv vyrobil Alvan Clark a
mechanickou montáž Warner and Swasey Company.
Objektiv má průměr 660 mm a ohniskovou vzdálenost d paprsků 9873 mm. Jedná se o dublet s B – F korekcí
s otvorovou vadou 1,8 mm. Je to nedokorigovaný objektiv. Na tyto parametry byly napočítány v [2] poloměry
křivostí tak, aby výsledky chromatických křivek by se co nejlépe podobaly naměřeným. USNO observatoř je ve
Washingtonu a dosud dalekohled využívá k měření dvojhvězd a ve speckle interferometrii. V roce 1877 s ním
Asaph Hall objevil Marsovy měsíce Phobos a Deimos.

D. Dalekohled z hvězdárny Greenwich
Přístroj má průměr 325 mm a ohniskovou vzdálenost 5400 mm.Velký dalekohled byl získán Airym pro
hvězdárnu v Greenwiche koncem padesétých let 19. století. Hlavním důvodem pro jeho zakoupení bylo zlepšení
přístrojového vybavení hvězdárny, které bylo po objevu Neptuna v roce 1846 Gallem často kritizováno.
Airy se v roce 1855 obrátil v Německu na firmu Merz, aby získal velký dalekohled pro hvězdárnu
v Greenwich. Merz mu nabídl refraktor o průměru 325 mm a s ohniskovou vzdáleností 5395 mm. Airy si
dalekohled odzkoušel a prohlásil jej za výborně zobrazující a od roku 1860 se s ním začal pozoroval.
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Po celou svou existenci se s přístrojem měřily zákryty hvězd Měsícem, pozice komet, pozorování planet a
dvojhvězd, měření pohybů měsíců planet. Později byl přístroj vybaven spektroskopem a měřilo se s ním i tepelné
záření hvězd.
Dalekohled byl umístěn na společné montáži s 26 palcovým Thompsonovým fotografickým refraktorem, kde
sloužil jako pointer. Objektiv byl v 80.letech proměřován a byly publikovány jeho parametry v [10].
Z těchto dat jsme vycházeli ve výpočtech zbytkových vad.
Samotný objektiv na optické ose vykazuje zonální vady a osový astigmatisnus. Jeho návrh je vzdálený od
aplanatického řešení. Vstupní plocha je silně poškozena škrábami z nevhodného čištění. Velikost optických vad
je taková, že jsou pozorovatelné pouze za vynikajících podmínek. S přístrojem byly měřeny dvojhvězdy až do
úhlové vzdálenosti 0,5”.

E. Fraunhoferův heliometr
Nejstarším přístrojem našeho příspěvku je Fraunhoferův heliometr s objektivem 158/2560. Dalekohled byl
spočten Fraunhoferem 1822 a dokončen po jeho smrti v roce 1826.V roce 1838 s ním F.W.Bessel změřil
paralaxu hvězdy 61 Cygni.
Parametry k tomuto dubletu byly objeveny ve Fraunhoferových zápiscích až v roce 1898 a zkoumány Merzem.
Z optického návrhu vyplývá, že objektiv byl optimalizován pomocí ray tracingové metody, která umožňuje
dosažení dokonalé eliminace zbytkových vad. Objektiv byl achromatizován pro paprsky oborů B a F, narozdíl od
dnešních objektivů, u kterých se užívá korekce C-F. To u jeho objektivu způsobuje modré, indigové zbarvení
okrajů pozorovaných objektů. Tato korekce byla v 19.století preferována, protože hlavním zájmem bylo
pozorování planet, které svítí odraženým světlem ze Slunce. Toto světlo má největší intenzitu ve žluté barvě a
právě korekce B-F byla považována pro tato pozorování za vhodnější než typ korekce C-F. Metody návrhu,
výroby, zkoušení objektivu, které vyvinul J. Fraunhofer, byly po něm široce užívány v celém optickém
průmyslu.

F. Koenigův objektiv 180/3430
Tento dalekohled byl vyroben Zeissem na zakázku vídeňského astronoma Koeniga v letech okolo 1905-1907.
Do Prahy se tento přístroj dostal po jeho smrti, kdy byl zakoupen pro nově vznikající petřínskou hvězdárnu.
Na masívní montáži byly umísatěny dva dalekohledy, větší, fotografický o průměru 200 mm a ohniskové
vzdálenosti 3000 mm a menší, pro vizuální pozorování i jako pointer. Ten má průměr 180 mm a ohniskovou
vzdálenost 3430 mm.
V roce 2005 byl přivezen do Turnova do bývalé VOD AVČR, aby byl očištěn a opatřen antireflexními
vrstvami. Během demontáže byl důkladně proměřen.
Ukázalo se, že je vyroben z klasických skel s indexy a disperzemi blízkými kombinaci BK7 – F1 jen s malými
várkovými odchylkami v 5. řádu indexu lomu. Spojka byla důkladně přelešťována a u objektivu došlo
k prodloužení ohniskové vzdálenost o 6 mm. Tato čočka vykazuje na polariskopu uprostřed kříž, způsobený
vnitřním pnutím
Dalekohled je určen hlavně pro popularizaci astronomie.

4. Parametry objektivů, pro které byly počítány zbytkové vady
Optické parametry objektivů Alvana Clarka a Fraunhoferova heliometru byly publikovány v práci Johna
Churche ve Sky and Telescope,March,1982. [2]
Parametry pro 325 mm refraktor observatoře v Greenwich vyšly v práci [10]
Optické parametry objektivu 180/3430 Koenigova dalekohledu hvězdárny na Petříně byly změřeny ve Vývojové
optické dílně AV ČR v Turnově během jeho opravy a napaření antireflexními vrstvami.

Tento článek vznikl v rámci projektu č. CZ.1.05/2.1.00/03.0079 Regionální centrum speciální optiky a
optoelektronických systémů TOPTEC, který je realizován za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj v
programu OP VaVpI a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
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Analýza emisních čar ve výboji v napařovacím stroji
Pavel Oupický, Centrum pro optoelektroniku
Viktor Sember, Oddělení vysokoteplotního plazmatu
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Abstrakt
V článku v jeho zkrácené verzi pro sborník z konference je stručně analyzováno použití výboje v napařovacích a
naprašovacích strojích a pro jeden konkrétní případ je proveden pokus o analýzu spektra naměřeného
spektrometry USB2000 a HR4000 .
Úvod
V napařovacích strojích se používá výboj k čištění substrátů připravených k napařování tenkých vrstev a v
některých případech i k homogenizaci a temperaci napařených vrstev tímtéž výbojem v tomto případě
nahrazujícím iontovou asistenci.

Vzhledem k prvnímu a základnímu použití, kdy má výboj dočišťovat již předtím mechanicky (mytím) a
chemicky (rozpouštědly) ošetřený povrch, je důležité, aby výboj svým účinkem jednak odstranil prach na
povrchu substrátů elektrostatickými a adhezními silami přidržovaný a dále přímým ohřevem substrátů
působeným opakovanými dopady urychlených iontů uvolnil z povrchu molekuly zbytků rozpouštědel a vody.
Přitom je velmi důležité aby výboj skutečně čistil a nikoli naopak na povrch substrátů nanášel nečistoty
vznikající interakcí výboje s nečistotami na elektrodách a stěnách vakuové napařovací či naprašovací komory.
Dalším důležitým faktorem, který je nutné sledovat, je možnost poškození substrátů výbojem zvláště v
případech, kdy jde o substráty z hmot neodolávajících zvýšeným teplotám jako jsou např. plasty a laky a nebo
substrátů spojených s jiným zařízením, které by mohlo být poškozeno elektrostatickým polem, např. průzory
CCD kamer resp. přímo jejich čipů..
Pro určení alespoň některých parametrů výboje v obou výše uvedených případech byl dále proveden pokus o
analýzu jeho emisního spektra. Cílem této analýzy bylo určení jednak vlastního složení probíhajícího výboje se
zaměřením na jeho chemické složení a jednak alespoň přibližné určení teploty ve středu výbojové oblasti a to
celkem běžně dostupnými měřícími a softwarovými prostředky.
Výboj v napařovací aparatuře
Ke sledování a analýze byl zvolen výboj v napařovací aparatuře typu B63D , která se běžně používá k
napařování substrátů až do průměru 630 mm . K napařování se převážně používají materiály aplikované v
reflexních a antireflexních vrstvách používaných v optice, jakými jsou kovy Al, Ag, Au, Cr, Ni a dielektrika
SiO2, TiO2, MgF2 a řada dalších.
Napařovací komora je opatřena několika průzory, kterými by bylo možné výboj vyfotografovat a nasnímat jeho
spektrum. Byla zde možnost použít okénka pro pozorování dění v komoře a nebo průzory používané pro
fotonometr.
Zvolena byla jednodušší a méně náročná varianta s použitím pozorovacího průzoru. Pomocí optického vlákna
napojeného na kolimační čočkou upevněnou na okénko na jeho jednom konci a spektrometru napojeného na jeho
druhém konci bylo nasnímáno emisní spektrum, které výboj při svém vzniku produkuje.
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Obr.1 - pohled do otevřených dveří napařovacího stroje B63D. Vpředu je vidět výbojová elektroda ve tvaru
lichoběžníku

Obr 2. - fotografie výboje ve vakuové komoře napařovacího stroje B63
Spektra byla nasnímána dvěma spektrometry s různymi parametry, spektrometrem USB2000 s rozsahem 200 až
850nm a instrumentálním profilem cca 0.8n a spektrometrem HR4000 s rozsahem 300 až 750nm s
instrumentálním profilem cca 0.27nm .
Analýza výboje v napařovací aparatuře
Cílem analýzy je určení složení interní atmosféry v komoře napařovacího stroje a přibližné průměrné teploty
částic, které tento výboj tvoří, a to vše z naměřených spekter celkem běžně dostupnými spektrometry, které byly
k dispozici.
Výboj ve zředěném plynném prostředí v uzavřené komoře je buzen stejnosměrným napětím vytvářejícím
elektrické pole. Při patřičném zředení plynu dochází k ionizaci atomů a k rotaci a víbracím v molekulách, které
se projevují vznikem intenzivních emisních čar. Na dalším obrázku je příklad schematického uspořádání
výbojových elektrod a příslušných elektrických obvodů. Čistěné substráty jsou spojeny s katodou a výbojová
elektroda je na kladném potenciálu vysokého napětí ( cca 300 - 1000 V).
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Obr. 3 – běžné uspořádání výbojové aparatury [1]
1 – komora, 2 – anoda, 3 - katoda, R - odporový předřadník, PS - zdroj napětí
Jako pracovní plyn v komoře lze použít téměř libovolný plyn, v běžné praxi se používá téměř výhradně běžná
atmosféra, složená z molekulového dusíku N2, kyslíku O2, vodní páry H2O, kyličníku uhličitého CO2 a řady
dalších plynů jako, např. uhlovodíků a vzácných plynů.
Při tomto experimentu byla rovněž použita běžná atmosféra. Tlak plynu v komoře byl měněn v rozsahu cca 1.0
Pa až 6.0 Pa, při těchto tlacích se dařilo udržet výboj při měření v dostatečné stabilitě. Napětí a proud nebylo
možné přímo měřit, pouze zprostředkovaně na primáru vysokonapěťového transformátoru. Napětí bylo
udržováno víceméně na konstantní úrovni.
Spektra byla snímána postupně při současném narůstání tlaku v komoře. Tlak bylo možné regulovat pouze
připouštěcím ventilem a Rootsovou vývěvou.
Ve spektru ze spektrometru USB2000 (B63-U) jsou evidentní nejvýznamnější spektrální čáry a oblasti se
zvýšenou emisní aktivitou (možnost měření v UV oblasti nemohla být vzhledem k použitým průzorům využita),
nelze zde však rozlišit detaily a některé emisní čáry tak zde vůbec nejsou zaregistrovány.
Ve spektru ze spektrometru HR4000 (B63-H) s větším rozlišením lze identifikovat velmi mnoho spektrálních
čar, přičemž však není zcela jisté, zda se skutečně jedná o emisní čáry či pouze konstantní šum spektrometr.
Příklad naměřených spekter je na následujících obrázcích.

Obr. 4 - spektrum výboje v komoře napařovacího stroje B63D změřené dvěma spektrometry USB2000 (U) a
HR4000 (H)
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Obr. 5 – příklad detailního spektra naměřeného dvěma spektrometry USB2000 (U) a HR4000 (H) při stejném
tlaku cca 2.0 Pa
Komparací spekter naměřených při různých tlacích změřených stejným spektrometrem je možné odseparovat
zřetelné emisní čáry od potenciálního šumu a výsledek zapsat do tabulek. Takto vyseparované čáry lze rovněž
zpětně vynést do grafů.
Cílem separace spekter z naměřených dat byla snaha porovnat naměřená spektra s tabulkovými spektry
převzatými z databáze NIST .
Z takto získaných a porovnaných detailů bylo zjištěno, že čáry atomů ve spektru výboje s vyjímkou atomů
vodíku s velkou pravděpodobností nejsou a nebo se tam vyskytují minimálně.
Ve spektru výboje se tak podařilo spolehlivě určit přítomnost vodíkových čar H alfa a H beta. Že se zde žádné
další spektra atomů nevyskytují lze zjistit např. i porovná-ním spektra výboje s tabulkou emisních čar zjištěných
měřením v tokamacích.
Jelikož z atomárních spekter se nepodařilo až na vodík čáry určit, bylo třeba obrátit se ke spektrům
molekulovým, tj. ionizačním, rotačním a vibračním. S tím měli větší zkušenosti a potřebné prostředky moji
kolegové z UFP Šimek a Sember a proto jsem se s žádostí o další analýzu obrátil na ně.
Kromě evidentních vodíkových čar kolega V. Sember pomocí programu LIFBASE a dalších prostředků určil ve
spektru emisní a rotačně–vibračních čáry molekul dusíku a kyslíku, viz následující obrázek.
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Obr. 6 – analýza spektra výboje programem LIFTBASE
Na obr. 6 je naznačená analýza spektra výboje, kdy se naměřené spektrum porovnává se spektrem teoretickým a
po korekcích na odpovídající instrumentální profil spektrometru (tj. jeho rozlišovací schopnost) lze takto
odhadnout i odpovídající teplotu v plynu, která z daného spektra byla určena na cca 600º C .
Z naměřených vodíkových čar, z nichž se preferuje většinou nejvýraznější čára H beta, lze pak např. v programu
MATLAB vypočítat z jejího rozšíření - opět po příslušné korekci na instrumentální profil spektrometru
USB2000 - hustotu elektronů odpovídající i hustotě iontů a tedy plazmatu ve výboji. Ta byla v tomto konkrétním
případě stanovena na hodnotu
ne ~ 1.9 x 10^22 m-3 .
Závěr
Jednoduchou technikou i technikou měření, která byla v tomto případě k dispozici a použita a dostupným
softwarovým vybavením lze určit složení plynů ve výboji a jeho další parametry pouze přibližně. K tomu použité
postupy jsou však zcela obecné a v případě použití spektrometrů s větší rozlišovací schopností bude jistě možné
velmi rychle určit hledané charakteristiky výboje přesněji.
Tato práce byla finančně podpořena Evropským regionálním fondem pro rozvoj a Ministerstvem školství,
mláděže a sportu České republiky jako projekt CZ.1.05/2.1.00/03.0079: Vývojové centrum pro speciální optiku a
optoelektronické systémy.
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Kde leží střed Čech, Moravy, České republiky a Evropy
Jaroslav Střeštík
Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, Česká republika
Abstrakt: Střed jakékoli jiné územní jednotky, např. Čech, České republiky, Evropy apod., je nepochybně jistá
atrakce pro obec, na jejímž území se nachází. Takové místo jistě přispívá to ke zviditelnění obce a snad i ke
zvýšení cestovního ruchu. Zřejmě i proto je více takových míst, o nichž se tvrdí, že jsou středem nějakého
území. V tomto příspěvku jsou uvedena některá nejdůležitější taková místa. Je popsán postup, jak lze určit střed
vybraného území jakožto těžiště. Tímto způsobem je pak vypočítána poloha středu Čech, Moravy, České
republiky a Evropy a tyto polohy jsou porovnány s výsledky uvedenými jinde.
Where the centre of Bohemia, Moravia, the Czech Republic and Europe is located
Abstract: The centre of any territorial unit, as e.g. Bohemia, Czech Republic, Europe etc., is undoubtedly an
attraction for the town or village where this point is located. This fact contributes surely to the significance of the
locality and perhaps it attracts more visitors. This is the reason why there are more localities considered as the
centre of the territorial unit. In this contribution, some most significant centres are presented. The method how to
determine the centre of a selected territory as the centre of gravity is described. Using this method the positions
of centres of Bohemia, Moravia, the Czech Republic and Europe have been calculated and compared with other
mentioned results.
Střed jakékoli jiné územní jednotky, např. Čech, České republiky, Evropy apod., je nepochybně jistá
atrakce pro obec, na jejímž území se nachází. Bývá obvykle vyznačen v terénu pomníkem s příslušným nápisem.
Takové místo jistě přispívá to ke zviditelnění obce a snad i ke zvýšení cestovního ruchu. Zřejmě i proto je více
takových míst, o nichž se tvrdí, že jsou středem nějakého území. Informace o nich lze najít na internetu pomocí
vyhledávače www.google.cz zadáním např. „střed Čech“ apod. Většinou však tam chybí údaj, jakým způsobem
byla poloha příslušného středu určena, a není ani odkaz na nějaký zdroj. Naproti tomu vyhledávač nabídne
spoustu informací jiných, které nemají vztah ke středu nějakého územního celku, protože slovo „střed“ bývá
často součástí názvu firmy či jiné instituce, např. Přírodní park Střed Čech (jižně od Prahy v okolí Jílového) či
dokonce ČSAD Střední Čechy (se sídlem v Mělníku).
Po vzniku České republiky se stalo aktuálním nalézt střed tohoto nově vzniklého státu. Střed ČR
považovaný za oficiální se nachází u obce Číhošť nedaleko Ledče nad Sázavou. Přesněji 400 m na severovýchod
od kostela (Fofonka, 2005 – u tohoto jediného středu je na internetu uveden autor a zdroj) a je označen
pomníkem (obr. 1). Obec Číhošť je známa též tzv. číhošťským zázrakem z padesátých let a následnou represí
stalinského režimu, jejíž obětí se stal farář Toufar. Jiný pomník označující střed ČR lze spatřit v nedalekém
Golčově Jeníkově, asi 15 km na severovýchod (obr. 2, o tom ještě dále).

Obr. 1. Střed České republiky u Číhoště.
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Obr. 2. Střed České republiky v Golčově Jeníkově.
O určení středu historického území Čech není zřejmě tak velký zájem. Pražané se možná setkali
s domněnkou, že střed Čech či dokonce střed Evropy se nachází na kopci Ládví na severním okraji Prahy, kde je
veřejnosti nepřístupná věž, která má tento střed označovat. To je však omyl, věž slouží pro geodetické účely a se
středem Čech či jiného celku nemá nic společného. Za skutečný střed Čech bývá považována obec Petrov, asi
6 km západně od Jílového u Prahy. Jihovýchodně od Petrova na druhém břehu Sázavy je známý kopec Medník.
Samotný střed se má nacházet severně od obce.
Za střed Moravy se obecně považuje plochý kopec Předina u obce Dobrochov mezi Vyškovem
a Prostějovem (obr. 3). Na tomto kopci stojí rozhlasový vysílač Brno, postavený ve dvacátých letech minulého
století. Je však možné mít podezření, že právě existence tohoto stožáru je mylně vykládána jako označení středu
jako Moravy. Navíc není z internetových údajů zřejmé, má-li jít o střed historického území Moravy jako takové
nebo země Moravskoslezské v hranicích např. z první republiky (tedy včetně české části Slezska).

Obr. 3. Střed Moravy na kopci Předina s rozhlasovým vysílačem Brno-Dobrochov.
Pro určení středu jakékoli oblasti je důležitá volba metody, jakou se tento střed určuje. Nejjednodušší se
zdá spojit nejsevernější bod s nejjižnějším a nejzápadnější s nejvýchodnějším a průsečík těchto spojnic
považovat za hledaný střed. To je však zcela nevyhovující, např. v případě České republiky by vyšel střed ČR
jižně od Prahy (protože nejsevernější i nejjižnější bod leží v Čechách), a jen pouhý pohled na mapu napoví, že
střed musí být zcela jinde. Je možné také najít poledník, resp. rovnoběžku, půlící výše uvedené spojnice
(nazveme je střední poledník a střední rovnoběžka) a jejich průsečík označit za střed. To je jistě skutečnosti
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blíže, ale v případě, že zkoumané území obsahuje dlouhý úzký výběžek, jako je např. území Rakouska směrem
na západ ke spolkové zemi Vorarlberg, to opět nevyhovuje. Fyzikálně nejsprávnější je určit těžiště dané oblasti.
Matematicky se to dá provést různým způsobem, pravděpodobně nejjednodušší je pokrýt celé území s okolím
pravidelnou čtvercovou sítí bodů a do dalšího zpracování zahrnout jen ty body, které leží uvnitř území. Pak se
snadno určí průměr vodorovných a svislých souřadnic. Přesnost určení středu je samozřejmě dána hustotou
použité sítě. Tímto způsobem lze v případě Evropy bez problémů zahrnout do zpracování kterékoli ostrovy
v okolí.
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Obr. 4. Síť bodů pro určení těžiště České republiky. Body v Čechách jsou označeny modře, na Moravě zeleně,
spočtené středy jakožto těžiště červeně, údaje na osách jsou čísla řádků a sloupců.
Území České republiky jsme pokryli čtvercovou sítí, kde jednotlivé řádky a sloupce byly od sebe
vzdáleny 4 km. To je sice síť poměrně řídká, nicméně pro určení středu s přesností několika kilometrů to stačí.
Zvlášť byly označeny body patřící k Čechám a k Moravě, aby bylo možné určit středy všech území samostatně.
Síť pro celé území České republiky obsahuje 68 řádků a 120 sloupců, celkem 3234 bodů v Čechách a 1663 bodů
na Moravě. Celá tato síť je ukázána na obr. 4.
A zde jsou výsledky.
Střed historického území Čech coby těžiště vyšel východně od města Jílové u Prahy poblíž obce
Skalsko u rybníka Markvart, v nedaleké oboře Březka, která je veřejnosti nepřístupná a kde by pochopitelně
nemohl být vyznačen. Leží tedy skutečně v přírodním parku, který nese název Střed Čech a asi 15 km na východ
od obce Petrov, kde je střed Čech podle jiných údajů. Průsečík středního poledníku se střední rovnoběžkou leží
asi o 30 km na jihojihozápad, nedaleko obce Křečovice u Sedlčan (rodiště skladatele Josefa Suka a místo
natáčení filmu „Vesnička má středisková“).
Střed Moravy (přesněji země Moravskoslezské) jako těžiště vyšel jihozápadně od Prostějova poblíž
obce Určice. Tedy asi 10 km na severozápad od kopce Předina, což je opět dobrá shoda s údaji na internetu.
Střední poledník a rovnoběžka posunou střed o 20 km severněji, k obci Kostelec na Hané, asi 5 km severně od
Prostějova (zde žil v posledních letech svého života Petr Bezruč – je zajímavé, jak často vycházejí místa
významná i z jiných důvodů!).
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Střed České republiky vychází v blízkosti obce Číhošť, což je až neuvěřitelná shoda se zmíněnými údaji
na internetu (Fofonka, 2005) vzhledem k poměrně řídké síti bodů. Střední poledník a rovnoběžka jej posunou
o něco na východ k obci Skuhrov, 15 km severně od Havlíčkova Brodu. Spolu se středem v Golčově Jeníkově
pak tvoří trojúhelník blízký rovnostrannému. Vcelku lze konstatovat, že území Čech, Moravy ani České
republiky neobsahuje dlouhé úzké výběžky a proto středy určené ze středních poledníků a rovnoběžek se neliší
podstatně od středů spočtených jako těžiště.
Středů celé Evropy, na rozdíl od Čech, Moravy a České republiky, se dá najít velké množství, snad
několik desítek. Záleží na tom, co se považuje za součást Evropy a jakým způsobem se střed vypočítává. Už
zmíněný Fofonka (2005) uvádí místo na hranici Polska a Litvy. Neuvažoval ostrovy patřící geograficky
k Evropě (např. Velká Británie, Island a ostrovy ve Středozemním moři a v Arktidě) a hranici Evropy s Asií vedl
přibližně po trase řek Pečora, Kama, Volha, Don, tedy část území Ruska před Uralem přesunul do Asie. Bohužel
u všech dalších údajů o středech Evropy podobné upřesnění chybí. Podle nejnovějšího měření francouzských
geografů z r. 1991 leží střed Evropy v Litvě, asi 26 km na severovýchod od Vilniusu na vrchu Bernatai u obce
Purnuskes. Tedy přidáním území mezi Volhou a Uralem a ostrovů ležících převážně za západ od evropského
kontinentu se poloha středu oproti výše uvedenému příliš nezměnila. Tento střed je zapsán v Guinnesově knize
rekordů, takže ze všech ostatních míst právě tento lze považovat za oficiální. V terénu je označen honosným
vysokým pomníkem (obr. 5). Na mohutném bílém žulovém sloupu je koruna z hvězd, jaké známe z vlajky
Evropské unie. U tohoto místa je i malé muzeum zaměřené na různá pojetí geografických středů v Evropě.
Nejstarší měření už z r. 1775 umístilo střed Evropy do blízkosti obce Suchowola v severovýchodním Polsku, jiné
zase do okolí města Toruň, rovněž v Polsku, jen o něco západněji. V tomto případě však byla použita nevhodná
metoda průsečíku spojnice nejsevernějšího bodu s nejjižnějším a nejzápadnějšího s nejvýchodnějším. Rakouskouherští geografové určili v r. 1887 střed Evropy nedaleko města Rachiv na Podkarpatské Rusi u hranic s dnešním
Rumunskem (s krajem Maramureš). Pozdější sovětské měření (kdy toto území patřilo SSSR) tuto polohu
přibližně potvrdilo a dodnes je místo označeno velkým pomníkem. Němečtí geografové označili v r. 1900 jako
střed Evropy kostel Frauenkirche v Drážďanech, což později využila nacistická propaganda jako symbol
významu tehdejší Velkoněmecké říše. Pomníkem je také označeno místo u obce Krahule severně od Kremnice
na středním Slovensku. Jiný významný pomník označující střed Evropy lze spatřit na kopci Dyleň v pohoří
Český Les nedaleko Mariánských Lázní, jen několik metrů za hranicemi na území Německa, proto se pro toto
místo užívá německý název Tillenberg (obr. 6). Tuto polohu prý určil sám Napoleon, avšak pomník pochází až
z konce 19. století. Novější měření německých geografů nalezlo střed Evropy opět v Bavorsku, ale o kousek dál
na jihovýchod, u obce Hildweinsreuth (na české straně je nejblíž Tachov a Přimda). Další střed Evropy se
nachází v České republice u obce Jakubovice, jihovýchodně od Golčova Jeníkova a je označen pomníkem
s nápisem „pupík Evropy“ (obr. 7). Výše zmíněný pomník v Golčově Jeníkově býval také označován za střed
Evropy, toho se dnes radní vzdali a považují jej pouze za střed ČR. V Havlíčkově Brodě je v parku obří trychtýř
s nápisem Střed Evropy, ten ovšem nelze brát vážně, protože na místě se dále uvádí, že toto místo měl vyměřit
legendární Jára Cimrman (obr. 8). Také geodetická věž u Lišova u Českých Budějovic bývá někdy mylně
označována za střed Evropy, ve skutečnosti jde o jeden ze šesti základních nivelačních bodů v RakouskoUhersku. Kromě těchto (a dalších) geografických středů existuje ještě astronomický střed Evropy, definován
jako průsečík 50. rovnoběžky a 15. poledníku, ten leží východně od Kouřimi v blízkosti starého hradiště
a v terénu býval označen jen nenápadnou železnou tyčí. Místo toho je nyní zajímavý pomník přímo na náměstí
v Kouřimi (obr. 9). K tomuto místu se vztahují např. vypočtené časy východu a západu Slunce a Měsíce.

Obr. 5. Střed Evropy v Litvě.
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Obr. 6. Střed Evropy na Dyleni (Tillenberg).

Obr. 7. Pupík Evropy v Jakubovicích.

Obr. 8. Cimrmanův střed Evropy v Havlíčkově Brodě.
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Obr. 9. Astronomický střed Evropy u Kouřimi – v terénu (vlevo) a na náměstí v Kouřimi (vpravo).
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Obr. 10. Pokrytí Evropy sítí bodů pro určení těžiště (body se slévají). Body na kontinentu jsou označeny modře,
na ostrovech zeleně, spočtené středy Evropy jakožto těžiště červeně, střed samotných ostrovů světle zeleně,
průsečík středního poledníku a střední rovnoběžky hnědě, jiné citované polohy žlutě. Údaje na osách jsou čísla
řádků a sloupců.
Pro určení středu Evropy je třeba ještě několik dalších upřesnění. Především východní hranice Evropy.
Obecně se za ně považuje hlavní hřeben Uralu, řeka Ural, Kaspické moře a hlavní hřeben Kavkazu. Sovětští
geografové učinili malou změnu v tom, že celý Ural považují za součást Evropy, zatímco celý Kavkaz má ležet
v Asii (toto se jim zdálo praktičtější). Vzhledem k velikosti celé Evropy je to však změna malá, která polohu
středu příliš neovlivní. Výše zmíněné Fofonkovo vymezení východní hranic Evropy (řeky Pečora, Kama, Volha,
Don - na internetu) však posune střed Evropy o velký kus na západ. Zde se přidržíme klasické hranice. Dále je
podstatné rozhodnutí, zda hledáme střed pouze kontinentální Evropy, či připočíst všechny ostrovy, které
geograficky k Evropě patří. Ostrovy se nacházejí převážně na západ a na sever od evropského kontinentu
(největší jsou britské ostrovy, poměrně velké jsou také ostrovy v Arktidě), a jejich vynechání posune střed
Evropy na východ a na jih. Zde použijeme obě varianty. A nejdůležitější je rozhodnutí, jakou mapu k tomu účelu
vzít, jakou mapu pokrýt čtvercovou sítí. Zemský povrch je zakřiven (kulová plocha) a proto metodicky
nejsprávnější by bylo hledat těžiště této zakřivené plochy, tj. jako kdyby se území Evropy vyřízlo z globusu. To
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je ovšem velmi obtížné a proto se vždy používají mapy nakreslené na rovné ploše. Pro přenos map z globusu na
rovinnou plochu existuje více způsobů projekce. Údaje na takové mapě jsou pak v každém případě zkresleny,
a to tím více, čím větší území se přenáší na rovnou plochu. V případě malého území, jako jsou Čechy, Morava
nebo Česká republika, je toto zkreslení malé a lze je zanedbat. Pro Evropu je však třeba najít vhodnou projekci,
při které nebude zkreslení příliš velké. Jistě zcela nevyhovující je Mercatorova pravoúhlá síť poledníků
a rovnoběžek, kterou používají námořníci. Na takové mapě jsou velmi zvětšeny oblasti daleko od rovníku, např.
Grónsko se zdá být větší než Afrika a Špicberky větší než Francie, a tím by se nalezený střed Evropy posunul
daleko na sever. Zde vyjdeme z Bonneovy plochojevné sítě, jaká byla použita ve školním zeměpisném atlase
z padesátých a šedesátých let. Plochojevná síť znamená, že minimálně zkresluje plochy. Při každém přenosu
obrazů z kulové plochy na rovinu dojde vždy ke zkreslení délek, ploch a úhlů. Přitom platí, že menší zkreslení
jednoho z těchto parametrů znamená větší zkreslení ostatních, a při hledání těžiště jsou jistě důležitější plochy
než úhly. Takto vybranou mapu Evropy jsme pokryli čtvercovou sítí, kde řádky a sloupce byly od sebe vzdáleny
7,5 km. Síť je tedy o něco řidší než jakou jsme použili pro Českou republiku, vzhledem k velikosti území je však
Evropa pokryta daleko větším počtem bodů. Zvlášť jsme označili body příslušející ostrovům. Takto zvolená síť
ovšem nemůže zachytit velmi členité pobřeží nebo malé ostrůvky. Avšak naprostá většina bodů leží v evropském
vnitrozemí, takže případná chyba v určení středu z důvodu nerovnosti hranice je nepatrná. Síť pro celé území
Evropy včetně ostrovů obsahuje 300 řádků a 280 sloupců, na území Evropy je celkem 32253 bodů, bez ostrovů
30098 bodů. Ostrovy zabírají pouze 6,7% území Evropy, nicméně vzhledem k jejich vzdálenosti od očekávaného
středu Evropy nebude jistě jejich příspěvek zanedbatelný. Celá tato síť je ukázána na obr. 10. Protože bodů je
v poměru k velikosti obrázku daleko více než je na obr. 4, slévají se všechny body dohromady.
A zde jsou výsledky.
Kdo očekával, že střed Evropy bude ležet někde ve střední Evropě, při nejmenším v blízkosti naší země,
bude asi zklamán. Střed Evropy včetně všech ostrovů vychází na území Litvy, jen asi 10 km západně od
hlavního města Vilniusu. Toto místo leží velmi blízko „oficiálního“ středu Evropy, zapsaného v Guinnesově
knize rekordů, od něhož je vzdáleno méně než 50 km, což je opět až překvapivá shoda vzhledem k velikosti
Evropy. Znamená to, že francouzští geografové použili stejnou metodu výpočtu těžiště a vycházeli ze stejného
mapového zobrazení, jaké bylo použito zde. Jiní autoři zřejmě použili jiné mapové zobrazení a proto jim vyšel
střed Evropy poněkud jinde. Pokud vynecháme ostrovy a uvažujeme pouze evropský kontinent, posune se střed
podle očekávání o něco na jihovýchod, takže bude ležet asi 80 km jihovýchodně od Vilniusu, na hranicích
s Běloruskem. Ani toto místo není příliš vzdáleno od „oficiálního“ středu Evropy, nejvýše 100 km. To proto, že
příspěvek ostrovů je poměrně malý. Kdybychom hledali těžiště samotných evropských ostrovů bez kontinentu,
vyšlo by v Severním moři mezi norským Bergenem a ostrovy Shetlandy. Střed celé Evropy je pak váženým
průměrem středů evropského kontinentu a ostrovů. Pokud bychom hledali střed Evropy jako průsečík střední
rovnoběžky se středním poledníkem, posunulo by se hledané místo daleko na sever, právě vlivem ostrovů
v Arktidě. Leželo by v Baltském moři západně od ostrovů Saaremaa, které patří Estonsku. Tato metoda určování
středu tedy není vhodná. Ovšem průsečík střední rovnoběžky se středním poledníkem pouze pro evropský
kontinent by vyšel zase v Litvě, na pobřeží jihozápadně od Klajpedy, u hranic s Kaliningradskou oblastí Ruské
federace.
Všichni ostatní badatelé, kteří určili střed Evropy jinde, zřejmě podcenili velikost území na severu
Ruska a proto jim vyšel střed dále na západ, na území Polska, Slovenska, Čech nebo dokonce Německa.
S trochou nadsázky můžeme konstatovat, že zřejmě také Napoleon podcenil rozsáhlost ruského území
a považoval proto jeho obsazení za snadné, což se mu nakonec nepovedlo. Na druhé straně legenda, že právě
Napoleon určil střed Evropy na kopci Dyleň, může být z těchto důvodů pravdivá.
Nejen Evropa jako celek, ale také Evropská unie má svůj střed. V letech 1995 až 2004, kdy měla EU
ještě patnáct členů, ležel podle francouzských geografů střed EU v obci Oignies-en-Thierache v provincii Namur
v Belgii u hranic s Francií. Od 1. 5. 2004, kdy má EU již 25 členů, se geografický střed podle stejného zdroje
posunul do vesnice Kleinmaischeid v Německu, ve spolkové zemi Porýní-Falc, asi 40 km jihovýchodně od
Bonnu. Jak je patrné, geografický střed EU po jejím rozšíření posouvá od západu na východ. Po přistoupení
Rumunska a Bulharska se střed posunul ještě dále na východ (dosud není zpracováno). V budoucnu po
přistoupení dalších zemí se může stát, že geografický střed EU bude u nás. Uvidíme, k čemu francouzští
geografové dospějí. Podle předpovědi Járy Cimrmana by to mělo být v Humpolci!
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Možná astronomická orientace Kostelů na Jihlavsku
Rostislav Rajchl
Cílem práce je zkoumat pravděpodobnost úmyslu zakládat kostely na liniích orientovaných k důležitým
východům Slunce a Měsíce, při vytváření sítě farností jako součásti křesťanského osídlování krajiny. Práce
má také odpovědět na otázku, zda platí tytéž astronomické vazby mezi kostely z poloviny 13. století, tak jako
to předpokládáme u kostelů starších, z velkomoravského období v aglomeraci Uherské Hradiště – Staré Město.
Tato práce se snaží ukázat možnosti, kterými se mohli naši předkové ubírat: využitím astronomických znalostí
vstupovat do procesu postupné proměny na křesťanskou společnost.
Vznik venkovských kostelů na Jihlavsku souvisí s osidlováním území kolem řeky Jihlavy a s těžbou stříbra.
Prostor zkoumaných kostelů leží v podcelku Brtnická vrchovina, respektive v Kosovské pahorkatině. Ta má
plochý povrch prořezaný hlubokým údolím řeky Jihlavy a jejích přítoků. Na tomto území, jehož kolonizace
spadá díky nepříznivým klimatickým podmínkám do období vrcholného středověku, vzniká kolem poloviny 13.
století síť farností, reprezentovaná malými vesnickými kostely. Kolonizaci podnítilo objevení ložisek stříbrné
rudy a následné zbohatnutí umožnilo budovat pod královskou ochranou jihlavské městské a řádové chrámy.
Astronomii v období postupujícího křesťanství charakterizovalo především budování kalendáře. Jeho cílem bylo
v průběhu roku časově vymezit hlavní události z Kristova života a působení. Středem církevního roku jsou
Velikonoce, dny Kristova umučení a vzkříšení, proto se pro křesťanský kalendář stává klíčové určování data
pohyblivých svátků Velikonoc, závislých na prvním jarním úplňku. Sledování měsíčních fází se pravděpodobně
dostává i do sféry činnosti mnichů v klášterech, kteří mají velkou zásluhu na rozvoji astronomie před rozvojem
vysokého školství. Astronomie mohla být pravděpodobně předmětem výuky ve školách, zřizovaných při
klášterech a farách. Za zdmi klášterů se pořizovaly překlady děl antické a arabské astronomie. V rozmezí 12. až
14. století
byla astronomie společně s matematikou na vyšší úrovni než ostatní vědy. Ale co se týká praktických
astronomických pozorování, není pramenů, které by byly dokladem nějaké větší aktivity. Domníváme se, že náš
výzkum může odhalit možnosti tehdejšího astronomického pozorování. Kalendář byl v každé dějinné době
předmětem úcty a zájmu. Nejinak tomu bylo po nástupu křesťanství. Opět je to chronologie, jako nejužívanější
obor astronomie, která zaujímá přední místo mezi vědami.
Juliánský kalendář se u nás pravděpodobně objevil koncem 8. století s prvními křesťanskými misiemi. Avšak
teprve po roce 863, kdy na Velké Moravě působila byzantská misie věrozvěstů Konstantina a Metoděje, se tento
kalendář pevně ujal i u nás.
Je dost pravděpodobné, že s prvními křesťanskými aktivitami na Moravě se na našem území uplatňují i prvky
orientace, podle kterých se provádí směřování hlavní osy chrámů. Počítáme k nim zaměření k obzorovým
polohám Slunce a není vyloučeno i Měsíce. Jak se naše práce snaží ukázat, byla pravděpodobná i astronomická
orientace spojnic jednotlivých kostelů.
Můžeme v tom spatřovat vyjádření vztahu křesťanského člověka ke kosmu. Pozorujeme to na příkladu městské
aglomerace Uherské Hradiště – Staré Město, kde spojnice mezi nejstaršími kostely směřují k východům úplňků
v extrémních deklinacích a vytvářejí z této aglomerace pravděpodobné město kalendář. (1)
Pravidla astronomické orientace kultovních staveb byla známá již před příchodem křesťanství a je
pravděpodobné, že kostely byly v některých případech stavěny na místech, kde stávaly předešlé pohanské
kultovní stavby s astronomickou funkcí.
Kostel jako místo křesťanského kultu se tak mohl stát nositelem astronomické informace a vedle svého
hlavního – náboženského poslání – byl pravděpodobně i bodem jakési astronomicko-geodetické sítě, podle které
mohlo probíhat v raném středověku vytyčování a rozmísťování kostelů s jednotlivými farnostmi. Příspěvek
pracuje se třemi pravděpodobnými případy orientace.
Ad 1. Orientace osy kostela.
Domníváme se, že pokud byl kostel astronomicky orientován, mohla orientace souviset s postavením Slunce na
obzoru pravděpodobně v den zasvěcení určenému patronu – světci. Není také vyloučena orientace na Měsíc na
obzoru. Autor změřil orientaci katedrály Notre-Dame ve francouzském Chartres, a zjistil, že je orientována na
nejsevernější východ úplňku. Existují ale i další způsoby orientace. Této problematiky se ale naše práce týkat
nebude.
Ad 2. Směrové vazby mezi kostely.
Sem patří orientace spojnic mezi kostely směřující k východům, případně západům kosmických těles.
V úvahu přichází Slunce a Měsíc v důležitých – extrémních deklinacích: slunovraty, rovnodennost u Měsíce,
azimuty východu či západu vysokého nebo nízkého Měsíce. Další možností orientace je orientace chrámů
v rámci poledníků a rovnoběžek.
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Tyto extrémní deklinace Slunce a Měsíce se projeví jednak ve vztahu k obzoru, extrémními azimuty východu
nebo západu a též změnou výšky (zenitové vzdálenosti) při kulminaci obou těles v poledníku.
Ad 3. Orientace stavby přizpůsobená efektu osvětlení interiéru kostela slunečním světlem. Může souviset
s časem konání bohoslužeb, tak aby světlo dopadající do interiéru kostela okny spoluvytvářelo atmosféru
probíhající mše.
V našem případě je možné očekávat, že rané kostely neměly dostatečný počet oken, tím byl omezen vliv světla;
ten se rozšířil zejména v pozdějších architektonických slozích, kdy se zvětšovala okna a vitráže v oknech zvýšily
účinek „světla Kristova“ na věřící. Jako příklad uvádíme katedrálu v Chartres ve Francii, kde paprsek
slunečního světla v poledne 21. června dopadá bočním oknem na měděný hřeb v podlaze chrámu. (2)
Hlavní důraz práce byl kladen na výzkum směrových vazeb mezi kostely. Jak bylo již řečeno, nebudeme se
zabývat orientací podélných os chrámů, i když jsme měření (podle buzoly) provedli. Bylo pouze orientační a
mělo za cíl zjistit případné větší odchylky od západovýchodního směru.
Orientaci spojnic kostelů rozdělíme na kostely rozmístěné kolem Jihlavy a uvnitř města, reprezentované
kostelem sv. Jana Křtitele v Jihlavě (obr. 1) a „jihlavskou klášterní síť“. (obr. 2)
Ad 1. Orientace podélné osy kostelů kolem Jihlavy a v Jihlavě (tab. 1)
místo
sv. Vavřinec (Vyskytná nad Jihlavou)
sv. Jan Křtitel (Jihlava)
sv. Kunhuta (Kostelec u Jihlavy)
sv. Jakub (Vilánec)
sv. Petr a Pavel (Rančířov)
sv. Václav a hřbitovní karner (Stonařov)
sv. Jakub Starší (Kamenice u Jihlavy)
kostel sv. Nanebevzetí P. Marie kláštera minoritů v Jihlavě
dominikánský klášterní komplex Povýšení sv. Kříže s kostelem v Jihlavě.
kostel sv. Jakuba Většího v Jihlavě

azimut (měření od jihu
přes západ)
240°
255°
273°
270°
270°
268°
274°
157°
271°
260°

U těchto kostelů převládá orientace podélných os více méně k zeměpisnému východu. Měření ukázalo, že
existují výraznější odchylky v orientacích některých kostelů a nezdá se, že vznikly nějakou blízkou
urbanistickou překážkou. Kloníme se k závěru, že mohlo jít pravděpodobně o záměr. Byly naměřené dvě
odchylky u orientací kostelů ve Vyskytné a sv. Jana Křtitele v Jihlavě. Osa kostela ve Vyskytné míří k blízkému
horizontu, k místům, kde vycházelo Slunce o letním slunovratu. Vzhledem k převýšení na blízkém horizontu je
tato úvaha dost pravděpodobná. Orientace kostela sv. Jana Křtitele může souviset s orientací na východ
Měsíce v extrémní deklinaci. Třetí odchylka byla zjištěna u nejstaršího kostela v Jihlavě Nanebevzetí P. Marie v
konventu minoritů. Jihojihozápadní orientace může souviset se směrem příchodu řádu minoritů z Itálie. Podélná
osa chrámu sv. Jakuba Většího s azimutem 260° směřuje pravděpodobně k měsíčnímu extrému, k východu
jarního (dubnového) úplňku.
Ad 2. Směrové vazby mezi kostely (Tab. 2)
záměra
sv. Kunhuta (Kostelec u Jihlavy)
sv. Jan Křtitel (Jihlava)
sv. Kunhuta (Kostelec u Jihlavy)
sv. Petr a Pavel (Rančířov)
sv. Jakub Starší (Kamenice u J.)
sv. Kunhuta (Kostelec u Jihlavy)
sv. Václav (Stonařov)
sv. Vavřinec (Vyskytná) sv. Jan Křtitel
(Jihlava)

sv. Vavřinec (Vyskytná nad Jihlavou)
sv. Petr a Pavel (Rančířov)

azimut
235°

směřuje k...
směr spojnice směřuje do míst, kde vychází
Slunce o letním slunovratu
orientace blízká směru rovnoběžky

267°

320°
283°

směr spojnice je blízký směru na nejjižnější
východ Měsíce v úplňku
Směřuje k měsíčnímu extrému na jih od
rovnodennosti, nemusí se ale jednat o
astronomický směr

324°

Směřuje k nejjižnějšímu východu Měsíce
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sv. Václava (Stonařov) sv. Jakub 236°
Spojnice kostelů směřuje k místům, kde
(Kamenice u Jihlavy)
vychází Slunce o letním slunovratu
Je dost pravděpodobné, že mezi kostely sv. Jana Křtitele v Jihlavě, kostelem v Rančířově a Stonařově byl
vytyčen poledník. Co se týká přesnosti, je to v naší soustavě směrů nejpřesněji vytyčený směr.
Azimuty jednotlivých spojnic byly odměřeny z map 1: 50 000. Měření bylo opět – jako u azimutů os kostelů –
orientační a mělo ukázat, zda a s jakou přesností korespondují s astronomickými směry. Jestliže měřený a
vypočtený směr není totožný, může být vzniklá chyba způsobena vlivem hustě zalesněného terénu tehdejší
Vysočiny, nad kterým se Slunce pozorovalo. Kvůli vlhkostnímu oparu, způsobeným hustým porostem, mohlo
být Slunce pozorováno až ve vyšší úrovni, kolem 2 stupňů nad obzorem.
U stanovení poledníku z kulminace Slunce či hvězd se tato chyba minimalizuje, protože kulminace nastávají ve
větších výškách, kde refrakce dosahuje malých hodnot. Možná, že tato skutečnost hrála úlohu při přesnějším
vytyčení poledníku.
Analogie s velkomoravským obdobím.
Příklad analogické orientace směrů: 1: na letní slunovrat (sv. Kunhuta, Kostelec u Jihlavy), sv. Jan Křtitel
(Jihlava), 2: na nejjižnější východ Měsíce sv. Kunhuta (Kostelec u Jihlavy), sv. Václav (Stonařov) a třetí směr
vedený polohou kostelů sv. Kunhuta (Kostelec u Jihlavy) na kostel sv. Petra a Pavla (Rančířov) a kostel sv.
Jakuba Staršího (Kamenice u Jihlavy) ve směru západ východ - západ jsme zjistili v orientaci kostela a ohrady,
odkryté archeologickým výzkumem v jednom z velkomoravských center na Pohansku u Břeclavi. Ve směrech
pravděpodobně astronomicky orientovaných stěn ohrady byl později postaven kostel, orientovaný podélnou osou
k východu Slunce o letním slunovratu. Tak je orientována i delší strana ohrady. Její úhlopříčka směřuje k
zeměpisnému východu a kratší osa je orientována směrem, kde vychází nejjižnější úplněk. (3)
Určitým problémem, pro který nemáme zatím vysvětlení, je odchylka ve směru východ - západ v hodnotě 3
stupňů na trase Kostelec, Rančířov, Kamenice. Je zajímavé, že všechny tři kostely leží na přímce.
Orientace spojnic klášterních kostelů v Jihlavě.
Má Jihlava „vlastní“ orientační systém spojnic chrámových objektů ? Konvent minoritů by mohl být, jako jedna
z nejstarších staveb ve 40. letech 13. století založené nové Jihlavy, možným výchozím prvkem v utváření
směrových vazeb mezi nimi. Měřený azimut spojnice kostelů, chrám Nanebevzetí P. Marie ( konvent minoritů )
– sv. Jakub Starší ze 40. let 13. století (při tomto kostele existoval řeholní dům premonstrátů) je 264°. Spojnice
směřuje do míst, kde vychází měsíční extrém jarní, dubnový úplněk, nebo podzimní. V této dvojznačnosti je
možné spíše preferovat jarní úplněk, v souvislosti s Velikonocemi.
Druhá spojnice mezi klášterem minoritů a kostelem Povýšení Sv. Kříže (objekt patřil ke komplexu
dominikánského kláštera, založeným také ve 40. letech 13. století) má azimut jen 223o, což je směr k
východu nejsevernějšímu úplňku Měsíce.
Kalendář podle Slunce a Měsíce.
Západní Slované používali lunisolární kalendář (kombinace periody vystřídání měsíčních fází, vkládané do
periody solárního roku), který se vyrovnával třináctým embolickým měsícem. Křesťanský kalendář též
zaznamenával měsíční fáze, protože podle nich stanovoval data Velikonoc a dalších pohyblivých svátků. Čas
Velikonoc se určoval podle 19tiletého měsíčního kruhu, v kterém je 12 roků s dvanácti měsíci a sedm roků
s třinácti měsíci. Při sledování měsíčních fází se nutně musel sledovat pohyb obzorových poloh vysokého a
nízkého Měsíce. (4)
Dny stáří měsíce se původně určovaly podle kalend, id a non. Kalendy souvisely s novoluním, idy s měsíční
první čtvrtí a nony s úplňkem. Z těchto časových mezníků vyplývá, že původ kalendářních měsíců byl v časové
jednotce dané vystřídáním měsíčních fází. Naproti tomu při vytyčování astronomických směrů se používal
úplněk (non). Jeho použití v kalendáři dokumentují některé studie. (5),(6)
Astronomie středověku pravděpodobně zahrnovala, jak by se dnes řeklo, základy archeogeodetické astronomie,
spočívající v budování archeoastronomicko-geodetické sítě. Jejich výsledkem bylo pravděpodobně záměrné
rozmísťování kostelů a farností podle observací na důležité obzorové polohy Slunce a Měsíce. Uvažujeme, že
bodem této sítě mohl být kostel, který kromě náboženské funkce měl také – dnešní terminologií řečeno – funkci
geodetického bodu. Dnešní geodetická síť již samozřejmě nemá nic společného s kultem. Geodetické body plní
pouze praktickou úlohu při vyměřování povrchu zemského.
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Astronomická struktura rozmístění kostelů v krajině, mýtus (zbožné přání), nebo skutečnost?
Pokud připustíme, že umisťování kostelů v krajině bylo plánované a že se provádělo na základě vytyčování
astronomických směrů, můžeme se opřít o užívání astrální symboliky, které vrcholilo za panování Karla IV. a
projevilo se zejména ve výtvarném umění a architektuře. Na základě důležitých astronomických směrů,
slunovratů, bylo vyprojektováno rozmístění kostelů i některých světských staveb v Praze, jak to dokládá
hypotéza Milana Špůrka. (7)
„Vraty“ – důležitý astronomický orientační prvek pro vyměřování.
Důležitým výchozím prvkem při vytyčování astronomických směrů byly vraty. To jsou místa, kde se Měsíc či
Slunce na obzoru zastaví a mění při svých východech a západech směr pohybu. U Slunce se jedná o slunovraty –
místa východů a západů se až po 17 dní odehrávají na stejném místě obzoru, nebo při vratech východů (západů)
měsíčních úplňků v 18,6 leté periodě jeho obzorové dráhy, tzv. nízkého a vysokého Měsíce. Další možností bylo
pozorování kulminací Slunce a Měsíce v poledníku a ve směru rovnoběžky, tj. ve směru východu Slunce o
rovnodennosti. Observace kosmických těles při obzorových polohách můžeme dnešní terminologií nazvat
triangulací na nízko ležící cíle nad obzorem.
Sledování dvou nejdůležitějších kosmických těles (Slunce a Měsíce) pro účely stanovení kalendářní periody
z jejich pohybů ukázalo, že obzorová dráha Slunce je limitovaná slunovraty, odkud se pohyb slunečních
východů (západů) obrací a Slunce spěje k výchozímu bodu dráhy v jednom ze slunovratů. Tyto „vraty“ mají
svoji obdobu v kolísání výšky poledních kulminací Slunce a v půlnočních kulminacích Měsíce. Obecně můžeme
shrnout, že extrémním deklinacím obou těles přísluší nejen extrém v azimutu, ale i extrém ve výšce nad
obzorem. Sledování Slunce a Měsíce, vztažení jejich pohybů k Zemi, k obzorové dráze s důrazem na jejich
extrémní polohy, vedlo k promítnutí těchto poloh do směrů v krajině. Ztotožněním těchto směrů se směry
spojnic kostelů mělo dojít k propojení kosmického do pozemského prostředí.
Metody určování a vytyčování směrů v krajině.
Astronomické směry mohly být zjišťovány vizírováním, tedy přímým pozorováním například pomocí
astrolábu, Jakubovy hole a dalšími možnými prostředky. Například určení poledníku mohlo být prováděno
z měření výšky (zenitové vzdálenosti) na Polárku, nebo z elongace cirkumpolární hvězdy, rozpůlením azimutu
východu nebo západu hvězdy, metody známé již Egypťanům. Zenitovou výškou Polárky se mohla zjistit
zeměpisná šířka místa. Vytyčení slunovratové přímky cílením na Slunce v cca 17ti denním cyklu, kdy Slunce
nemění azimut svého východ a západu, by se dalo využít k vytyčení několika bodů, a potom vzniklou záměru
pak bylo možno „ protahovat“ již bez závislosti na přítomnosti východu Slunce. Směr rovnoběžky mohl být
určován jako kolmice k poledníku, metodami v té době známými a praktikovanými.
Sledování extrémních deklinací Měsíce na obzoru bylo pravděpodobně dlouhodobou záležitostí. Bylo nutno
sledovat posun úplňků po obzoru v 18,6 leté periodě. Při určování novoluní a velikonočního úplňku bylo potřeba
pečlivě pozorovat měsíční fáze, i když se fáze mohly také počítat cyklickým počtem. Výsledky byly zveřejněny
v tabulkách. Mezi pozorování měsíčních fází pravděpodobně patřilo i sledování posunu úplňku v extrémních
výškách a s tím spojených extrémních azimutech. Uvedli jsme, že zalesněný terén byl překážkou při přímém
pozorování obzorových poloh Slunce a Měsíce a vlhkostní opar nad lesy mohl poskytovat „rozmazaný“ obraz
pozorovaného kosmického tělesa. Terén nemusel být příliš vhodný pro obzorové observace, a to mohlo mít ten
důsledek, že Slunce bylo pozorováno výš než po bezprostředním dotyku s terénem, ať už se jednalo o východ či
západ a tím mohly být „zatíženy“ směry spojnic kostelů. Tady se ukazuje, že možná „vhodnější“ mohlo být
uplatnění měření pomocí vrženého stínu.
Měření pomocí vrženého stínu ukazatele slunečních hodin.
To měření bylo pravděpodobně realizováno přenosnými slunečními hodinami, využitím slunečního stínu
vrženého ukazatelem k měření směrů. Taková měření lze provádět ve dnech s větší intenzitou slunečního svitu a
bez oparu, aby byl stín dostatečně kontrastní a měření přesnější. Využití stínového měření v podmínkách hustě
lesnatého porostu, produkujícím množství vláhy, nemuselo být tedy jednoduché. Můžeme proto zhodnotit, že
přímá pozorování i pozorování zprostředkovaná slunečním stínem neměla vzhledem k stavu krajiny ideální
podmínky. Kromě stínu, kontrastu mezi tmou a slunečním světlem, je dost pravděpodobné, že se mohlo používat
i měsíčního světla, který ve fázi úplňku nahradil Slunce v nočních hodinách.
Trasování astronomických směrů v krajině.
Součástí vyměřování astronomických směrů bylo jejich postupné přenesení v délkové míře v krajině, ke
každému novému místu pro budoucí sakrální stavbu a od ní k dalším. K prodlužování vyměřených směrů mezi
kostely se mohly používat mezilehlé body, signalizované ohněm, případně kouřem, nebo odrazem slunečních
paprsků od lesklých kovových předmětů nebo rovinných zrcadel. Vzdálenost se mohla určovat počítáním kroků,
či odvodit z doby jízdy na koni atd. Není vyloučeno, že vytyčování bylo spojeno i s postupem z opačného bodu,
kdy se sledoval západ kosmického tělesa v extrémních deklinacích Slunce a Měsíce.
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Závěr.
Zde prezentovaná hypotéza záměrného rozmístění kostelů podle astronomických směrů, promítnutých do
krajiny na Jihlavsku v polovině 13. století, ukazuje, že i v tomto období můžeme nalézt stejné principy orientace,
jako tomu bylo u prvních kostelů na našem území v aglomeraci Staré Město – Uherské Hradiště. Když uvážíme,
že v polovině 13. století kromě kostelů vznikaly i obce, i když pro to nejsou spolehlivé archeologické důkazy,
můžeme vyslovit opatrný předpoklad, že s rozmístěním kostelů podle „astronomického klíče“ byly de facto
rozmísťovány i vesnice.
Autor děkuje za cenné informace o historii sakrální architektury na Jihlavsku Mgr. Davidu Zimolovi, vedoucímu
archeologovi Muzea Vysočiny.
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Obr 1.: Rozmístění kostelů na spojnicích
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Obr 2.: Jihlavská kláštěrní síť
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Teplotní rozdíly mezi radiačním štítem a ČS meteorologickou budkou
Daniel Bareš – Martin Možný – Jiří Novák – Martin Stalmacher
Český hydrometeorologický ústav Doksany
Rozdíly mezi měřeními v Česko-Slovenské meteorologické budce (TS) a v radiačním lamelovém štítu (MRS) by
neměly být opomíjeny. 10 let časových řad srovnávacích měření teplot vzduchu v Doksanech ukázalo, že
průměrné a minimální teploty byly nižší v zimě a vyšší v létě v MRS oproti TS. Denní maximální teploty
vzduchu byly naopak nižší v MRS oproti TS po celý rok. Rozdíly mezi MRS a TS pro průměrné, maximální a
minimální teploty byly statisticky významné na 5 % hladině významnosti. Největší rozdíly byly zjištěny u
maximálních teplot vzduchu, kde pouze 62 % ze všech rozdílů mezi TS a MRS bylo ≤ 0,5 ° C a 70 % bylo ≤ 1 °
C. U minimální teploty vzduchu bylo 60 % všech rozdílů ≤ 0,5 ° C a 79 % bylo ≤ 1 ° C. Naproti u průměrných
denních teplot bylo 74 % ze všech rozdílů ≤ 0,5 ° C a 97 % bylo ≤ 1 ° C.
Temperature differences beetwen the multi-plate shield and CS thermometer screen
Differences between measurements taken with the Czech-Slovak thermometer screen (TS) and the multi-plate
radiation shield (MRS) should not be neglected. A 10-year time series of comparative measurements in Doksany,
showed that relative to TS, measurements from MRS yielded average and minimum air temperatures that were
lower in the winter and higher in the summer. The differences between the MRS and TS for the average,
maximum and minimum temperatures were statistically significant at the 5 % significance level. Daily maximum
air temperatures were lower for MRS than TS throughout the year. The greatest differences were observed in the
maximum air temperatures; only 62 % of all differences between the TS and MRS were less than 0.5 °C, and 70
% were less than 1 °C. Among minimum air temperatures, 60 % of differences were less than 0.5 °C, and 79 %
were less than 1 °C. In contrast, 74 % of all differences in average daily temperature were less than 0.5 °C, and
97 % were less than 1 °C.
Prezentace: teplotni.ppt
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TEPLOTNÍ POMĚRY NA STANICI TUŠIMICE V OBDOBÍ 1968–2011
Lenka Hájková1,2) – Věra Kožnarová3)
1)

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ústí nad Labem,

2)

Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, UK Praha,

3)

Katedra agroekologie a biometeorologie, Fakulta agrobiologie, potravinových a
přírodních zdrojů, ČZU v Praze
Abstrakt

Stanice Tušimice byla založena 1. dubna 1967 a 30. listopadu 2001 byla vybavena přístroji umožňující
automatické snímání dat. Nachází se v Mostecké kotlině v povodí řeky Ohře (13° 19’ 41’’ v. d., 50° 22’ 36’’
s. š.) ve výšce 322 m.
Pro měření byla použita teplota vzduchu, která byla vyjádřena pomocí základních klimatologických
teplotních charakteristik v prostředí MS Excel a geografických informačních systémů. Jedná se o průměrnou
měsíční teplotu vzduchu, průměrnou denní minimální a maximální teplotu, absolutní extrémy a průměrnou denní
amplitudu. Pro hodnocení byl použit dlouhodobý průměr stanovený podle metodiky WMO, tj. z období 1971 až
2012 a pro ucelený přehled i průměr stanovený od počátku měření do současnosti, který zahrnoval ukončené
roky (1968 až 2011). Charakteristiky byly zpracovány do grafického výstupu se statistickými veličinami – box
plot a klimagram (Kožnarová, Klabzuba, Bureš, 1997).
Klíčová slova: teplota, minimum, maximum, meteorologická stanice Tušimice

Summary
The air temperature is one of the basic meteorological elements and it is considered as the main meteorological
element. The surface temperature depends mainly on solar radiation and it is determined by radiation and heat
balances. Air temperature is measured by temperature sensors at 2 m above the surface. Tušimice station was
established on 1st April 1967, it is located in the Mostecká kotlina Basin in the catchment area of Ohře river (322
m asl, 13°19'41'' E, 50° 22'36'' N). Monthly and yearly data were processed in MS Excel and Geographic
Information System within the period 1968–2011. There were also evaluated minimum and maximum air
temperature, number of days (warm, tropical, frost and ice days). Average annual air temperature in the period
1968–2011 is 8.6 ° C, the maximum annual average air temperature is 12.9 ° C and average annual minimum
temperature is 4.4 ° C. The absolute maximum temperature within the processed period is 37.9 º C (13th August
2003), the absolute minimum air temperature is –23.9 ° C (9th January 1985).
Keywords: temperature, minimum, maximum, meteorological station Tušimice

Úvod
Teplota vzduchu patří mezi základní klimatologické prvky, které se používají v různých typech
hodnocení podnebí, přesto, že již samo měření skrývá celou řadu různých úskalí, počínaje tím, že ji nelze ani
přímo definovat. Definice zdůrazňující tuto okolnost zní:„Jestliže dvě tělesa izolovaná od okolního prostředí,
avšak v teplotně vodivém styku nemění svůj stav, jsou ve vzájemné tepelné rovnováze. Tehdy mají stejnou teplotu.
(Klabzuba, 2002). K tomu přistupuje skutečnost, že se praktická měření teploty v přírodním prostředí dosti
podstatně odlišují od fyzikálních měření v laboratorních podmínkách. Předmětem zájmu je totiž nepřetržitě
a neustále se měnící veličina v těsné blízkosti značně různorodého nehomogenního prostředí, jakým je aktivní
povrch. Vzduch má charakter neustále proudícího média, jak ve smyslu horizontálním tak i vertikálním
a převážně s turbulentním nebo chaotickým charakterem. Teplota vzduchu tak má zřetelné a často výrazné
vertikální zvrstvení (s největší hustotou izotermických ploch a největšími gradienty na aktivním povrchu), což se
projevuje v periodických denních a ročních změnách řízených radiační bilancí. Denní chod teploty vzduchu
koresponduje se změnou teploty povrchu, s výškou se zmenšuje amplituda a extrémy nastupují s časovým
posunem. Denní amplitudu teploty vzduchu ovlivňuje řada faktorů, z nichž nejdůležitějšími jsou: zeměpisná
šířka, vzdálenost od moře, výška nad povrchem, tvar reliéfu krajiny, porost, roční období a oblačnost. Obdobně
je ovlivněn i roční chod. Kromě toho vykazuje teplota i nepravidelné odchylky, přičemž se často uplatňují
i náhodné vlivy. Aperiodické změny teploty vzduchu souvisí především s advekcí vzduchu s odlišnými
teplotními parametry (Novák, 2004). Dalším důvodem problémů s měřením teploty je, že na měřící elementy
působí vždycky a za všech okolností energie záření (a to nejen slunečního ale i tzv. sálavé teplo okolních
předmětů nebo i pozorovatele) a kromě toho snímače samy vyzařují a tím se ochlazují. Nelze zapomenout, že ve
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vzduchu se vyskytuje voda ve všech třech skupenstvích a poměrně snadno přechází z jednoho do obou
zbývajících, což je spojeno s kondenzačními a sublimačními efekty spojenými s přenosem tepla a dalšími
komplikacemi při měření. Potíže působí i přechlazená voda běžně se vyskytující všude v přírodě i při teplotách
desítky stupňů pod bodem mrazu (velmi snadno přechází v led a spolu s tvorbou námrazy a ledovky se uvolňuje
skupenské teplo).
Mezinárodně uznávané definice teploty jakožto meteorologického, hydrologického a bioklimatologického prvku tyto okolnosti více nebo méně respektují a problém definic řeší pomocí konvencí (vyplývajících
ze standardizace a unifikace metod a přístrojů Světové meteorologické organizace). K popisu teploty vzduchu se
tak používá celá řada teplotních charakteristik, které umožňují charakterizovat variabilitu teplotních podmínek
různým způsobem, od termínových měření, přes vypočtené průměrné hodnoty, teplotní extrémy, počty dnů
s definovanými teplotními hranicemi až po standardní statistická vyjádření.
Předložený příspěvek je věnován krátkému pohledu na teplotní podmínky lokality Tušimice od jejího
vzniku do současnosti.

Materiál a metodika
Stanice Tušimice (13° 19’ 41’’ v. d., 50° 22’ 36’’ s. š., 322 m n. m.) byla založena 1. dubna 1967; k její
plné automatizaci došlo 30. listopadu 2001. Je umístěna v povodí řeky Ohře v Mostecké kotlině, která vznikla
v severovýchodní části podkrušnohorského prolomu tektonickým poklesem území mezi Krušnými horami,
Doupovskými horami, Českým středohořím a Džbánem. Reliéf Mostecké kotliny se vyznačuje
geomorfologickou jednotvárností převládajících plošinných tvarů vytvořených na miocénních jílech a píscích
(strukturně denudační plošiny) a na fluviálních akumulacích (říční terasy). Dnešní reliéf Mostecké kotliny je
výsledkem pliocenních a pleistocénních akumulačních a zejména erozně denudačních procesů v měkkých
terciérních horninách pánve. Plošinné tvary jsou svým založením z největší části pliocenního
a staropleistocenního stáří. Intenzivní denudace a hlavní odnos terciérních sedimentů spadá tedy patrně do
pliocénu a nejstaršího kvartéru (Demek et al., 1965).
Lokalita Tušimice se nachází podle Quittovy klasifikace v oblasti MW7 (mírně teplá oblast), která je
charakteristická 30 až 40 letními dny, 110 až 130 mrazovými dny a s výskytem 40 až 50 ledových dnů (Květoň,
Voženílek, 2011).
Výsledky meteorologických měření na stanici Tušimice jsou kontinuálně importovány do databáze
Oracle-Clidata a jsou každý měsíc revidovány. Pro měření byla použita data z období 1968 až 2011, kdy byly
vypočteny průměry za jednotlivé dekády a dlouhodobý průměr za období 1971 až 2010. Absolutní extrémy jsou
určeny z celé časové řady měření – od založení stanice do současnosti.
Pro zpracování teplotních dat byla denní data nejprve exportována z databáze Oracle-Clidata a z těchto
dat byly spočteny vybrané měsíční a roční teplotní statistické charakteristiky v prostředí MS Excel. Z denních
hodnot vybraných teplotních charakteristik byly vypočteny průměrná denní minimální teplota a průměrná denní
maximální teplota. Průměrná denní amplituda teploty vzduchu byla vyhodnocena jako průměrný rozdíl mezi
maximální a minimální teplotou vzduchu.
Další zpracování (průměrná roční teplota vzduchu) bylo provedeno pomocí geografických informačních
systémů v prostředí Clidata-Gis (ArcView 3.2), metodou Clidata-DEM.

Výsledky a diskuse
Grafy na obr. 1 až 4 vyjadřují roční chod teplotní charakteristiky a základní statistické parametry medián, horní a dolní kvartil, nejvyšší a nejnižší hodnotu analyzované teplotní řady.
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Obr. 1 Průměrná denní maximální teplota vzduchu
(dlouhodobý průměr 1971 až 2010)
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(dlouhodobý průměr 1971 až 2010)
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Obr. 3 Průměrná měsíční teplota vzduchu (dlouhodobý
průměr 1971 až 2010)
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Obr. 4 Průměrná denní amplituda teploty vzduchu
(dlouhodobý průměr 1971 až 2010)

V grafu na obr. 5 jsou znázorněny další údaje vyjádřené jako průměrná měsíční teplota vzduchu,
průměrná denní maximální a minimální teplota vzduchu a absolutní extrémy v období 40 let. Rozdíly v dekádách
analyzovaného období 1971 až 2010 jsou patrné na obr. 6. V souvislosti s referáty, které odezněly na této
konferenci, z nichž je patrné, že změna metodiky měření v souvislosti s „automatizací“ stanice se promítá do
teplotních měření, nelze nepatrné navýšení v poslední dekádě objektivně přiřadit ke klimatickým změnám.
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Obr. 5 Průměrné teplotní charakteristiky (dlouhodobý
průměr 1971 až 2010)
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Obr. 6 Průměrné teplotní charakteristiky za dekády

Data vyjadřující nejnižší a nejvyšší průměrné teplotní charakteristiky celého sledovaného období (1968
až 2011) byla srovnána podle velikosti a podrobena kvalitativnímu popisu na základě vypočtených údajů z tab. 1
podle doporučení World Meteorological Organization. Tím bylo možné stanovit hranice vymezující pojmy
podnormální (studené), normální a nadnormální (teplé) v obr. 7 a 8.
Tab. 1 Hranice intervalů
Hranice a termíny
Mimořádně studený měsíc
Silně studený měsíc
Studený měsíc
Normální měsíc
Teplý měsíc
Silně teplý měsíc
Mimořádně teplý měsíc

percentily
< 2,0 %
2,0 až 9,9 %
10,0 až 24,9 %
25,0 až 75,0 %
75,1 až 90,0 %
90,1 až 98,0 %
> 98,0 %

Pořadí roků nejteplejších definovaných podle nejvyšší hodnoty v měsíci (absolutní měsíční maximum)
je uvedeno v tab. 2. Analogický byl postup při určení absolutního měsíčního minima (tab. 3.), kdy byla
zpracována k tomuto účelu databáze denního minima.
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Tab. 2 Nejnižší minimální teplota vzduchu, tj. absolutní měsíční minimum v období 1968-2011
Měsíc
Rok
Teplota (°C)
Měsíc
Rok
Teplota (°C)
1985
-23,9
1979
4,9
leden
červenec
1985
-19,4
1987
2,8
únor
srpen
1987
-16,6
1970
-1,7
březen
září
1986
-7,5
1991
-8,2
duben
říjen
1980
-2,1
1998
-10,6
květen
listopad
1977
0,9
1969
-23,0
červen
prosinec
16,0
15,5

silně teplý
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2000
2007
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2011
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Obr. 8
Průměrná roční maximální
teplota vzduchu (1968-2011)

Tab. 3 Nejvyšší maximální teplota vzduchu, tj. absolutní měsíční maximum v období 1968-2011
Měsíc
Rok
Teplota (°C)
Měsíc
Rok
Teplota (°C)
1991
16,6
2006
36,7
leden
červenec
2008
19,3
2003
37,9
únor
srpen
1989
22,4
1973
32,5
březen
září
1968
28,9
2001
25,6
duben
říjen
1969
31,8
1977
17,9
květen
listopad
2000
35,6
1983
14,8
červen
prosinec
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Plošné vyjádření průměrné roční teploty vzduchu v Ústeckém kraji za období 1968–2011 je na obr. 9.

0,7 až 1,6 °C
1,6 až 2,4 °C
2,4 až 3,2 °C
3,2 až 4,0 °C
4,0 až 4,8 °C
4,8 až 5,6 °C
5,6 až 6,4 °C
6,4 až 7,2 °C
7,2 až 8,0 °C
8,0 až 8,9 °C
8,9 až 9,7 °C
9,7 až 10,5 °C
10,5 až 11,3 °C

Obr. 9
Průměrná roční teplota
vzduchu v Ústeckém
kraji (1968-2011)

Závěr
Teplotní podmínky v Mostecké kotlině v lokalitě, kde se nachází stanice Tušimice, lze charakterizovat
pomocí různých klimatologických charakteristik založených na statistickém zpracování, nebo grafickém
vyjádření umožňující i popsat roční chod. Pro popis je možné použít doporučení World Meteorological
Organization (Kožnarová, Klabzuba, 2002), která definuje dlouhodobý průměr jako průměrnou hodnotu
z minimálně tří po sobě jdoucí ukončená desetiletí. Tato charakteristika je vhodná zejména pro účely porovnání
s daty z jiných lokalit. Pro posouzení daného místa za určité časové období je vhodné použití jedno účelově
stanovených průměrů. Pro stanici Tušimice pak průměrná roční teplota vzduchu činí 8,6 °C (průměrný roční
úhrn srážek činí 430,5 mm Hájková, 20012), průměrná měsíční maximální teplota vzduchu činí 12,9 °C,
průměrná měsíční minimální teplota vzduchu je 4,4 °C. Absolutní maximální teplota vzduchu byla 37,9 °C,
absolutní minimální teplota vzduchu -23,9 °C. Průměrná roční amplituda teploty vzduchu je 8,6 °C, nejvyšší
byla zaznamenána v roce 2003 (10,1 °C), nejnižší v roce 1977 (7,3 °C). Průměrný roční počet dnů s průměrnou
denní teplotou vzduchu > 5 °C dosahuje na stanici Tušimice 233 dnů (velké vegetační období) a průměrný roční
počet dnů s teplotou vzduchu > 10 °C (hlavní vegetační období) je 168 dnů. Při porovnání teplotních
charakteristik v jednotlivých obdobích jsou hodnoty relativně vyrovnané.
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Teplotní poměry území města Hradce Králové
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Abstrakt
Analýza klimatických podmínek a vymezení mezoklimatických specifik příměstských a městských oblastí
Královéhradecka bylo provedeno s využitím dat staniční sítě ČHMÚ a série terénních měření realizovaných od
roku 2011. Monitorovací body charakterizují mikroklimatické podmínky v historickém centru města, v bytové
zástavbě, v okrajové části města, v zóně městské zeleně a v průmyslové zóně. Průběh teplot je na jednotlivých
sledovaných lokalitách v podstatě shodný. Zjištěny byly rozdíly mezi hodnotami maxim a minim jednotlivých
dnů a tím pádem i mezi průměrnými teplotami vzduchu. Ze stručného statistického hodnocení vyplývá, že za
měřené období je v průměru nejteplejší lokalita v historickém centru města. Teplota vzduchu zde byla v průměru
o 1,2 až 1,8 °C vyšší než na ostatních lokalitách. Přitom se zde výrazně neprojevily nárůsty maximálních teplot
vzduchu, mimo srovnání s lokalitou v zóně městské zeleně. Z hodnocení minimálních teplot vzduchu vyplývá
významný vliv povrchu lokality, případně vliv porostu. Proto jsou nejnižší minimální teploty na lokalitě
v průmyslové zóně na okraji města a naopak nejvyšší v centru města. Lze předpokládat, že v období nevyšších
teplot vzduchu, tedy v měsících léta, budou rozdíly v teplotách vyšší, hlavně za jasných dnů. Zde se potom
mohou vyskytnout i hodnoty teplot vzduchu představující nadlimitní zátěž lidského organizmus.
Interpolačními metodami GIS mohou být výstupy bodového monitoringu využity k plošnému vyjádření
podmínek studovaného území a následně k rozhodovacím procesům o land-use v územním plánování.
Klíčová slova: teplotní ostrov města, teplotní maximum, teplotní minimum
Abstract
Analysis of climatic and mesoclimatic conditions of suburban and urban areas of Hradec Králové city was done
using Czech hydrometeorological institute data and the set of field measurements. Monitoring points
characterize the climatic conditions of historical center, residential area, outskirts of the town and the area of
urban green and industrial zone. The temperatures course at individual sites is almost identical. The differences
between maximum and minimum values of individual days and thus the average air temperatures differences
were identified. A brief statistical evaluation shows that the warmest location is historical part in the city center.
Average air temperature was there about 1.2 to 1.8 °C higher than in other locations. At the same time the
significant increases in maximum temperatures was not shown (expect the urban green area). Minimum air
temperature shows a significant influence of surface of canopy. Therefore, the lowest minimum temperatures
were measured in an industrial zone on the outskirts of the city, while the highest in the city center. It can be
assumed that the highest temperatures in the summer months especially on clear days can cause a significant
stress on the human organism.
GIS interpolation methods can be used to the generalized spatial expression of the urban climatic conditions and
subsequently to the decision-making processes in land-use planning.
Key words: urban heat island, temperature maximum, temperature minimum
Úvod
Jako tepelný ostrov města je zjednodušeně popisován jev, kdy jsou ve městech zaznamenávány vyšší teploty než
v okolních venkovských oblastech. Tepelný ostrov města (Urban Heat Island – UHI) je funkcí meteorologických
faktorů (teplota vzduchu, srážky, sluneční radiace, oblačnost, proudění vzduchu, evapotranspirace) a charakteru
samotného města (počet a hustota obyvatel, topografie terénu, nadmořská výška, zastoupení vodních ploch,
pokryv povrchu – podíl zastavěného území, barva povrchu, vzdálenost mezi budovami, výška budov, rezistence
povrchu, geometrie povrchu města - tzv. „městský kaňon“, „antropogenní teplo“ z vytápění a průmyslu, retence
povrchu). V porovnání s venkovskou krajinou mohou být ve městech v nočních hodinách teploty
i o 10 °C vyšší, což má přímý vliv nejen na lidské zdraví, ale i důsledky ekonomické. Změna geometrie
aktivního povrchu – zvětšení jeho velikosti a převaha vertikálních povrchů vede k zvýšení množství pohlceného
slunečního záření a k jeho četným odrazům, uzavřené prostory mezi budovami způsobují omezení
dlouhovlnného vyzařování v nočních hodinách a tím i ke snížení ztrát tepla; změna tepelných vlastností
aktivního povrchu – budovy mají poměrně značnou tepelnou kapacitu, což umožňuje zvýšené pohlcování tepla v
období pozitivní energetické bilance a jeho uvolňování během negativní energetické bilance; změna v
hydrologické bilanci – převaha nepropustných povrchů vede k snížení dostupného množství vody k
evapotranspiraci a tím současně i k snížení latentního toku tepla a k zvýšení turbulentního toku. Mimo vyšší
teplotu je ve městech zvýšená oblačnost a četnost mlh, snížená dohlednost (větší zákal) a tím zeslabené sluneční
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záření, zvýšené úhrny srážek a četnost bouřek, snížená rychlost větru a vlhkost vzduchu. V literatuře často
prezentovaná představa tepelného ostrova jako koncentricky uspořádaných izoterem s maximem v centru města
a postupným poklesem teplot směrem k okrajovým částem je však značně zjednodušená. Zvláště v rozsáhlejších
městských aglomeracích vytváří zástavba složitý hierarchicky upořádaný systém, který podmiňuje velkou
časovou i prostorovou proměnlivost teplotních poměrů měst, která souvisí s různým charakterem zástavby
(obchodní a průmyslové zóny, obytná zástavba), podílem ploch s vegetací či vodních ploch. První vědecká
srovnání teplotního režimu města a přilehlých venkovských oblastí provedl Howard ve studii Climate of London
z roku 1833. Ke sledování a kvantifikaci UHI jsou používána nejčastěji metody pozemního termálního
monitoringu (IR senzory), dálkového průzkumu země (termální družicové snímky), metoda eddy kovariance a
další. Uvedené metody identifikují především tzv. povrchový tepelný ostrov. Ten se netýká teploty vzduchu, ale
teploty přirozených i umělých povrchů a je definován jako kladná teplotní anomálie aktivních povrchů v
prostoru městské zástavby vůči přirozeným povrchům venkovské krajiny. Klasickou metodou pro vymezení tzv.
Atmospheric Urban Heat Island (týká se teplot a vlhkostí vzduchu) je srovnání průběhu meteorologických prvků
z městských a mimoměstských stanic. „Atmospheric Urban Heat Island“ je možné identifikovat měřením teploty
nebo vlhkosti vzduchu ve standardní meteorologické budce, pomocí účelových měření ve speciální síti stanic či
například pomocí tzv. měřících jízd.
Zvláště teplé body s charakteristickými znaky (parkoviště, průmyslová zařízení, ploché střechy, asfaltové
komunikace apod.) jsou definovány jako „micro urban heat islands - MUHI“ (Aniello et al., 1995, Stathopoulou
et al., 2004). Hlavními faktory, vyvolávajícími MUHI jsou účinky geometrie ulic ohraničených budovami na
záření, vliv tepelných vlastností městských materiálů na akumulaci a výdej tepla a odpadní teplo z obytných a
jiných budov. Efekt je zesilován během teplých, bezvětrných, bezoblačných dnů v létě a na podzim.
Vyhodnocením teplotních řad, satelitních termosnímků a údajů o úmrtnosti byla např. v Montrealu, Chicagu,
Lisabonu nebo v Paříži zjištěna přímá vazba mezi riziky úmrtí v oblastech s vyšší teplotou povrchu během
zvláště teplých dnů (Karl et al., 1997, Schär et al., 2004).
Materiál a metody
Režim teploty a vlhkosti vzduchu a jejich diference v Hradci Králové a přilehlém okolí byly studovány na
základě měření na účelových a standardních meteorologických stanicích (Tab. 1, Obr. 1). Meteorologické stanice
Hradec Králové Svobodné Dvory a Nový Hradec Králové jsou osazeny standardní přístrojovou technikou,
používanou na automatických stanicích ČHMÚ, umístěnou v žaluziové meteorologické budce ve dvou metrech
nad travním porostem. Měření na účelově zřízených měřících bodech probíhala ve výšce dva metry nad
zemským povrchem čidly HOBO U23 Pro v2 Temperature/Relative Humidity Data Logger U23-001,
umístěnými v radiačním štítu. Teplota vzduchu byla na všech stanicích měřena v desetiminutových intervalech.
Meteorologická měření na účelových stanicích nebyla v roce 2011 a v prvním pololetí roku 2012 koncipována
jako kontinuální. Hodnoceny tak jsou dvě meteorologicky zásadně rozdílné epizody (11.2.2012 – 12.4.2012 a
21.7.2012 – 18.10.2012), vystihující situaci během chladné a teplé části roku, včetně výskytu extrémů teplot a
vlhkostí vzduchu. S ohledem na výrazně odlišný vliv solární radiace, vliv vyzařování povrchů, charakter
proudění vzduchu atd. bylo hodnocení provedeno oddělené pro teplou a chladnou část roku a také zvlášť pro
světlou a tmavou část dne. Pro účely studie byla za světlou část dne považována doba od 7:00 do 19:00, za
tmavou část dne doba od 19:10 do 6:50.
Tab. 1 Přehled, poloha a specifikace měřících bodů
Číselné
Název, zkratka a lokalizace místa měření
Stručná charakteristika prostředí
označení
lokalita na okraji města, významný podíl
Technické služby (TS): 50°11'43.159"N,
horizontálních betonových a asfaltových povrchů,
1
15°51'18.336"E
ve druhém perimetru travní porosty, celodenně
osluněné prostranství
na vzrostlou dřevinnou vegetaci bohatá část v centru
Městský park – Jiráskovy sady (Park):
města, vysoký podíl nezastavěných zastíněných
2
50°12'21.884"N, 15°49'31.925"E
ploch, travní pokryv, celodenní stín, blízkost
soutoku dvou velkých toků
čidlo umístěno ve středněvěkém převážně
Městské lesy (Les): 50°10'39.974"N,
jehličnatém lesním porostu, kromě odpoledních
3
15°54'14.036"E
hodin zastíněno stromy, absence významných ploch
s umělým povrchem
historická část centra města, uzavřený areál
Historické centrum města – Hudební síň
(nádvoří) s vertikálními povrchy a limitovaným
(Hudební
síň):
50°12'39.493"N, 4
prouděním vzduchu, umělý pevný povrch, umístěno
15°49'55.767"E
pod omezenou dřevinnou zeleň, od dopoledních do
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odpoledních hodin osluněno

MŠ
Průmyslová
(MŠ
vnitroblok):
5
50°12'52.516"N, 15°49'32.781"E

MŠ Malšova Lhota (MŠ Malšova L.):
6
50°12'29.911"N, 15°53'6.672"E
Stanice
ČHMÚ
Svobodné
Dvory
(Svobodné
Dvory): 7
50°13'21.367"N, 15°47'15.969"E
Stanice ČHMÚ Nový Hradec Králové
(Nový
Hradec): 8
50°10'39.01"N, 15°50'18.98"E

lokalita obklopena bytovou zástavbou do pěti pater
výšky, bezprostřední okolí měření s výskytem
dřevinné a keřové vegetace, travní pokryv,
v blízkosti bazének, převážně zastíněno, částečně
osluněno v odpoledních hodinách
lokalita na okraji příměstské rodinné zástavby,
školní zahrada, výskyt dřevinné a keřové vegetace,
travní pokryv, většinu dne zastíněno, osluněno
v odpoledních hodinách
situováno dle zásad pro zřizování meteorologických
stanic, lokalita na okraji příměstské rodinné
zástavby, výskyt dřevinné vegetace v okolí, travní
pokryv, v okolí horizontální umělé povrchy, čidlo
v meteorologické budce
situováno dle zásad pro zřizování meteorologických
stanic, lokalita na okraji příměstské rodinné
zástavby, výskyt dřevinné vegetace v okolí, výrazné
plochy travního pokryvu v okolí, čidlo
v meteorologické budce

Obr. 1 Poloha měřících míst
Pomocí software Statistica ver. 8.0 (StatSoft Inc.) byly hodnoceny graficky průběhy teplot vzduchu vybraných
epizod měření, tj. během teplé části roku a během chladné části roku (jcelodenní hodnoty) a četnosti hodnot
teplot a vlhkostí vzduchu na jednotlivých měřících bodech
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Výsledky
Vyhodnocení monitoringu teplot vzduchu během teplé části roku
Průběh teplot vzduchu na všech osmi měřících bodech během epizody červenec – říjen 2012 uvádí Obr. 2.
Přesto, že graf není pro vyjádření diferencí při tak vysokém počtu měřících bodů optimální, jsou některé
markanty zřejmé. Ve všech případech je nejteplejší lokalitou Hudební síň, následovaná v některých dnech TS.
Vlivem příkonu solární radiace dochází na těchto lokalitách k intenzivnímu ohřevu svislých a vodorovných
umělých povrchů s vlivem na teplotu vzduchu. Nejchladnější lokalitou je do teploty cca 5 °C Les. Při poklesu
pod 5 °C se stávají nejchladnější lokalitou TS. Uvedený fakt souvisí s vyzařováním povrchů (případ TS) a
termoregulačního efektu vegetace (případ Les) během chladného období, často radiačního charakteru. Základní
statistické hodnocení teplot vzduchu na měřících bodech během teplého období roku uvádí Tab. 2
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Obr. 2 Průběh teplot vzduchu během teplého období roku – celodenní hodnoty
Tab. 2 Základní statistické hodnocení teplot vzduchu na měřících bodech během teplého období roku
Celé období červenec - říjen 2012
N platných
Průměr
Medián
Minimum
Maximum Sm. odch.
Les
12960
14,6
14,4
-1,8
35,3
6,3
TS
12960
16,1
15,9
-2,6
37,6
7,1
Park
12960
15,7
15,7
1,4
32,2
5,6
Hudební síň
12960
17,7
17,3
2,3
39,9
6,6
MŠ vnitroblok
12960
16,2
16,0
1,5
33,3
5,9
MŠ Malšova L.
12960
15,2
15,1
-1,5
35,8
6,3
Nový Hradec
12959
15,8
15,6
0,4
34,8
6,0
Svobodné Dvory
12959
15,7
15,5
-0,1
35,4
6,2
Při hodnocení surových dat je Hudební síň nejteplejším měřícím bodem, co se týká středních hodnot, minim i
maxim. Nejchladnějším bodem v rámci středních hodnot je Les, v rámci minim TS a v rámci maxim Park. Park
je tak lokalitou s nejintenzivnějším chladícím efektem při extrémně vysokých teplotních epizodách a projevuje
se nejmenší teplotní amplitudou. TS a Hudební síň jsou díky charakteru povrchů lokalitami s největším rozpětím
minimum – maximum (největší amplitudy extrémů).
S využitím statistických hodnot byl sestrojen krabicový graf (Obr. 3), přehledně zachycující střední hodnotu
(medián), druhý a třetí kvartil hodnot a extrémy zbavené odlehlých hodnot (tj. statisticky „podezřelých“ hodnot
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mimo normální rozdělení). Zajímavé je rozpětí neodlehlých hodnot minim a maxim u TS (extremita), které je
vyšší než u Hudební síně. Park má naopak rozpětí extrémů nejnižší, stejně jako rozpětí hodnot v rámci 2. a 3.
kvartilu.
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Obr. 3 Krabicový graf hodnot teplot vzduchu v teplém období
Četnost výskytu teplot na lokalitě TS naznačuje nejčastější výskyt teplot vzduchu na okraji teplotního rozpětí při
srovnání s jinými měřícími body. Odlišný průběh vykazují teploty na lokalitách MŠ vnitroblok a zejména Park.
To naznačuje teplotní stabilitu uvedených prostředí. Les má distribuci teplot posunutou k nižším hodnotám.
Naopak Hudební síň inklinuje k výskytu teplot vyšších. Klimatologické stanice ČHMÚ mají velice podobnou
distribuci teplot.
Obr. 4 zachycuje průběh teplot vzduchu na jednotlivých měřících bodech během nejteplejšího dne roku 2012
(20.8.2012). Zřejmý je pozitivní efekt zejména Parku a také podmínek v MŠ vnitroblok na redukci extrémní
teploty vzduchu. V porovnání s referenčními stanicemi (Nový Hradec a Svobodné Dvory) je zde teplota vzduchu
výrazně nižší. Teplota vzduchu v Lese a v MŠ Malšova L. dosahuje s mírným zpožděním úrovně referenčních
stanic. Teploty vzduchu v TS a zejména v Hudební síni převyšují výrazně teploty vzduchu na referenčních
stanicích. TS vzhledem o otevřené poloze již od cca 10. hodiny dopolední do 20. hodiny. Hudební síň díky
orientaci okolních budov od 12. hodiny dále.
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Obr 4. Průběh teplot vzduchu během nejteplejšího dne v roce 2012 (20.8.)
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Vyhodnocení monitoringu teplot vzduchu během chladné části roku
Průběh teplot vzduchu na sedmi měřících bodech během epizody únor - duben 2012, která reprezentuje chladnou
část roku, uvádí Obr. 5. Z důvodu poruchy čidla nejsou hodnocena nejsou data ze stanice Nový Hradec. Během
nejchladnějších dnů (11. – 13.2.2012), kdy minimální teploty vzduchu klesaly pod -20 °C byly nejchladnějšími
lokalitami TS, MŠ Malšova L. a Les. Ostatní lokality byly teplotně přibližně vyrovnané a o cca 3 °C teplejší. U
Hudební síně a MŠ vnitroblok lze očekávat vliv úniků tepla z budov. V Parku je možný případný vliv vegetace,
respektive omezení vyzařování z povrchu vlivem vegetace a případně vliv vodního toku.
Základní statistické hodnocení teplot vzduchu na měřících bodech během chladného období roku uvádí Tab. 3.
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Obr. 5 Průběh teplot vzduchu během chladného období roku – celodenní hodnoty
Tab. 3 Základní statistické hodnocení teplot vzduchu na měřících bodech během chladného období roku
Celé období únor – duben 2012
N platných
Průměr
Medián
Minimum
Maximum
Sm. Odch.
Les
8928
2,9
3,6
-22,5
21,3
6,9
TS
8928
4,2
4,8
-22,9
23,0
7,1
Park
8928
4,1
4,4
-19,1
20,2
6,3
Hudební síň
8928
5,2
5,4
-17,9
24,1
6,6
MŠ vnitroblok
8928
4,4
4,7
-18,8
19,8
6,3
MŠ Malšova L.
8928
3,7
4,2
-23,0
23,0
7,1
Svobodné Dvory
8927
4,0
4,4
-20,4
20,8
6,5
Stejně jako během teplého období je nejteplejším místem Hudební síň. Ve srovnání s referenční stanicí
Svobodné Dvory o 1,2 respektive 1,0 °C ve středních hodnotách, o 2,5 °C v absolutním teplotním minimu a o
3,3 °C v absolutním maximu teploty. rozdíl v nejnižších naměřených teplotách vzduchu činí až 5,1 °C (Hudební
síň versus MŠ Malšova L.). Středními hodnotami je nejchladnější lokalitou Les. Minimálními teplotami jsou
nejchladnějšími TS a MŠ Malšova L. Tyto dvě lokality mají největší variabilitu souboru teplot (vyjádřeno
směrodatnou odchylkou).
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Obr. 6 Krabicový graf hodnot teplot vzduchu v chladném období
Krabicový graf (Obr. 6) uvádí teploty vzduchu během chladného období roku, eliminované o odlehlé hodnoty.
Nejchladnějším bodem z pohledu střední hodnoty, 2. a 3. kvartilu i minima je Les. V teplotním maximu
dominuje TS, z důvodu výskytu velkých ploch tmavých umělých povrchů, které se i během mrazových období
mohou intenzivně nahřívat vlivem slunečního záření.
I když nejsou tendence četnosti výskytu jednotlivých kategorií teploty tak zřejmé jako u teplého období, lze
identifikovat odlišnosti i v tomto případě. U TS, Lesa a MŠ Malšova L. je proložení hodnot plošší
s prodloužením směrem k nižším hodnotám (-22 až -24 °C). Naopak Hudební síň se vyznačuje výskytem vyšší
četnosti vysokých hodnot. MŠ vnitroblok a Park se vyznačují obdobnou četností teplot vzduchu a tím i teplotním
režimem během chladného období.
V Obr 7 je zachycen průběh teplot během nejchladnějších dvou dnů sledovaného období (11. a 12.2.2012).
Zřetelně je vidět odlišný teplotní režim lokalit TS, MŠ Malšova L. a Les během nejchladnějších epizod, kdy jsou
zde dosahovány nejnižší teploty vzduchu. Při vzestupu teplot během dne se pak TS a MŠ Malšova L. projevují
opět extrémně a dosahují hodnot nejvyšších. Les zůstává nejchladnější lokalitou. V nočních hodinách
s největším poklesem teplot je nejteplejší lokalitou Hudební síň. Důvodem jsou vyzařování a úniky tepla
z vytápěných obytných prostor.
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Obr. 7 Průběh teplot vzduchu během dvou nejchladnějších dnů v roce 2012
Závěr
V teplé části roku byly mezi lokalitami zjištěny rozdíly teplot vzduchu až 3,1 °C v průměrné teplotě za celé
období, 7,7 °C v maximální teplotě a 4,9 °C v minimální teplotě vzduchu.
V teplé části roku byly teploty vzduchu v TS, Hudební síni a MŠ vnitroblok v maximech výrazně teplejší než
Les, Park a MŠ Malšova L. Pozitivní termoregulační efekt vegetace, a to i dřevinné rozptýlené, je tak průkazný.
V chladném období se projevila absence vegetace a přítomnost umělých povrchů vysokými teplotními
amplitudami u TS. Park měl amplitudu nízkou.
V chladném období se na lokalitách v centru města (Hudební síň, MŠ vnitroblok a Park) projevil na teplotních
minimech vliv teplotního ostrovu města. Teplotní minima lokalit v centru zdaleka nedosahovala úrovně
okrajových stanic a byla o 1,3 až 5,1 °C vyšší.
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Hodnocení krajinných změn na příkladu České republiky
Jačková Kateřina
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i., Boční II 1401, 14131, Praha 4
Abstrakt
Hodnocení krajinných změn na příkladu České republiky
V příspěvku budou představeny metody hodnocení krajinných změn v prostředí geografických informačních
systémů a na základě databáze krajinného pokryvu Corine Land Cover shrnut vývoj krajiny v České republice
během posledních desetiletí.
This contribution presents assessment of the landscape changes in GIS environment. Moreover; landscape trends
in The Czech republic, in recent decades, based on Corine Land Cover database, is summarised.
Prezentace: krajinne.ppt
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Zhodnotenie klimatických charakteristík v teplom polroku - apríl až september
v roku 2011 na západnom Slovensku
Jakubíková Viera - Jančovičová Ľubica
Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, Slovenská republika
Abstrakt
Obdobie apríl až september 2011 bolo na väčšine územia západného Slovenska teplotne silne nadnormálne až
mimoriadne nadnormálne. Odchýlka od normálu 1961-1990 sa pohybovala v intervale od 1,3 (Jaslovské
Bohunice) do 2,6 °C (Myjava). Priemerná teplota vzduchu za toto obdobie dosiahla hodnoty od 15,7
(Modra - Piesok) do 18,5 °C (Hurbanovo, Žihárec). Najteplejšia bola juhovýchodná a južná časť Podunajskej
roviny. Priemerná teplota vzduchu tu dosiahla hodnoty od 17,8 do 18,5 °C. Na Podunajskej pahorkatine
a Záhorskej nížine dosiahla priemerná teplota vzduchu za teplý polrok hodnoty od 17,1 do 17,9 °C. V oblasti
Hornonitrianskej, Trenčianskej a Ilavskej kotliny sa priemerná teplota vzduchu pohybovala od 16,2 do 17,1 °C
a v oblasti Myjavskej pahorkatiny a Malých Karpát od 15,7 do 17,1 °C. Maximálne teploty vzduchu boli
zaznamenané v auguste a dosiahli hodnoty od 32,4 (Modra - Piesok) do 37,0 °C (Žihárec).
Najteplejším mesiacom bol august. Zo šiestich mesiacov teplého polroka bol iba júl teplotne normálny, máj
normálny až nadnormálny, jún nadnormálny, apríl silne nadnormálny a mesiace august a september silne až
mimoriadne nadnormálne. Letných dní (s maximálnou dennou teplotou vzduchu 25,0 °C a viac) bolo 46
(Modra - Piesok) až 103 (Gabčíkovo), tropických dní (s maximálnou dennou teplotou vzduchu 30,0 °C a viac)
od 6 (Modra - Piesok) do 34 (Hurbanovo).
Teplý polrok v roku 2011 bol zrážkovo normálny, lokálne nadnormálny. Úhrny atmosférických zrážok za
uvedené obdobie sa pohybovali od 226 do 618 mm a dosahovali 74 až 144 % normálu. Mesiace september
a august boli zrážkovo podnormálne, máj nadnormálny, apríl a júl normálne až nadnormálne a jún zrážkovo
nadnormálny. Najvyššie mesačné zrážkové úhrny boli v júli, najnižšie v septembri.
Kľúčové slová: klíma, teplota vzduchu, atmosférické zrážky, teplý polrok, západné Slovensko
The air temperature in the period from April to September 2011 in the most territory of the western part of
Slovakia was highly to extremely above normal. The deviation from the normal 1961-1990 ranged in the interval
from 1,3 (Jaslovské Bohunice) to 2,6 °C (Myjava). The mean air temperature in this period reached the values
from 15,7 (Modra - Piesok) to 18,5 °C (Hurbanovo, Žihárec). The warmest was the south-eastern and south part
of Podunajská flat. The mean air temperature reached here the values from 17,8 to 18,5 °C. In Podunajská hills
and Záhorská lowland the mean air temperature in the warm half-year reached the values from 17,1 to 17,9 °C.
In the area of Hornonitrianska, Trenčianska and Ilavská basin the mean air temperature ranged from 16,2 to
17,1 °C and in the area of Myjavská hills and Malé Karpaty from 15,7 do 17,1 °C. The maximum of air
temperature were recorded in August and reached the values from 32,4 (Modra - Piesok) to 37,0 °C (Žihárec).
The warmest month was August. From the six months of warm half-year the air temperature only in July was
normal, in May normal to above normal, in June above normal, in April highly above normal, in August and
September highly to extremely above normal. There were the summer days (with a maximum daily air
temperature 25,0 °C and more) from 46 (Modra - Piesok) to 103 (Gabčíkovo), the tropical days (with a
maximum daily air temperature 30,0 °C and more) from 6 (Modra - Piesok) to 34 (Hurbanovo).
The precipitation in warm half-year in year 2011 was normal, locally above normal. The precipitation totals in
the evaluated period ranged from 226 to 618 mm and reached 74 to 144 % of normal. The precipitation in
September and August were below normal, in May above normal, in April and July normal to above normal and
June above normal. The highest monthly precipitation totals were in July, the lowest in September.
Key words: climate, air temperature, precipitation, warm half-year, western part of Slovakia
Metodika
Klimatické charakteristiky za apríl až september v roku 2011 na západnom Slovensku boli spracované z údajov
nameraných na meteorologických staniciach Slovenského hydrometeorologického ústavu podľa platnej
metodiky [1]. Jednotlivé mesiace a teplý polrok boli porovnané s klimatickými normálmi [2].
Apríl
V porovnaní s normálom 1961-1990 bol apríl teplotne silne nadnormálny. Odchýlka od normálu sa pohybovala
od 2,3 (Podhájska) do 3,8 °C (Myjava). Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla hodnoty 11,3 (Modra Piesok) až 13,5 °C (Žihárec), absolútne maximá dennej teploty vzduchu vystúpili na 23,3 (Modra - Piesok) až
27,7 °C (Moravský Svätý Ján), absolútne minimá dennej teploty vzduchu sa pohybovali od -3,8 (Myjava) do
3,5 °C (Žihárec), zatiaľ čo prízemné teplotné minimá poklesli na 0,2 °C (Žihárec) až -7,9 (Myjava).

93

Najchladnejšia bola tretia, najteplejšia piata pentáda. V apríli sa vyskytlo do 13 (Hurbanovo) dní s prízemným
mrazom, 2 (Jaslovské Bohunice, Kuchyňa - Nový Dvor) až 3 (Beluša) mrazové dni a 0 (Modra - Piesok,
Mochovce) až 4 (Žihárec) letné dni (s maximálnou dennou teplotou vzduchu 25,0 °C a viac). Apríl 2011 bol na
západnom Slovensku v jeho západných a severných regiónoch zrážkovo prevažne normálny, prípadne až
nadnormálny. V ostatných oblastiach však bol zrážkovo väčšinou podnormálny, prípadne zrážkovo normálny.
Mesačné úhrny zrážok sa pohybovali väčšinou od necelých 10 mm na juhovýchode Podunajskej nížiny do
takmer 100 mm v Myjavskej pahorkatine, Bielych Karpatoch a v Strážovských vrchoch. Priestorový úhrn zrážok
pre celé územie západného Slovenska dosiahol 33 mm, čo predstavuje 69 % normálu a deficit zrážok 15 mm.
Najviac zrážok bolo nameraných v piatej aprílovej pentáde, najmenej v štvrtej. V apríli sa vyskytlo 7 (Kráľová
pri Senci) až 17 (Kuchyňa - Nový Dvor) dní so zrážkami, z toho do 5 dní so zrážkami 5 mm a viac. Na
západnom Slovensku sa v apríli vyskytlo 1 až 6 dní s búrkou.
Máj
V porovnaní s normálom bol máj teplotne normálny až nadnormálny. Odchýlka sa pohybovala v intervale od 0,2
(Jaslovské Bohunice) do 1,7 °C (Myjava). Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla hodnoty od 13,8
(Modra - Piesok) do 16,9 °C (Žihárec), absolútne maximá teploty vzduchu vystúpili na 27,1 (Modra - Piesok) až
30,6 °C (Hurbanovo), absolútne minimá teploty vzduchu poklesli na 1,6 (Bratislava - Koliba) až -3,6 °C
(Myjava), zatiaľ čo prízemné teplotné minimá klesli na -1,6 °C (Holíč) až -7,9 (Moravský Svätý Ján).
Najchladnejšia bola prvá, najteplejšia piata pentáda. V máji sa vyskytlo 5 (Modra - Piesok) až 15 (Podhájska)
letných dní (s maximálnou dennou teplotou 25,0 °C a viac) a do 3 (Hurbanovo) tropických dní (s maximálnou
dennou teplotou 30,0 °C a viac). V prvej polovici mesiaca sa vyskytli 2 (Holíč, Podhájska) až 7 (Piešťany) dní s
prízemným mrazom. Máj 2011 bol na západnom Slovensku vo všeobecnosti zrážkovo normálny. Vyskytlo sa
veľa búrkových lejakov a málo trvalejších veľkopriestorových zrážok. Pole mesačných úhrnov zrážok je preto
veľmi premenlivé a môžu sa v ňom vyskytovať aj miesta s podnormálnymi a naopak, aj s nadnormálnymi
zrážkami. Mesačné úhrny zrážok sa pohybovali väčšinou od 22 mm v Rúbani, na juhovýchode Podunajskej
nížiny, do viac ako 100 mm v severnej oblasti Bielych Karpát. Priestorový úhrn zrážok pre celé územie
západného Slovenska dosiahol 55 mm, čo predstavuje 82 % normálu a deficit zrážok 12 mm. V máji sa vyskytlo
8 (Žihárec) až 19 (Kuchyňa - Nový Dvor) zrážkových dní, z toho 1 až 6 dní so zrážkami 5 mm a viac. Najviac
zrážok sa vyskytlo v šiestej pentáde, najmenej v štvrtej. Na západnom Slovensku sa vyskytlo 1 až 8 dní s búrkou.
Jún
Jún bol teplotne nadnormálny, na Myjave až silne nadnormálny. Odchýlka od klimatologického normálu sa
pohybovala v intervale od 1,2 (Jaslovské Bohunice) do 2,5 °C (Myjava). Priemerná mesačná teplota vzduchu
dosiahla hodnoty od 17,2 (Modra - Piesok) do 20,7 °C (Hurbanovo). Absolútne maximá teploty vzduchu
vystúpili na 29,0 (Modra - Piesok) až 33,2 °C (Hurbanovo), absolútne minimá teploty vzduchu poklesli na
12,0 °C (Bratislava - letisko) až 5,8 (Piešťany), zatiaľ čo prízemné teplotné minimá klesli na 8,7
(Bratislava - letisko) až 1,5 °C (Moravský Svätý Ján). Najteplejšia bola prvá pentáda, najchladnejšia štvrtá.
V júni sa vyskytlo 9 (Modra - Piesok) až 23 (Podhájska) letných dní (s maximálnou dennou teplotou 25,0 °C
a viac), 1 (Bratislava - Koliba, Kuchyňa - Nový Dvor, Jaslovské Bohunice, Piešťany, Mochovce, Holíč,
Prievidza a Beluša) až 5 (Hurbanovo, Podhájska) tropických dní (s maximálnou dennou teplotou 30,0 °C a viac).
V Modre - Piesku sa tropický deň nevyskytol. Jún 2011 bol na západnom Slovensku vo všeobecnosti zrážkovo
nadnormálny. Vyskytlo sa veľa búrkových lejakov ale neskôr aj trvalejšie veľkopriestorové zrážky. Pole
mesačných úhrnov zrážok je preto veľmi premenlivé a môžu sa v ňom vyskytovať aj miesta s podnormálnymi
a naopak, aj s výrazne nadnormálnymi zrážkami. Mesačné úhrny zrážok sa pohybovali väčšinou od 37 mm vo
Veľkých Ludinciach, na juhovýchode Podunajskej nížiny, do 234 mm v Perneku, v oblasti Malých Karpát.
Priestorový úhrn zrážok pre celé územie západného Slovenska dosiahol 112 mm, čo predstavuje 165 % normálu
a prebytok zrážok 44 mm. Najviac zrážok sa vyskytlo v druhej pentáde, najmenej v tretej. V júni bolo
pozorovaných 11 (Žihárec) až 23 (Prievidza) dní so zrážkami, z toho 4 až 10 dní so zrážkami 5 mm a viac. Na
západnom Slovensku boli 2 až 8 dní s búrkou. Búrky sa vyskytli v prvej, druhej a tretej pentáde.
Júl
V porovnaní s klimatologickým normálom bol júl teplotne normálny. Odchýlka sa pohybovala v intervale od
-0,7 (Bratislava - Koliba) do 0,7 °C (Gabčíkovo, Myjava). Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla hodnoty
od 16,8 (Modra - Piesok) do 20,4 °C (Gabčíkovo). Absolútne maximá teploty vzduchu vystúpili na 30,4
(Modra - Piesok) až 36,0 °C (Gabčíkovo), absolútne minimá teploty vzduchu sa pohybovali od 6,7 (Prievidza)
do 12,0 °C (Kráľová pri Senci), zatiaľ čo prízemné teplotné minimá klesli na 9,8 (Bratislava - letisko) až 1,8 °C
(Myjava). Najteplejšia bola druhá, najchladnejšia piata pentáda. V júli sa vyskytlo 7 (Modra - Piesok) až 16
(Žihárec) letných dní, 1 (Modra - Piesok) až 9 (Žihárec) tropických dní a do 4 (Žihárec, Hurbanovo, Podhájska)
tropických nocí. Júl 2011 bol na západnom Slovensku zrážkovo nadnormálny. Vyskytlo sa veľa búrkových
lejakov ale aj trvalejšie veľkopriestorové zrážky. Mesačné úhrny zrážok sa pohybovali väčšinou od 61 mm
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Rusovciach do 192 mm v Modre - Piesku, v oblasti Malých Karpát. Priestorový úhrn zrážok pre celé územie
západného Slovenska dosiahol 123 mm, čo predstavuje 169 % normálu a prebytok zrážok 60 mm. Najviac
zrážok sa vyskytlo v piatej pentáde, najmenej v druhej. V tomto mesiaci bolo na západnom Slovensku 13 až 24
zrážkových dní, z toho 3 až 10 dní s denným úhrnom zrážok 5 mm a viac. Na západnom Slovensku bolo 1 až 6
dní s búrkou. Najviac búrok sa vyskytlo v štvrtej pentáde.
August
V porovnaní s normálom bol august teplotne silne až mimoriadne nadnormálny. Odchýlka sa pohybovala
v intervale od 2,0 (Bratislava - Koliba, Kráľová pri Senci, Kuchyňa - Nový Dvor) do 3,6 °C (Myjava). Priemerná
mesačná teplota vzduchu dosiahla hodnoty od 18,9 (Modra - Piesok) do 21,7 °C (Hurbanovo). Absolútne
maximá teploty vzduchu vystúpili na 32,4 (Modra - Piesok) až 37,0 °C (Žihárec), absolútne minimá teploty
vzduchu sa pohybovali od 5,4 (Moravský Svätý Ján) do 11,0 °C (Bratislava - Koliba), zatiaľ čo prízemné
teplotné minimá klesli na 7,3 (Mochovce) až 2,2 °C (Moravský Svätý Ján). Najteplejšia bola piata,
najchladnejšia druhá pentáda. V auguste sa vyskytlo 17 (Modra - Piesok) až 25 (Hurbanovo, Podhájska,
Prievidza, Žihárec) letných dní, 5 (Modra - Piesok) až 11 (Hurbanovo, Žihárec) tropických dní a do 4 tropických
nocí. August 2011 bol na západnom Slovensku väčšinou zrážkovo podnormálny. Ale na miestach, kde sa
vyskytli búrkové lejaky, bol tohtoročný august zrážkovo normálny alebo aj nadnormálny. Mesačné úhrny zrážok
sa pohybovali väčšinou od 6 mm v Čate a v Pustých Úľanoch do 96 mm v Bratislave na Kolibe. Priestorový
úhrn zrážok pre celé územie západného Slovenska dosiahol 32 mm, čo predstavuje 51 % normálu a deficit
zrážok 31 mm. Najviac zrážok sa vyskytlo v druhej pentáde, najmenej v piatej. V tomto mesiaci bolo na
západnom Slovensku 5 až 16 zrážkových dní, z toho 1 až 4 dni s denným úhrnom zrážok 5 mm a viac. V auguste
sa vyskytlo 1 až 6 dní s búrkou. Najviac búrok bolo pozorovaných v tretej pentáde, najmenej v piatej.
September
September bol teplotne silne až mimoriadne nadnormálny. Odchýlka od klimatologického normálu sa
pohybovala v intervale od 2,0 (Kuchyňa - Nový Dvor) do 5,0 °C (Gabčíkovo). Priemerná mesačná teplota
vzduchu dosiahla hodnoty od 15,9 (Beluša) do 19,8 °C (Gabčíkovo). Absolútne maximá teploty vzduchu
vystúpili na 28,6 (Modra - Piesok) až 33,0 °C (Hurbanovo, Žihárec), absolútne minimá teploty vzduchu sa
pohybovali od 3,1 (Moravský Svätý Ján) do 8,9 °C (Bratislava - Mlynská dolina), zatiaľ čo prízemné teplotné
minimá klesli na 5,4 °C (Bratislava - letisko) až 0,1 (Moravský Svätý Ján). Najteplejšia bola prvá, najchladnejšia
piata pentáda. V septembri sa vyskytlo 8 (Modra - Piesok) až 21 (Nitra - Veľké Janíkovce, Hurbanovo) letných
dní a do 6 (Žihárec, Hurbanovo) tropických dní. September 2011 bol na západnom Slovensku väčšinou zrážkovo
podnormálny, iba na krajnom západe Slovenska bol na niektorých miestach zrážkovo normálny a naopak
v dolnej časti povodia Ipľa bol zrážkovo silne až mimoriadne podnormálny. Mesačné úhrny zrážok sa
pohybovali väčšinou od 2 mm v Dolných Semerovciach do 49 mm v Borinke. Priestorový úhrn zrážok pre celé
územie západného Slovenska dosiahol 15 mm, čo predstavuje 28 % normálu a deficit zrážok 38 mm. Najviac
zrážok sa vyskytlo v štvrtej pentáde, najmenej v šiestej. V tomto mesiaci bolo na západnom Slovensku 3
(Žihárec) až 20 (Kuchyňa - Nový Dvor) zrážkových dní, z toho do 2 dní s denným úhrnom zrážok 5 mm a viac.
V septembri sa na západnom Slovensku vyskytli búrky na konci prvej a v štvrtej pentáde.

Vlhkosť pôdy
Na začiatku vegetačného obdobia bola v pôdach západného Slovenska dostatočná zásoba pôdnej vody. V marci
sa hodnoty využiteľnej vodnej kapacity (VVK) v povrchovej vrstve (v profile do hĺbky 10 cm) pohybovali od 65
do 104 %, v profile do hĺbky 30 cm od 83 do 102 % a do hĺbky 60 cm od 95 do 105 %. Apríl bol teplotne silne
nadnormálny, preto v treťom aprílovom týždni hodnoty VVK v Hurbanove v povrchovej vrstve pôdy poklesli
len na 37 %. Máj bol teplotne normálny až nadnormálny, zrážkovo normálny. Vyskytlo sa veľa búrkových
lejakov a málo trvalejších veľkopriestorových zrážok, preto hodnoty VVK postupne klesali. Najnižšie hodnoty
VVK v Beluši (39 %) sa vyskytli v poslednom májovom týždni, v Hurbanove klesli hodnoty VVK pod 50 %
v druhom a štvrtom májovom týždni. Jún bol síce teplotne nadnormálny, ale zrážkovo nadnormálny a pretože sa
vyskytli aj trvalejšie veľkopriestorové zrážky, zásoby vody v pôde sa postupne dopĺňali. Najnižšie hodnoty VVK
boli v Hurbanove v prvom a štvrtom júnovom týždni. V júli bol najvýraznejší nedostatok pôdnej vody v druhom
týždni, keď hodnoty VVK klesli v Hurbanove v povrchovej vrstve pôdy na 25 %. Výdatnejšie zrážky v druhej
polovici mesiaca zásoby vody v pôde doplnili. August bol teplotne silne až mimoriadne nadnormálny, zrážkovo
väčšinou podnormálny. Hodnoty VVK v povrchovej vrstve pôdy poklesli v druhom a štvrtom týždni len na 34 až
8 %. V miestach, kde sa vyskytli búrkové lejaky, sa zásoby vody v pôde predsa len doplnili. Aj september bol
teplotne silne až mimoriadne nadnormálny. V Beluši sa hodnoty VVK v povrchovej vrstve (v profile do hĺbky
do 10 cm) pohybovali od 54 do 61 %, v Hurbanove v prvej polovici mesiaca od 11 do 34 %. Atmosférické
zrážky zásobu vody v pôde miestami doplnili, ale začiatkom októbra boli hodnoty VVK veľmi nízke.
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V tabuľke 1 je uvedené trvanie slnečného svitu za teplý polrok - apríl až september v roku 2011 na západnom
Slovensku, najnižšie hodnoty trvania slnečného svitu boli na väčšine meteorologických staníc v júli. V mape je
znázornené priestorové rozloženie úhrnov atmosférických zrážok za teplý polrok v Slovenskej republike.
V grafoch 1,2 sú zobrazené hodnoty využiteľnej vodnej kapacity spolu s týždennými úhrnmi zrážok na
staniciach Hurbanovo a Beluša.

Tab.1: Trvanie slnečného svitu [h] za teplý polrok 2011
Me siac
Stanica

Obdobie IV-IX

Dlhodobý
priemer
1951-1980

Normál
1961-1990

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Bratislava, Koliba

239

356

293

230

311

258

1686

1336

1340

Bratislava, letisko

231

339

281

217

300

260

1628

1306

1292

Bratislava, Mlynská dolina

204

328

272

210

284

234

1532

-

-

Gabčíkovo

218

316

282

233

290

244

1583

-

-

Holíč

237

331

274

204

298

248

1591

-

-

Hurbanovo

214

332

256

232

311

257

1599

1602

1326

Jaslovské Bohunice

228

333

251

211

-

-

-

1308

-

Kuchyňa, Nový Dvor

201

311

248

191

280

238

1469

1238

-

Modra, Piesok

226

315

250

200

276

231

1498

-

-

Mochovc e

234

333

273

228

-

-

-

-

-

Myjava

196

310

240

192

288

245

1471

-

-

Nitra, Veľké Janíkovce
Piešťany

231

341

238

216

310

268

1604

1254

-

213

328

245

207

306

256

1555

1299

1301

Podhájska

171

297

222

208

304

215

1416

-

-

Prievidza

207

309

209

195

306

250

1476

1164

-

Žihárec

212

326

258

224

289

250

1559

1294

-
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GRAF 1
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Diskusia a záver
Obdobie apríl až september 2011 bolo na väčšine územia západného Slovenska teplotne silne nadnormálne až
mimoriadne nadnormálne. Zo šiestich mesiacov teplého polroka bol iba júl a miestami aj máj teplotne normálny,
všetky ostatné mesiace boli nadnormálne, silne až mimoriadne nadnormálne. Teplý polrok v roku 2011 bol
zrážkovo normálny, lokálne nadnormálny. Na začiatku vegetačného obdobia bola v pôdach západného
Slovenska dostatočná zásoba pôdnej vody, ale už v treťom aprílovom týždni poklesli hodnoty VVK
v Hurbanove na 37 %.
Literatúra
[1] Slabá, N., 1976: Návod pre pozorovateľov meteorologických staníc ČSSR. HMÚ, Bratislava, 273 s.
[2] Lapin, M., Faško, P., Kveták, Š., 1988: Klimatické normály. Metodický predpis 3-09-1/1, SHMÚ, Bratislava,
11 s.
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OPTIMÁLNÍ ČASOVÉ VYMEZENÍ LETNÍCH ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN
PODLE POČASÍ A PODNEBÍ
RNDr. Ivan Sládek, CSc.
Bc. Filip Kothan
Karlova univerzita – Přírodovědecká fakulta, Praha
Na území dnešní České republiky jsou letní prázdniny v červenci a srpnu od počátku 20. století, více než
sto let bez podstatných změn. Je takové vymezení prázdnin optimální? Snažíme se na tuto otázku odpovědět
z hlediska meteorologie, klimatologie a bioklimatologie.
Počasí v době prázdnin by mělo být příznivé pro aktivní rekreaci v přírodě. Jsme země s velkou tradicí
letních táborů, bydlení na chatách a chalupách, turistiky a vodních sportů. Počasí příznivé pro takové aktivity
může být současně nepříznivé pro soustředěnou výuku ve škole. Máme za to, že letní prázdniny by měly být v té
části roku, kdy je nejvyšší teplota vzduchu, kdy jsou nejdelší dny a je nejvíce slunečního záření (teplota vzduchu
a sluneční záření jsou také rozhodující faktory, určující teplotu koupacích vod) a kdy je pobyt v přírodě co
nejméně rušen padajícími srážkami, mlhou a kouřmem – řídkou mlhou.
Pokusili jsme se nalézt 62 dny dlouhé období, stejně dlouhé jako současné prázdniny v červenci a srpnu,
které má na území Česka v mnohaletém průměru (a) nejvyšší teplotu vzduchu, (b) největší trvání
slunečního svitu, (c) největší trvání padajících srážek, mlhy a kouřma. Určovali jsme taková období separátně
podle každého z uvedených kritérií a potom jsme hledali kompromis, syntézu všech tří výsledků.
Naše dosavadní výsledky ukazují, že podle většiny použitých kritérií by letní prázdniny měly začínat a
končit dříve než dosud, a to asi o dva týdny. Argumentem pro takový časový posun prázdnin jsou vedle
zmíněných meteorologických kritérií také hygienické poměry koupacích vod, zejména přemnožení sinic, které
se vyskytuje velmi často v srpnu a zřídka v červnu.
OPTIMAL TIMING OF SUMMER SCHOOL HOLIDAYS
WITH REGARD TO WEATHER AND CLIMATE
RNDr. Ivan Sládek, CSc. – Bc. Filip Kothan
(Charles University, Faculty of Science, Prague)
Summer school holidays on the territory of the Czech Republic durate from the begin of July to the end of
August, what is regular practice since the begin of twentieth century. Is such timing of holidays really optimal?
We try to find optimal time delimitation of holidays with regard to weather and its many-years regime, i. e.
climate.
The weather within holidays should be favorable for active outdoor recreation. This country has greate
tradition of summer camping, summer living in chalets and village houses, touring and water sports. On the other
side, the weather suitable for such activities could be bad for intense school work. We suppose, that summer
holidays should be in that part of a year, which has highest air temperature, longest days and maximal bright
sunshine duration (air temperature and sunshine influence the temperature of bathing waters strongly) and when
the outdoor activities are possibly least disturbed by atmospheric precipitation , fog and mist.
We tried to find 62-days period (as long as contemporary holidays in July and August) which has in
Czechia, in many-years average (a) highest air temperature, (b) longest bright sunshine duration, (c) least
duration of falling precipitation, fog and mist. We determined the period separately according to each criterion
and then we found a compromise among the three mentioned variants.
Our up-to-now results show, that summer holidays, according to most of used criteria, should begin and
end earlier than now, approximately by two weeks. Such shift of holidays is supported by hygienic conditions of
bathing waters, too. Especially with regard to blue – green algae outbreak, which occur rarely in June and
frequently in August.
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Výstražná meteorologická služba v letním období
Arnošt Šír
Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 – Komořany
e-mail: arnost@chmi.cz
Warning Meteorological Service in the Summer Period
This paper is focused on System of Integrated Warning Service (SIWS) CHMI in summer period. This Servis is
carrying out by Department of Meteorological Forecasts of Central Forecasting Office and Regional Forecasting
Offices in co-operation with Hydrometeorological Service of Army of Czech Republic.

Typickými nebezpečnými jevy v letním období jsou vysoké teploty a výrazné bouřky. U vysokých teplot
sledujeme zejména maximální teploty pro daný den. U bouřek nebezpečí spočívá v intenzivních srážkách,
nárazech větru a výskytu a velikosti krup. Samozřejmě nebezpečné jsou
i bleskové výboje, ale jejich intenzitu nebo počet předpovídat neumíme.
Zátěž organismu, i u zdravého člověka, vyvolávají teploty nad 30 °C. V Systému integrované výstražné služby
(SIVS), proto byla jako mezní hodnota pro vydávání výstrahy zvolena hodnota 31 °C. Takto vysoké teploty se
po více dnů vyskytují v červenci a srpnu, případně už v červnu. Maxima teplota obvykle dosahuje mezi 13. a 15.
hodinou místního času. Teploty uváděné v meteorologii jsou teploty ve stínu, při pobytu na přímém slunci je
zátěž pro organismus samozřejmě vyšší. Důležitá je i doba trvání příliš vysokých teplot, protože zátěž každým
dnem vzrůstá. Při vysokých teplotách nepříznivě působí vysoká vlhkost. Je-li ve vzduchu velké množství vodní
páry, dochází k omezení vypařování vody, a tělo je tím méně ochlazováno odpařováním potu z jeho povrchu. Je
třeba si též uvědomit, že teploty předpovídané a měřené meteorology jsou teploty nad trávníkem a v místech
nepříliš blízkých větším stavbám. Teploty nad zpevněnými komunikacemi a v blízkosti budov jsou o několik
stupňů vyšší. Kladně naopak působí ochlazování větrem, samozřejmě pokud proudění vzduchu nepřináší prach
nebo jiné nepříjemné příměsi. Snížení teplot přináší úlevu, ale určitou zátěží pro organismus je i výrazné snížení
teplot po několikadenním výskytu vysokých teplot.
V letním období jsou samozřejmě nebezpečné i bouřky. Bouřka je soubor elektrických, optických
a zvukových jevů vznikajících mezi oblaky a zemí nebo mezi oblaky navzájem. Bouřka je vždy vázána na oblak
druhu cumulonimbus (bouřkový oblak). Intenzitu bouřky lze posuzovat podle počtu elektrických výbojů nebo
doprovodných meteorologických jevů. Intenzita bouřky by neměla být posuzována podle způsobených škod,
protože ty jsou silně závislé na místě, ve kterém se bouřka vyskytla. Bouřka se může vyskytnout v kteroukoli
denní i roční dobu, ale nejčastější jsou v odpoledních hodinách na konci jara a v létě.
Silné přeháňky, spojené s bouřkovou činností nejsou nijak vzácným jevem. Ale někdy se stává, že ve velmi
krátkém čase spadne opravdu mimořádné množství srážek. Stává se to většinou, když bouřka nepostupuje, ale
udržuje se delší dobu nad jedním místem, nebo když přes nějaké místo přejde několik bouřek za sebou
v relativně krátkém časovém intervalu. V takových případech dochází k vypadnutí nebezpečného množství
srážek, které se nestačí vsakovat ani odtékat běžným způsobem. Potom dochází k odtoku velkého množství vody
jinak malými vodními toky a jejich rychlému rozvodnění. Častý je i výrazný odtok vody mimo běžné vodní toky.
V obou těchto případech může dojít k nebezpečným povodním z přívalových dešťů, tedy přívalovým povodním.
Poměrně častým nebezpečným jevem doprovázejícím bouřky je krupobití. Kroupy začínají být nebezpečné při
velikosti kolem 2 cm. Velké hustě padající kroupy působí škody na majetku, ale mohou způsobit i zranění.
Silný a co do rychlosti i směru rychle se měnící vítr je též častým doprovodným jevem bouřek. Nebezpečný
nárazový vítr se nejčastěji vyskytuje na čele bouřky, většinou ještě před začátkem srážek. Toto náhlé zvýšení
rychlosti značně nárazového větru je způsobeno jevem, který nazýváme húlava. Húlava je v podstatě vír, nebo
více vírů, s horizontální osou. Při přechodu tohoto víru dochází k rychlým změnám větru. Formou silného větru
je i tromba. Jedná se o vzduchový vír s jinou než horizontální osou, který se spouští dolů z oblaků druhu
cumulonimbus a může dosáhnout zemského povrchu. Velké tromby dosahující zemského povrchu nazýváme
tornáda. Tento termín se používá
i v Evropě, přestože zde nemají tornáda tak ničivé účinky jako např. v povodí řeky Mississippi. Může též dojít
k propadu studeného vzduchu (downburst). Jedná se o silný sestupný proud, který se po dosažení zemského
povrchu rychle roztéká a tím způsobuje prudké nárazy větru. Pro tento rychle klesající studený vzduch jsou
typické intenzivní srážky, včetně krupobití. Nebezpečné jsou i blesky, které způsobují škody na majetku, ale
jsou nebezpečné i pro člověka.
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Obecně platí, že výstrahy jsou vydávány ve třech stupních nebezpečí:
Nízký stupeň nebezpečí (žlutá výstraha). Představuje potenciální nebezpečí, ale neočekává se neobvyklý
nebezpečný jev.
Vysoký stupeň nebezpečí (oranžová výstraha). Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný jev, při kterém lze
očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení.
Extrémní stupeň nebezpečí (červená výstraha). Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný
a výjimečně intenzivní jev, při kterém lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické
následky při lokálním postižení i ohrožení životů.
Určení mezních hodnot mezi „normálním“ a nebezpečným počasím není samozřejmě jednoduché
a je do jisté míry i subjektivní. Při volbě kritérii je základem nebezpečnost daného jevu pro člověka
a možné hmotné škody, přihlíženo je i k četnosti výskytu daného jevu.
Výstraha na vysoké teploty je vydávána při předpovídaných maximálních teplotách nad 31 °C, na velmi vysoké
teploty při hodnotách nad 34 °C a při očekávaných teplotách nad 37 °C vydáváme výstrahu na extrémně vysoké
teploty.
U bouřek je situace o něco složitější, protože v úvahu bereme množství srážek, nárazy větru a velikost krup. Pro
vydání výstrahy stačí splnění limitní hodnoty pro jeden z uvedených jevů. Pro silné bouřky 30 a více mm srážek
nebo nárazy větru nad 20 m/s, pro velmi silné bouřky srážky 50 mm a více, nárazy větru nad 25 m/s nebo kroupy
o průměru 2 cm a větším a pro extrémně silné bouřky srážky 90 mm a více, nárazy větru nad 30 m/s nebo kroupy
o průměru 4 cm a větším.
V rámci výstražné služby jsou doporučována i některá opatření k omezení následků nebezpečných jevů.
Při výskytu vysokých, velmi vysokých a extrémně vysokých teplot se doporučuje:
- Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách.
- Nenechávat děti, ale i zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících automobilech.
- Zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu, přednostně neperlivých,
které je vhodné kombinovat s minerálními vodami.
- Děti do 20 kg by měly vypít 1,5 až 2 l nápojů denně, starší děti a dospělí kolem 3 l denně.
- Není vhodné pít ledově vychlazené nápoje.
- Při pobytu na přímém slunci používat ochranné prostředky (krémy s vysokým UV filtrem, sluneční brýle,
pokrývku hlavy).
- Při použití klimatizace udržovat teplotní rozdíl mezi venkovním a klimatizovaným prostředím
maximálně 5 °C.
- Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, nemocným a starším občanům.
U bouřek jsou doporučení rozdělena podle předpokládané intenzity bouřek, i když opatření jsou pro jednotlivé
stupně podobná:
Silné bouřky
- Přívalový déšť může ojediněle vést k zatopení níže položených míst, sklepů apod.
- Pro omezení škod nárazovým větrem zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně položené předměty
(zahradní nábytek, slunečníky apod.).
- Dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí úrazu větrem uvolněnými předměty, pádem ulomených
větví apod. a zásahu bleskem.
Velmi silné bouřky
- V oblastech zasažených přívalovými srážkami lze očekávat rychlý odtok vody ze svahů, rychlé rozvodnění
malých toků, potoků a jindy suchých koryt, zatopení níže položených míst, sklepů, podemletí komunikací apod.
- Pro omezení škod silným nárazovým větrem zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně položené
předměty (zahradní nábytek, slunečníky apod.), zabezpečit skleníky, stavební jeřáby apod.
- Dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí úrazu větrem uvolněnými předměty, pádem ulomených
větví apod. a zásahu bleskem.
Extrémně silné bouřky
- V oblastech zasažených silnými přívalovými srážkami lze očekávat intenzivní odtok vody ze svahů,
rychlé intenzivní rozvodnění malých toků, potoků a jindy suchých koryt, zatopení ulic, domů,
zatopení a podemletí komunikací apod.
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- Pro omezení škod silným nárazovým větrem zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně položené
předměty (zahradní nábytek, slunečníky apod.), zabezpečit skleníky, stavební jeřáby apod.
- Dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí úrazu větrem uvolněnými předměty, pádem ulomených
větví apod. a zásahu bleskem.
Pro prevenci je důležitá i rychlost s jakou nebezpečné situace přichází. Nástup uváděný jevů je velmi rozdílný.
Zvyšování teplot je pozvolné, vzestup ke kritickým hodnotám trvá i několik dnů. Naopak bouřka se může
vyvinout během deseti minut a během dalších deseti minut zaniknout. Rozdílné je
i trvání těchto nebezpečných jevů. Vysoké teploty mohou přetrvávat i několik dnů. Bouřka většinou trvá několik
desítek minut, ale bouřka se samozřejmě může v daném místě několikrát opakovat.
S tím souvisí i možnost předpovědi těchto nebezpečných jevů. Jev, který nastupuje pomalu a na velkém území je
obecně lépe předpověditelný, než jev krátkodobý a postihující často malé území.
V létě se vyskytují i další nebezpečné jevy, ale vysoké teploty a bouřky jsou pro léto typické poměrně častým
výskytem a naopak menším výskytem v ostatních částech roku.
Hodně o nebezpečných jevech lze nalézt na různých www stránkách, např.:
- pro Českou republiku http://www.chmi.cz
- pro Evropu http://www.meteoalarm.cz
- pro celý svět http://severe.worldweather.org
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Geologický průzkum a případná těžba břidlicového plynu – UFO v CHKO
Broumovsko?
Ing. Petr Kuna, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Broumovsko,
Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují, e-mail: petr.kuna@nature.cz, tel.
491 549 029, 728 714 309
Úvod
Těžba břidlicového plynu se v Severní Americe za posledních 10 let značně rozvinula. Díky objevení rozsáhlých
polí nekonvenčního zemního plynu se v USA zásadně snížil podíl dovozu této suroviny, který však byl i předtím
výrazně nižší než v případě ČR. V Evropě se snaží prosadit nyní. Kombinace moderních technologií
horizontálního vrtání a hydraulického štěpení umožňuje exploataci dosud nezajímavých zdrojů fosilních paliv.
Jejich bezpečnost ve vztahu k životnímu prostředí je však značně diskutovaná. V současnosti využívané metody
představují značná rizika pro zdroje pitné vody, potenciálně ohrožují rozsáhlé vodní ekosystémy, významně
indukují nákladní automobilovou dopravu, jsou hlučné, zatěžují ovzduší množstvím emisí a mohou působit
zdravotní komplikace obyvatel regionu. Přestože primárně je za největší riziko považována hroz0ba nevratného
znečištění zdrojů pitné vody, zásadní je také vliv na krajinu, který je nevyhnutelný. O to horší by mohly dopady
těžby v chráněných územích, jejichž podrobnější rozbor je předmětem tohoto příspěvku. Článek vychází z
dostupných pramenů, nemůže však být považován za přísně vědeckou rešerši, neboť vědeckých zdrojů je
k tomuto tématu v současnosti stále nedostatek.
Podstatná část využívaných zdrojů v Severní Americe se nachází v málo obydlených oblastech, např. v prériích a
polopouštích Wyomingu a Utahu (obr.1). Všechna průzkumná území pro břidlicový plyn, o jejichž stanovení
v současnosti požádaly zahraniční plynařské společnosti v ČR, paradoxně zasahují do chráněných krajinných
oblastí (viz mapky na obr. 2 až 5). Navržené průzkumné území Trutnovsko zahrnuje téměř celou CHKO
Broumovsko a také okrajové partie Krkonošského národního parku, velkoplošná chráněná území zde v součtu
zabírají 54 % plochy (AOPK ČR, 2012). V případě navrženého průzkumného území Berounka je to 57 %, u
průzkumného území Meziříčí 42 % (AOPK ČR, 2012). Ovšem i území mimo velkoplošná chráněná území má
z větší části významné hodnoty z hlediska krajinného rázu.
Záměr geologického průzkumu
Cílem australské společnosti Hutton Energy v oblasti Trtnovska, Broumovska a Náchodska je stanovení
průzkumného území o výměře 778 km2, ve kterém by byly prováděny vyhledávací geologické práce za účelem
nalezení nových zásob ropy a zemního plynu v ložiskách vázaných především na paleozoické sedimenty
vnitrosudetské pánve, tj. „břidlicová“ souvrství prvohorního stáří. V případě pozitivních výsledků úvodní fáze
zahrnující rešeršní práce, geochemické analýzy zachovaných vzorků vrtných jader strukturního vrtu BR-1
provedeného v 80. letech 20. století v k.ú. Velká Ves u Broumova a 2D seismický průzkum, by byly provedeny i
průzkumné vrty (Messina D., 2011). V případě prokázání ekonomicky zajímavých zásob břidlicového plynu lze
předpokládat, že společnost, která průzkum provedla, využije svého přednostního práva a zahájí těžbu, nebo tato
práva prodá jiné těžební společnosti tak, aby nákladný průzkum za řádově desítky milionů korun přinesl zisk.
Průzkumné vrty se příliš neliší od vrtů těžebních (podrobný popis níže). Rozdíl může být v tom, že první
průzkumný vrt může mít i formu tzv. jádrového vrtu, při kterém jsou odebírány vzorky horniny pro dokumentaci
geologických vrstev a další laboratorní analýzy. Zkušební hydraulické štěpení může být u průzkumného vrtu
prováděno jak na vertikálním, tak na horizontálním vrtu. Vlastní vzhled průzkumných vrtů na zkoumaných
ložiscích břidlicového plynu je možno dokumentovat třeba na případu průzkumných vrtů v Polsku, viz např. vrt
u obce Lebien na obr. 6. Jejich vzhled i použitá technologie jsou prakticky stejné jako u těžebních vrtů jinde ve
světě, např. vrty na ložisku Marcellus Shale v USA (více viz níže). Podrobný popis průzkumného vrtu u obce
Lebien v severním Polsku provedl Polský geologický institut (Polish Geological Institute, 2011).Při realizaci
průzkumného vrtu se obvykle neprovádějí svazkové vrty, ale pouze jeden až dva vrty na jedné vrtné základně.
Vrtná věž tak může být na vrtné základně umístěna kratší dobu, řádově několik měsíců. Hydraulické štěpení se
zde provádí obvykle jen jedenkrát, zátěž životního prostředí (zejména spaliny z dieselových motorů a značný
hluk) tak trvá jen krátce, řádově několik dnů.
Těžební technologie
Podrobný popis těžební technologie je publikován v odborných studiích zpracovaných na vyžádání Britského
parlamentu (Tyndall Centre, 2011) a také v materiálu Evropského parlamentu (Evropský parlament, 2011), je
detailně popsán v zadání rozsáhlé studie Agentury životního prostředí USA (EPA, 2011) a podrobně
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dokumentován fotograficky na internetových stránkách www.marcellus-shale.us (viz příklad na obr. 7). Velmi
detailní záběry vrtů a technologických procesů jsou k dispozici na webových stránkách
http://ecowatch.org/2012/homeowners-and-gas-drilling-leases-boon-or-bust/ (viz příklad na obr. 8) nebo
http://www.ecoflight.org/ (viz příklad na obr. 9).
Těžba začíná vybudováním kapacitní dopravní infrastruktury (pokud nelze využít již existující komunikace),
která umožňuje těžkou nákladní dopravu. V místě vrtu je třeba připravit vrtnou základnu, která představuje zábor
území o rozloze 1 až 3 ha. V kopcovitých terénech vznikají velké antropogenní terasovité útvary. Průzkumné a
následně těžební vrty mají standardně podobu průmyslového objektu sestaveného z mobilních buněk a
kontejnerů účelově rozmístěných na vrtné základně, v jejímž středu dominuje min. jedna vrtná věž sestavená
z robustní příhradové konstrukce, jejíž výška výrazně přesahuje výšku lesních porostů mírného pásma, obvykle
je vyšší než 50m. Tato plocha je následně obvykle napojena na plynovod podzemním nebo povrchovým
vedením. Vrtná věž i vrtná základna bývá z důvodu nepřetržitého provozu i z důvodu bezpečnosti letového
provozu trvale osvícena po celou dobu provádění vrtu až do doby demontáže vrtné věže. Vrtná věž bývá na
vrtných základnách umístěna po dobu několika málo měsíců v případě jednoduchých vrtů, v případě svazkových
vrtů pak obvykle déle než jeden rok. Vrty bývají hluboké i přes 2 km (vertikální část vrtu). Pro efektivní
dobývání plynu z většinou vodorovně umístěných vrstev bývá často použita technologie horizontální
(směrového) vrtání, při které vrt po dosažení plynodajné vrstvy sleduje směrově tuto vrstvu. Horizontální část
vrtu dosahuje délky i přes 1 km.
Z důvodu minimalizace dopadů na obyvatelstvo bývají vrty umisťovány mimo současně zastavěné území do
volné krajiny. Vlastní vrtání a zejména provoz při provádění hydraulického štěpení působí značný hluk, do okolí
vrtu se může šířit zápach různých uhlovodíků (nejčastěji bývá zmiňován benzen a toluen), které vznikají
spalováním nafty množstvím dieselových motorů pohánějícími technologické aparatury nutné k těžbě a které
mohou také unikat zejména z technologie úpravy surového plynu, tj. odpařování kapalných příměsí, nebo díky
odpouštění surového (tzv. mokrého) plynu na počátku těžby. Zdrojem zápachu bývají také jímky či laguny na
zachycení kontaminované vody, která se vrací zpět z vrtu na povrch po provedeném hydraulickém štěpení. Tyto
nádrže bývají obvykle budovány poblíž vrtů. Nebezpečné průmyslové odpadní vody, které vznikají při použití
technologie hydraulického štěpení ve velkých objemech řádu až desítek tisíc m3 na 1 vrt, bývají v některých
případech recyklovány a využívány na dalších vrtech nebo alespoň dočasně ukládány na lagunách, které dosahují
plochy 0,25 až 1ha i více, hloubky až 3 m, které mají podobu otevřené nádrže utěsněné plastovou fólií. Někdy
bývají tyto nádrže budovány i pro čistou vodu, která bude teprve pro technologii hydraulického štěpení použita.
V územích, kde se provádí těžba, obvykle dochází k výstavbě plynovodů a kompresorových stanic, které
představují další průmyslové objekty v krajině.
Na rozdíl od těžby konvenčních zdrojů zemního plynu, je kvůli malé propustnosti zdrojové horniny zapotřebí
umístit v krajině velké množství vrtů tak, aby horizontální vrty v hloubce co nejvíce a v co největší hustotě
pokryly celou plynonosnou vrstvu. Dosah účinnosti hydraulického štěpení (viz níže) je totiž obvykle do 50 m od
vrtu. Pro efektivní využití plynových polí je při těžbě břidlicového plynu umísťováno až 6 vrtů na 1 km2,
průměrná hustota vrtů na plynových polích v USA se pohybuje v rozmezí 1 vrt na 1,4 až 2,4 km2, což je dáno
vlastnickými poměry a přirozenými překážkami. Při realizaci těžby mnohde docházelo k dodatečnému
zahušťování vrtů oproti původním předpokladům pro ještě efektivnější vyčerpání ložiska. Menší počet vrtných
základen je podmíněn těžbou pomocí svazkových vrtů, kdy je z jedné vrtné základny pomocí směrového vrtání
provedeno až 16 jednotlivých vrtů. Vrtné základny pak bývají větší, hustota vrtů (vrtných základen) menší.
Územní rozsah těžby a hustota vrtů v USA jsou také jasně zřetelné prohlídkou známých oblastí těžby pomocí
mapového prohlížeče Google na ortofotomapách (např. okolí obce Dimock v Pensylvánii, okolí města Silt
v Coloradu nebo okolí měst Dish a Fort Worth v Texasu viz příklad na obr. 10). Těžební vrty se zde zobrazují
jako výrazné světlé plošky propojené účelově vybudovanou cestní sítí.
Těžba břidlicového plynu i ostatních tzv. nekonvenčních zdrojů nutně vyžaduje využívání technologie
hydraulického štěpení, bez které by těžba nebyla efektivní. Při něm se nejprve trhavinou iniciuje vznik puklin
v hloubce podél horizontálních vrtů. Do těchto puklin se po několika fázích pod vysokým tlakem až 100MPa
vhání speciálně aditivovaná voda s pískem, tedy voda s příměsí různých chemikálií, z nichž část bývá výrazně
riziková z hlediska životního prostředí (benzen, toluen, formaldehyd, xylen, pesticidy). V USA bylo mezi lety
2005 až 2008 hlavními servisními olejářskými a plynařskými společnostmi použito více než 2500 chemických
produktů, které obsahovaly 750 chemických látek a komponentů (US EPA, 2011). Podrobnější složení
chemických aditiv používaných pro hydraulické štěpení pro jednotlivé vrty zveřejnily servisní společnosti
v USA až v nedávné době na internetových stránkách www.fracfocus.org. Jinde však bývá stále předmětem
chráněného průmyslového tajemství. V podrobné studii průzkumného vrtu v severním Polsku u obce Lebien toto
složení chemických přísad není uvedeno. Zde dosahovaly podílu 2,5 % v roztoku použitém pro hydraulické
štěpení a v absolutním množství 462 m3, (Polish Geological Institute, 2011). Obecně - na jednotlivých vrtech
k těžbě břidlicového plynu je pro hydraulické štěpení zapotřebí voda s chemickými aditivy o objemu v řádu
tisíců až desítek tisíc m3. Pro přípravu štěpného roztoku je třeba dodání chemických látek o objemu v řádu min.
desítek m3 a stovky tun písku. Po provedení hydraulického štěpení se zpět vrací 15-80% objemu frakční vody, tj.
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část chemických látek zůstává trvale v podloží. Za dobu životnosti vrtu (až 30 let) je možno uvažovat i
s opakováním hydraulického štěpení (refrakování). Zpět na povrch se vrací tzv. štěpná tekutina, což je silně
znečištěná průmyslová odpadní voda, která obsahuje nejen chemická aditiva dodaná před štěpením, ale různé
další rizikové látky (zejména ropné látky, v některých případech i těžké kovy a látky radioaktivní), které získala
v hloubce vrtu z horninového prostředí. Tato tekutina se musí převážet na speciální čistírnu odpadních vod,
těžební firmy se někdy snaží objem této tekutiny minimalizovat odpařováním z nádrží umístěných přímo u vrtu,
které urychlují rozptylováním tekutiny postřikovači v nádrži. Do ovzduší tak unikají kromě vodní páry i různé
těkavé látky. V některých státech USA bývají tyto nebezpečné tekutiny likvidovány uložením do horninového
prostředí pomocí hlubokých vrtů. V posledních letech se stále více uplatňuje také recyklace těchto tekutin, což
vede k budování relativně velkých průmyslových nádrží v krajině (jímek či lagun viz výše).
Po provedení hydraulického štěpení dochází ještě několik dní až týdnů k odtékání vody z vrtu. Plyn, který v této
době odchází z vrtu, bývá mnohdy obtížné technicky využít a tak se v lokalitě vrtu nechává na komínových
hořácích odhořet nebo se vypouští do ovzduší. Z vrtné základny se postupně odstraní vrtná věž, většina dosud
potřebného technického vybavení, odstraněny bývají i menší jímky na zpětný odtok frakční kapaliny z vrtu a na
místě zůstává trvale zhlaví vrtu s ventily a nejnutnější zařízení pro zpracování surového plynu (rafinaci), což
představuje různé množství cisteren na kondenzát a rozličná technická zařízení, jejichž množství i velikost se
místo od místa liší. Následně bývá cca polovina plochy vrtné základny rekultivována odstraněním zpevněného
povrchu a zatravněním. K úplnému odstranění technického vybavení vrtu a konečné rekultivaci dojde až po
skončení životnosti vrtu, která se udává v rozmezí 20 – 30 let, ale může být i výrazně kratší.
Nevyhnutelné povrchové dopady
Těžba břidlicového plynu znamená nevyhnutelný zábor volné krajiny v oblasti těžby, působí změnu původní
tváře krajiny, kterou mění na krajinu industriální a to s ohledem na hustotu vrtů výrazným způsobem. Popis
jednotlivých těžebně průmyslových objektů i jejich obvyklá hustota v krajině je uvedena výše. Krajina se nemění
jen vizuálně, zásadní dopady na krajinný ráz má i rostoucí hluk, který působí jak vlastní technologická zařízení
těžby, tak ve velké míře indukovaná těžká nákladní doprava. Vybudování jedné těžební základny se svazkovým
vrtem vyvolá potřebu až 2000 přejezdů nákladních vozidel. Lokálně je nezanedbatelný také dopad na ostatní
pocitová vnímání krajiny, způsobená zejména chemickým zápachem z vrtů a lagun na odpadní vody.
Výše popsaný zábor volné krajiny a nárůst těžké nákladní dopravy znamená také dopady na terestrické
ekosystémy, které v krajině existují. Dochází k jejich fragmentaci a plošnému úbytku, hrozí zábor cenných
lokalit významných pro zachování biodiverzity. Díky vyvolanému nárůstu nákladní automobilové dopravy lze
očekávat i větší množství usmrcených živočichů při střetech s vozidly. Těžba břidlicového plynu vyvolává
potřebu odběru velkého množství vody, které je zapotřebí pro technologii hydraulického štěpení. Odběr vody
z povrchových nebo podzemních vod může způsobit její nedostatek jinde a může už sám o sobě působit
negativní dopady na vodní ekosystémy.
Výrazné zhoršení životního prostředí obyvatel těžbou dotčených území nastane v případě zahájení těžby zejména
v dnes klidných oblastech, kde má krajina dosud převážně zemědělský venkovský nebo dokonce přírodní
charakter. Nemusí přitom dojít k přestoupení povolených limitů (hluk, prašnost, koncentrace škodlivin), přesto
změna životního prostředí k horšímu bude jednoznačně měřitelná.
Rizika dalších dopadů na životní prostředí
Nejvíce rizikovou činností při těžbě břidlicového plynu je hydraulické štěpení. Při použití této technologie hrozí
významné úniky škodlivých látek do podzemních i povrchových vod, a to jak z důvodu havárií (špatná
cementace vrtu v úrovni zvodní, průniky škodlivin podél vrtu ze spodních nezacementovaných úseků vrtu, úniky
z nádrží, netěsnosti a koroze potrubí) tak v důsledku nepředpokládaných průniků štěpné vody horninovými
vrstvami, puklinami a zlomy v důsledku štěpení. Mimo to může dojít k neplánovanému průniku vlastního
břidlicového plynu horninovým prostředím nebo netěsnostmi vrtu až do zvodní při povrchu a může dojít
k chuťovému znehodnocení zdrojů pitné vody či dokonce ke zvýšení obsahu uhlovodíků, zejm. metanu nad
hygienické normy, výjimečně dokonce k výbuchu plynu v domovních studních, či zahoření plynu z vodovodu.
Mezi další rizika hydraulického štěpení patří také iniciace zemětřesení uvolněním napětí v nadloží (Broumovsko
je díky aktivnímu Poříčskému zlomu druhou nejaktivnější seismickou oblastí v ČR). Nezanedbatelné jsou také
rizika těžbou plynu vygenerované nákladní automobilové dopravy, při kterých může docházet k únikům
rizikových látek. Na vině může být havárie způsobená špatným složením cementové směsi, nečekané vlastnosti
horninového prostředí, nedodržení technologické kázně, selhání lidského faktoru, autohavárie apod. Studie
Evropského parlamentu (Evropský parlament, 2011) uvádí, že problémy s netěsnostmi (tzv. integritou) má
v průměru každý 20. vrt, což se shoduje s tvrzením dalších odborníků (Ingraffea, 2011). Je třeba zdůraznit, že při
těžbě je dobýván silně hořlavý materiál. Ze statistik vyplývá, že v průměru u 1 vrtu z tisíce dochází k výbuchu
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(Ingraffea, 2011). To, že výše uvedená rizika nejsou jen teoretická, dokazují i udělené pokuty těžebním firmám
(Watts, 2012).
Střet uvažovaného průzkumu a těžby břidlicového plynu s veřejnými zájmy ochrany přírody a životního
prostředí v CHKO Broumovsko
Rozpor umístění průzkumných vrtů a případné těžby břidlicového plynu s veřejnými zájmy je možno dobře
dokumentovat na jednom z nich – a tím je ochrana krajinného rázu, který může velmi významně negativně
ovlivnit. Případná těžba by při použití současných technologií změnila malebnou rurální krajinu s přírodními
klenoty pískovcových skal na průmyslovou oblast. Na území CHKO Broumovsko zasahuje průzkumné území do
33 obcí a měst, celkem se záměr dotýká 56 obcí a měst. Většina z nich se snaží podporovat také rekreační využití
jejich území, které má díky dochovanému krajinnému rázu velmi dobrý rozvojový potenciál. To dokumentuje
např. výsledek ankety o nejoblíbenější turistické cíle Česka pořádaného agenturou CzechTourism v roce 2011,
kde Skalní město v Adršpachu zaujalo první místo (Poštolková, 2011).
Jedním z hlavních předmětů ochrany CHKO Broumovsko je právě dochovaný krajinný ráz, uvedený i ve
vyhlášce 157/1991 Sb. o zřízení CHKO Broumovsko (viz § 2). Dochovaný krajinný ráz patří k typickým
znakům CHKO Broumovsko a jeho ochrana je jedním z hlavních účelů této vyhlášky. Krajinný ráz je dle ust.
§12 odst. 1 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, přírodní, kulturní a historická
charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.
Protože průzkumné i těžební vrty podrobně popsané výše se zásadně vymykají přírodním, kulturním a
historickým charakteristikám území v celé ploše CHKO Broumovsko, došlo by jejich umístěním na území
CHKO Broumovsko k narušení harmonického měřítka krajiny a vztahů v krajině v rozporu se zákonem. Jedná se
o objekty přísně industriální povahy, které v krajině působí jako zcela cizorodý prvek narušující její současný
vzhled určený přírodními podmínkami, utvářením reliéfu a tradičním obhospodařováním a postupným
urbanistickým vývojem. Umístění takovýchto objektů, které v krajině Broumovska nemají obdoby, by také bylo
v rozporu s oborovým dokumentem (Vorel, 2011), který Správa CHKO Broumovsko standardně používá
k hodnocení všech nově povolovaných staveb a zásahů na území CHKO Broumovsko z hlediska krajinného
rázu. Těžba břidlicového plynu v případě bohatých ložisek přitom znamená umístění i několika vrtů na 1 km2.
Taková činnost by pak byla ohrožením samotné podstaty důvodů, pro které byla Chráněná krajinná oblast
Broumovsko zřízena.
Další konkrétní střety by bylo možno podrobně popsat ve vztahu k základním ochranným podmínkám I. a II.
zóny CHKO (89,11 km2), k základním ochranným podmínkám 10 dotčených maloplošných chráněných území
na území (29,14 km2). Na území, vymezeném jako územní systém ekologické stability ÚSES, vymezený
především ve významných krajinných prvcích, by prováděním geologický prací došlo k narušení jejich
stabilizačních funkcí. V CHKO Broumovsko se nachází jedno nadregionální biocentrum – Adršpašsko-teplické
skály, propojené nadregionálními biokoridory s Orlickými horami (přes Jestřebí hory), Krkonošemi (přes Vraní
hory) a Stolovými horami (přes Broumovské stěny). Regionálních biocenter je vymezeno 23 a přes 200
lokálních biocenter vzájemně propojených lokálními biokoridory či biokoridory vyššího hierarchického stupně.
V lokalitách s významnějším výskytem zvláště chráněných druhů by provádění geologického průzkumu
znamenalo porušení ochranných podmínek uvedených v § 49 a § 50 zákona. Významnější lokality tohoto typu
jsou na území CHKO Broumovsko evidovány a to v počtu 348 lokalit. Vlastní průzkumné práce by také mohly
negativně ovlivnit předmět ochrany 8 Evropsky významných lokalit (EVL) vymezených na území CHKO
Broumovsko a Ptačí oblastí Broumovsko, které jsou součástí soustavy Natura 2000.
Případný průzkum a těžba břidlicového plynu je však velmi problematická i z pohledu obecných zákonů na
ochranu životního prostředí, konkrétně zákona o životním prostředí, zákona vodách, o odpadech i s obecnými
ustanoveními zákona o ochraně o přírody a krajiny a to včetně dotčených území mimo CHKO.
Závěr
Těžba břidlicového plynu znamená zásadní střety s veřejným zájmem ochrany životního prostředí. Zcela zjevně
je tomu tak na území chráněných krajinných oblastí včetně CHKO Broumovsko, ale při podrobnějším zkoumání
lze ke stejnému závěru dojít na převážné většině území České republiky, která je poměrně hustě osídlená.
V blízkosti sídel vystupuje do popředí veřejný zájem na ochranu zdravého životního prostředí obyvatel, mimo ně
pak v dosud zachovalé venkovské zemědělské krajině převažují veřejné zájmy na ochranu přírody a krajiny
případně na ochranu vodních zdrojů. Pokud mají být tyto veřejné zájmy, jejichž ochrana je navíc zakotvená
v platné legislativě ČR, efektivně hájeny, není možno těžbu břidlicového plynu současnými technologiemi
připustit. Proto nemá smysl povolovat průzkum těchto ložisek, což může prospektorským společnostem
poskytnout legitimní očekávání, že při nalezení využitelných zásob bude těžba umožněna. To může vést až
k arbitráži a finančním dopadům na stát.
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Přesto nemusí být snadné ubránit veřejné zájmy ochrany životního prostředí, ochrany přírody a rekreačních
hodnot dotčených regionů při současném stavu legislativy, která v některých ohledech zaostala za
technologickým rozvojem. Stejně tak chybí kvalitní výsledky výzkumu v oblasti sledování dopadů těchto
technologií na životní prostředí a bude zapotřebí sledovat zejména vývoj v USA, je těžba nejdále a kde jsou
dopady na životní prostředí lépe zkoumatelé a to i s ohledem na časové zpoždění některých vedlejších
negativních efektů. Snahy státu o pozastavení vydávání průzkumných licencí (moratorium) tak jsou více než
opodstatněné. Ve světle současného poznání se však jako zcela správný jeví záměr vydání úplného zákazu
použití metody hydraulického štěpení pro průzkum a těžbu nekonvenčních zdrojů zemního plynu a ropy, jenž
lze vnímat obdobně, jako např. zákaz používání DDT, který byl ve své době jistě revolučním krokem a dnes je
v civilizovaném světě samozřejmostí.
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Obr.1: Wyoming -Pinedale Anticline and Johan, www.ecoflight.org

Obr.2: přehled navržených PÚ v ČR, Česká geologická služba
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Obr.3: PÚ Trutnovsko vs VZCHÚ, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Obr.4: PÚ Berounka vs VZCHÚ, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
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Obr.5: PÚ Meziříčí vs VZCHÚ, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Obr. 6: průzkumný vrt v Polsku u obce Lebien, http://www.guardian.co.uk/environment/2011/jun/30/shale-gaseurope-leinen
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Obr. 7: laguna Triple-pool Marcellus shale http://www.marcellus-shale.us/impoundments.htm
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Obr. 8 zpětný odtok z vrtu detail http://ecowatch.org/2012/homeowners-and-gas-drilling-leases-boon-or-bust/
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Obr. 9 Wyoming-Pinedale Anticline and Jonah krajina http://ecoflight.org/issues/gallery/Wyoming-PinedaleAnticline-and-Jonah/?img=7

Obr. 10 krajina okolí města Dish, Texas, orotofoto, http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl
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Co dokáží slabá zemětřesení v České republice
Jan Zedník1, Pavla Hrubcová1, Romana Hanžlová2, Jana Pazdírková2, Petr
Kolínský2, Jiří Málek2
1 Geofyzikální ústav Akademie věd AV ČR, v. v. i., Boční II/1401, 141 31 Praha 4Spořilov
2 Ústav fyziky Země Masarykovy univerzity, Tvrdého 12, 602 00 Brno
3 Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., V Holešovičkách 41, 182 09
Praha 8
Na území České republiky nedochází k silným ničivým zemětřesením, s jakými se setkáváme jinde ve světě
v tektonicky aktivních oblastech. Nejsilnější otřesy jen výjimečně přesáhnou magnitudo čtyři na Richterově
stupnici. Známou oblastí jsou západní Čechy se svými zemětřesnými roji. Přesto i slabá mělká zemětřesení
mohou způsobit menší škody a značný mediální rozruch. Jako příklady mohou posloužit nedávné otřesy blízko
Orlíku, Lipenské přehrady a v Českém Krumlově.

What can weak earthquakes cause in the Czech Republic
Jan Zedník1, Pavla Hrubcová1, Romana Hanžlová2, Jana Pazdírková2, Petr Kolínský2, Jiří Málek2
1 Geofyzikální ústav Akademie věd AV ČR, v. v. i., Boční II/1401, 141 31 Praha 4-Spořilov
2 Ústav fyziky Země Masarykovy univerzity, Tvrdého 12, 602 00 Brno
3 Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8
. There are no strong and damaging earthquakes on the territory of the Czech Republic similar to those in
tectomically active regions in the world. The strongest events only exceptionally exceed magnitude 4 on the
Richter scale. A well known region is the west Bohemia with earthquake swarms. Nevetheless, even weak
shallow earthquake can cause some minor damage and attract the attention of the media. Recent earthqaukes at
the Orlík and Lipno dams and in Český Krumlov can serve as examples.
Prezentace: Zemetreseni.ppt
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Ročná sezónnosť pôrodov budúcich páchateľov trestných činov na Slovensku
Ivan André (1), Vladimír Novotný (1) † , Dušan. Kešický (1), Miroslav Mikulecký Sr (2)
(1)

Psychiatrická klinika Lek.fak.Univ.Komenského, Univ.Hospital, Bratislava,
Slovensko (Prednosta Prof.MUDr.Vladimír Novotný,CSc †)
(2)

Honorary Member, BioCos, The Halberg Chronobiology Center, Univ.Minnesota,
Minneapolis,USA and Head, Dept.Biometry Statistics, Neuroendocrinology Letters,
Stockholm, Sweden and Bratislava, Slovakia

Súhrn
Sezónne výkyvy prírodných faktorov životného prostredia, napr. teploty ovzdušia a iných klimatických javov,
výživových možností, infektov a azda aj geomagnetickej aktivity môžu mať vplyv na vývoj plodu a tým na
vlastnosti budúceho človeka včítane duševných. Z tohto hľadiska sa skúmala ročná a pôlročná periodicita
mesačných počtov narodenia 265 budúcich nenásilných a 334 násilných delikventov. Prítomnosť ročnej
a pôlročnej periodicity sa testovala pomocou Halbergovej kosinorovej regresie na hladine štatistickej
významnosti α = 0.05. Rozlišuje sa faktická sezónnosť, daná jednoducho ako mesačné počty narodených,
prípadne mesačné frakcie z celkového ročného počtu narodených, a sezónnosť špecifická, porovnávajúca
faktickú so sezónnosťou pôrodov v celej populácii a daná ako podiel tej-ktorej jednomesačnej frakcie zo
všetkých pôrodov budúcich páchateľov k obdobnej frakcii pre celú slovenskú populáciu. Podľa nulovej hypotézy
by každá mesačná frakcia mala byť rovná 1/12 (pri zanedbaní rozdieľov v dĺžke jednotlivých mesiacov od 28 do
31 dní), t.j. 0.083 z ročného počtu novorodencov. Faktická sezónnosť je významná iba pri násilných deliktoch
pre pôlročné periodicitu: hlavný vrchol je okolo decembra, o niečo nižší okolo júna. Po úprave kĺzavými
priemermi sú obe periodické zložky významné v oboch skupinách; mesiace vrcholenia sú pri násilných rovnaké
ako pre pôvodné dáta, kým u nenásilných sú oba vrcholy o 4 mesiace včaššie, teda v lete a na konci zimy.
Špecifická sezónnosť pôrodov má pre nenásilné činy podobný priebeh ako faktická s kĺzavými priemermi, avšak
iba ročná periodicita je významná. Pre násilné činy, s oboma periodami významnými, sa zistil menší. ale
významný júnový a výrazný novembrový vrchol, čo vedie k celkovému vzostupnému trendu v priebehu temer
celého roka – od marca do novembra: v marci predstavujú pôrody iba 77%, avšak v decembri 133%
z príslušných mesačných ako frakcie vyjadrených počtov pôrodov v celej slovenskej populácii.
Kľúčové slová: kriminalita – (ne)násilná – mesiac narodenia – kosinorová regresia
Úvod a Cieľ práce
Prítomná štúdia nadväzuje na naše pôvodné zdelenie (André a spol., 2011), podľa ktorého sa 334 násilných
delikventov rodilo štatisticky významne častejšie v zime. Pre 265 osôb s nenásilnou trestnou činnosťou sa
však významná sezónnosť nezistila.
V terajšej práci použijeme chronobiometrickú inferenčne-štatistickú metódu - okrem opisu vzorky budeme
definovať aj populačné odhady pre priemery (intervaly spoľahlivosti) a pre jednotlivé merania (intervaly
tolerancie). Okrem toho budeme rozlišovať faktickú sezonalitu danú počtom pôrodov v tom-ktorom
kalendárnom mesiaci tak, ako to uvádzame v pôvodnom zdelení, a sezonalitu charakterizujúcu špecifický,
vzhľadom k celkovej populácii relatívny vplyv skúmaného faktora po odstránení sezonality, pozorovanej pre
celú slovenskú populáciu (Mikulecký 2003 ).

Údaje
Z pôvodnej práce (André a spol., 2011) máme k dispozícii faktické mesačné počty pôrodov delikventov
s nenásilnými trestnými činmi (NN) a tých s činmi násilnými (N). Nakoľko variabilita jednotlivých mesačných
meraní +- mesiac je značná a nie je pre nás zaujímavá, vyhladili sme obe skupiny údajov kĺzavými priemermi
(vždy z 3 meraní postupne za sebou). Dostali sme tak obdobné dve skupiny údajov NNm a Nm (m=moving
averages).
K stanoveniu špecifickej sezónnosti sme najprv vyrátali frakčnú faktickú sezónnosť ako podiel počtu probandov
v jednotlivých mesiacoch delený celkovým počtom probandov pre páchateľov trestných činov jednoho aj
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druhého typu. Podľa nulovej hypotézy by to mala byť 1/12 (0.083) pre každý mesiac, pri zanedbaní malých
rozdielov v dĺžke jednotlivých mesiacov od 28 do 31 dní. Obdobne sa vyrátala frakčná sezónnosť pre celú
populáciu Slovenska. K tomu sa použili údaje získané za roky 1974 - 1997 na celoslovenskej novorodeneckej
populácii 1 017 270 chlapcov a 970 406 dievčat. Tieto údaje, prakticky rovnaké pre obe pohlavia, javia tiež
štatisticky významné sezónne výkyvy, so zvýšením počtov pôrodov od februára do júla a ich znížením od
septembra do decembra (Mikulecký 2003).
Špecifická, relatívna sezónnosť pre ten-ktorý typ kriminality (NNr, Nr) – skutočný ukazateľ vplyvu ročných
sezón pôrodov na budúcu kriminalitu jedincov - je daná podielom frakčnej sezónnosti jedných, nenásilných
(NNr) alebo druhých, násilných (Nr) delikventov k frakčnej sezónnosti celej slovenskej populácie. Hodnoty
získané pre uvedené veličiny a použité k našim ďalším výpočtom sú dané v Tab.1.

Tab.1. Pre jednotlivých 12 mesiacov (M) registrované počty narodených s budúcou nenásilnou (NN) a násilnou
trestnou činnosťou (N). Koncovka m značí kĺzavé priemery, koncovka r relatívnu sezonalitu..

Metódy
Prítomnosť jednotlivých variantov ročnej a pôlročnej periodicity sa testovala pomocou Halbergovej kosinorovej
regresie (Bingham a spol., 1982; Kubáček a spol.,1989) na hladine štatistickej významnosti α = 0.05.Vstupnými
hodnotami je jedna zo šiestich vzoriek (Tab.1) a zadaná dĺžka periody, v našom prípade 12 a 6 mesiacov.
Z výstupných údajov predložíme bodové odhady amplitúd a príslušné p-hodnoty, smerodajné pre štatistickú
významnosť a, žiaľ, populárnejšie u autorov aj čitateľov ako výstižnejšie medze spoľahlivosti, ktoré máme
k dispozícii tiež rovnako ako štatistiku akrofáz; tá je však zrejmá z údajov o vrcholoch. Udávame tiež globálny
ukazateľ toho, ako tesne sa výsledné krivky primykajú k údajom – koeficient determinácie, s hodnotami od 0
(úplné chýbanie primykania) po 1 (maximálne primykanie). Napokon v dvoch najdôležitejších prípadoch – pri
relatívnej sezónnosti rodenia nenásilných aj násilných delikventov – reprodukujeme aj grafické znázornenie; je
na ňom okrem bodov, znázorňujúcich zadané hodnoty, aj 5 vlnitých kriviek – prostredná je bodový odhad
aproximujúcej funkcie, ktorý leží uprostred užšieho koridóru 95% spoľahlivosti (pre priemer) a širšieho koridóru
95% tolerancie (pre jednotlivé meranie).
Výsledky
Číselné výsledky sú v Tab.2, grafické na Obr.1 a 2.
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Tab.2. Bodové odhady amplitúd ročného (a12) a polročného (a06) rytmu spolu s im prislúchajúcimi p
hodnotami (*p = alebo <0.05, **p = alebo <0.01, p*** = alebo <0.001). Udaný je aj mesiac štatisticky
významného hlavného (prípadne vedľajšieho) vrcholenia. Skratky NN, NNm, NNr, N, Nm, Nr sú vysvetlené
v textu.
___________________________________________________________________________

NN
NNm
NNr
N
Nm
Nr

a12 = 2.785
2.535**
0.194**
3.794
3.456***
0.238***

a06 = 2.587
1.724*
0.069
5.182*
3.453***
0.107**

CD = 0.315
0.762
0.795

august
september

(-)
(február)
(-)

0.584
0.931
0.958

december
december
november

(jún)
(jún)
(jún)

Faktická sezónnosť je v oboch výberoch upravených kĺzavými priemermi významná pre obe periody – ročnú aj
pôlročnú. Pri nenásilných činoch vyniká letný vrchol, pri násilných zimný. Relatívna sezónnosť pôrodov má pre
nenásilné činy podobný priebeh ako faktická, avšak iba ročná periodicita je významná. Pre násilné činy, s oboma
periodami významnými, sa zistil o niečo skorší nástup menšieho letného a výrazného jesenno-zimného vrcholu,
takže vzniká obraz celkového vzostupného trendu v priebehu roka. Tak v marci predstavuje frakcia pôrodov
budúcich násilníkov iba 77%, avšak v decembri 133% z frakcie pôrodov v príslušných mesiacoch z celej
slovenskej populácie.

Obr.1.Závislosť relatívnej sezónnosti (NNr) pôrodov budúcich páchateľov nenásilných deliktov na ročnej
dobe v mesiacoch (M). Dominuje štatisticky významná (p<0.01) 12-mesačná perioda. Okrem bodového odhadu
aproximujúcej periodickej funkcie je znázornený koridór 95% spoľahlivosti (užší, pre priemer) a 95% tolerancie
(pre jednotlivé meranie).
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Obr.2. Obdoba Obr.1 pre násilné delikty (Nr). Štatisticky významné sú obe periody – 12-mesačná ( p<0.001) a
6-mesačná (p<0.01).

Diskusia
Sezónne výkyvy prírodných faktorov životného prostredia, napr. teploty ovzdušia a iných klimatických javov,
výživových možností, infektov a azda aj geomagnetickej aktivity môžu mať vplyv na vývoj plodu a tým na
vlastnosti budúceho človeka včítane duševných. Ukázali sme, že faktory zúčastnené na formovaní sezónnych
rozdielov v súvislosti s budúcou kriminalitou operujú nezávisle od tých, ktoré ovplyvňujú sezónnosť pôrodov
v celej slovenskej populácii.

Summary
Annual births´ seasonality of future criminal delinquents in Slovakia
Seasonal fluctuation of natural factors of life environment, e.g. of the atmospheric temperature and other
climatic phenomena, of nutrition possibilities, infections and perhaps also of geomagnetic activity can
exert an influence on the foetal evolution and, consequently, on characteristics of the future human being,
including those psychical ones. From this point of view, the annual and semiannual periodicity of the
monthly births´ numbers of 265 future nonviolent and of 334 violent culprits was analyzed. The
presence of annual and semiannual rhythm was tested with the aid of the Halberg cosinor regression on
the significance level α = 0.05. There is the actual seasonality distinguished, given simply as the observed
monthly numbers of newborns, or as monthly fractions out of the total annual number of the
corresponding newborns, and the specific one as the ratio of a monthly culprit fraction to that from the
whole Slovak population. According to the null hypothesis, each monthly fraction should (neglecting the
length differences of separate month – from 28 to 31 days) amount to 1/12, i.e. 0,083 of the annual
number of newborns. The actual seasonality displays significant semiannual cycling only in the violent
culprits´ births, with the main peaking around December and accessory one around June. For moving
averages, however, both periodic components are significant in either culprits´ group. The months of
peaking are here for the violent culprits the same as those in the basic data, but in the group of nonviolent
culprits appear both significant peaks by 4 months earlier, i. e. in summer and at the end of winter. The

118

specific seasonality of births is for the nonviolent group similar to that for actual seasonality with moving
averages, just only the annual period is significant. In the violent culprits´ group, with both annual and
semiannual cycling significant, dominates the marked november peak resulting in the general increasing
trend of births´ numbers since March to November.Thus, the March births represent only 77% but those
in December 133% of the corresponding whole Slovak population birth numbers, expressed as fractions.
Key words: criminality – (non)violent – month of birth – cosinor regression
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Počítačový program “Lunday” k výpočtu časového vzťahu biomedicínskej
udalosti k pozemskému mesačnému dni
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(1) Astronomický ústav, Slovenská Akadémia vied, Bratislava,Slovenská republika
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Head, Dept. Biometry and Statistics, Neuroendocrinology Letters, Stockholm,Sweden
and Bratislava, Slovakia (Editor-in-Chief Prof.MUDr.Peter G.Fedor-Freybergh,DrSc.)
Súhrn
Tento program má slúžiť tým, čo chcú v časových radoch testovať prítomnosť nielen solárneho 24hodinového dňa, ale aj zhruba 24.8-hodinového terestrálneho lunárneho dňa. Jeho dĺžka kolíše podľa
dátumu vyšetrenia a zemepisnej polohy miesta merania. Z týchto údajov sa pomocou súboru de404 (Jet
Propulsion Laboratory, NASA), ktorý ráta parametre pohybu Mesiaca, zistí časová poloha skúmanej
biomedicínskej udalosti (napr.začiatku záchvatu srdcovej tachykardie) v rámci daného mesačného dňa,
ktorého dĺžka v hodinách je premenlivá avšak relatívne vždy rovná 1.00. Táto časová poloha je vyjadrená
podielom mesačného dňa, ktorý ubehol od predchádzajúcej mesačnej polnoci k udalosti. Okrem toho je
vyrátaná dĺžka aktuálneho mesačného dňa v hodinách, čas predchádzajúcej a nasledujúcej mesačnej
polnoci, časová poloha udalosti v rámci synodického mesačného cyklu (normovaná ako 0.00 pre nóv, 1.00
pre spln), poloha Mesiaca na oblohe, daná ako azimut a výška vzhľadom k obzoru, a vzdialenosť Mesiaca
od Zeme.

Úvod
Lunárny deň na Zemi je bežnou charakteristikou pre prílivové organizmy na oceánskych brehoch (Palmer
2000). Zahŕňa dva cykly od prílivu k dalšiemu prílivu, každý okolo 12,4 hodiny, takže sa v priebehu zhruba
24,8-hodinového dňa objaví príliv na určitom mieste dva razy.
U človeka zistili prítomnosť tejto periody de facto Aschoff a spol. pri izolácii pokusného subjektu v tzv.
Aschoffovom bunkri (Aschoff a Wever 1976). Predpokladali, že tu je pokusný objekt chránený pred známymi
časovými signálmi. Nerešpektovali fakt, že lunisolárna gravitácie preniká všade, a preto pokladali objavenie sa
zhruba 25-hodinového rytmu namiesto 24-hodinového u človeka izolovaného od normálneho svetelného
slnečného signálu za prejav „vnútorných hodín“ v organizme, nie za priamy účinok lunisolárnej príťažlivosti,
prenikajúcej do bunkra, v zmysle hypotézy G. Kleina (2007) o „vzdialenej kontrole“ z Mesiaca.
Periodicitu lunárneho dňa sme našli u človeka aj v bežných podmienkach, teda za prítomnosti svetelného
signálu zo Slnka: štatisticky významný vrchol na začiatku záchvatov srdcovej tachyarytmie nastal po solárnom
poludní, ale v menšej miere aj po poludní lunárnom (Mikulecký, 1994). Prítomnosť lunárneho dňa za bežných
podmienok, tiež menej výraznú v porovnaní so solárnym dňom, exaktne doložili u dvoch dlho sledovaných
osôb Halberg a sp. (2011) a Costella a spol. (2011). Z uvedených dôvodov pokladáme za potrebné sledovať oba
druhy cirkadiánnych cyklov – solidiánny aj lunidiánny.

Metódy
Za týmto účelom sme zostrojili počítačový program, ktorý predkladáme s vysvetleniami záujemcom.
Vstupom do programu sú najprv údaje o danej geografickej lokalite, v ktorej nastala hodnotená udalosť:
zemepisná šírka v stupňoch , dĺžka v hodinách (stupňoch delených 15) a oprava na pásmový čas (Obr.1): nulová
hodnota odpovedá Veľkej Británii, kladné hodnoty idú smerom na východ až po +12 (Nový Zéland), záporné
smerom na západ po -11 (západný okraj Aljašky). Jednotlivé hodnotené udalosti (napr. začiatok záchvatu) sa
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vkladajú v riadkoch s udaním ich roka, mesiaca, dňa, hodiny, minúty a sekundy v miestnom čase, pri letnom
čase korigovanom.

Obr.1. Časové pásma podľa diára ProTimer-Woerwag Pharma na rok 2010.
Výstupom tohto programu je zasa rok, mesiac, deň, hodina a minúta udalosti (v miestnom čase), frakcia
lunárneho dňa (napr.okolo 0,5 pre lunárne poludnie), ktorá v čase udalosti ubehla od predchádzajúcej lunárnej
polnoci (0,00), a dĺžka príslušného lunárneho dňa v hodinách. Naviac sa pre danú udalosť uvádza čas lokálnej
mesačnej polnoci pred a po udalosti, relatívny čas uplynulý od novu k danej udalosti, ak nóv odpovedá nule
a spln jednej, teda fáza synodického mesačného cyklu, ďalej azimut (juh = 0°, západ = 90°, sever = 180°, východ
= 270°) a výška Mesiaca nad horizontom (horizont = 0°, zenit = +90°, nadir = −90°), určujúce polohu Mesiaca
na oblohe, a napokon vzdialenosť stredu Mesiaca od stredu Zeme v km. Program LUNDAY.EXE vyžaduje
opísané vstupné údaje uložené v I_LUNDAY.DAT. Výsledky výpočtu sú v O_ LUNDAY.DAT.
Jednotlivé prvky programu, výkonný program, vstup do programu i výstup z neho sú opísané v Tab.1 až 4.

Tab.1. Jednotlivé prvky programu
.
.
Terrestrial lunar day - t l d
LUNDAY.EXE program calculates for each event date (row) the terrestrial lunar day length elapsed since the
preceding lunar midnight
--- up to an event as a fraction of the actual lunar day when its length is considered to be 1.00, and
--- up to the next lunar midnight, showing the length of the actual lunar day in hours.
Then follow
--- lunar midnight time before and after the event,
--- fraction of the synodic lunar cycle elapsed and
--- the parameters of the Moon sky position and distance from the Earth
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Finally, there are calculated the mean, maximum and minimum length of tld from all observations in the given
interval
.
.

Tab. 2.Výkonný program.
.
Program: LUNDAY.EXE:
Input files: de404.dos.................JPL file for calculating the Moon movement:
I_Lunday.dat.............input data for calculatng the lunar day
Output file: o_lunday.dat..............result of the LUNDAY.EXE calculation

.

Distribution of used files in computer directories
De404.dos....................................in an arbitrary directory which must be given in the first line of the
i_lunday file, e. g. c:\
LUNDAY.EXE and i_lunday.dat and o_lunday.dat………… must be under the same directory
Contents of the i_lunday.dat file:
Line 1: the full name directory of de404.dos file, e.g. c:\de\404\de404.dos
Line 2: 10…..means that the Moon is considered in the de404.dos
1……short output, 2……full output (according to the number of decimal places)
Line 3: latitude (deg, + to the north, - to the south), longitude (hours), time zone (hours)
Line 4: 1……means reading data at n lines:
Line 5 and following up to the last n-Line: year, month , day, h, min, s.s
2.......means reading data in loop in two lines:
Line 5 (the first observation): year, month, day, h, min, s.s.
Line 6 (the last observation): year, month, day, h, min, s.s, dmin ( =time step i , min)
.
.

Tab.3. Vstupy do programu.
.
Program: i_lunday.dat
example 1
c:\de\404\de404.dos
10 1
48.66667 1.28333 1.
1
1988 10 27 01 00 0.0
1988 10 27 01 20 0.0
1988 10 27 01 40 0.0
example 2
c:\de\404\de404.dos
10 2
48.66667 1.28333 1.
2
1988 10 27 01 00 00.00
1988 10 27 01 40 00.00 20
.

.

10 Moon 1 short output
Latitude, longitude, time zone - B.Bystrica
year

month

day h

min

s.s

10 Moon 2 full output
Latitude, longitude, time zone - B.Bystrica
year

month

day h

min

s.s
.

Tab.4. Výstupy z programu
.

.

o_lunday.dat
example for tachyarrhythmia 1993-5, n =54
Terrestrial lunar day = tld = 1 =

122

= relative time unit from the previous lunar midnight to the following lunar midnight
latitude (deg)
48.15000

longitude (h)
1.14000

time zone (h)
1.00000

Earth=E

Moon=M

Explanations: tld-f = terrestrial lunar day fraction, tld-h=terrestrial lunar day (hours), SLC-ph=synodic lunar
cycle´s phase, Azi (deg)= azimuth (degrees), Alt (deg)=altitude (degrees), M-E (km)=distance Moon-Earth in
kilometers
.
.
Event time
tld-f tld-h 1st Lunar midnight 2nd Lunar midnight SLC-ph Azi (deg) Alt (deg ) M–E (km) .
1993 01 04 20 58 0.52

24.90

1993 01 4.33

1993 01 5.37

0.84

14.43

+62.8

380629.76

1995 12 28.22

0.35

265.06

-7.28

380912.99

...........................................etc. 52 rows
1995 12 27 10 06 0.23

24.82
1995 12 27.19
Mean length of tld
= 24.83159 h
Maximum length of tld = 25.02718 h
Minimum length of tld = 24.68016 h
.

.

OPERATION SYSTEM
Program LUNDAY.exe Works under dos system. Compiled with 32 bit Fortran compiler
1. WINDOWS XP..............program LUNDAY.exe works in both dos and Windows XP windows
2. WINDOWS 7.................program LUNDAY.exe Works in:
platform
a) DOSBox, on this the computation is very slow
b) WINDOWS XP mode, in both dos and Windows XP windows
c) WINDOWS 7 mode
3. MAC OS computer .......program LUNDAY.exe works in PARALLEL WINDOWS XP,
in both dos and Windows XP Windows
4. WINDOWS VISTA.......Program LUNDAY.EXE Works,may be, in WINDOWS VISTA.
Mode
No experience.

Záver
Dúfame, že širšie používanie tohto programu prispeje k odhaleniu nových zákonitostí a − napr. v medicíne −
k zavedeniu praktických diagnostických a terapeutických postupov. Tak napr. chronoterapia, zameraná
doposiaľ iba na solárny deň, by sa mohla zdokonaliť súčasným rešpektovaním lunárnej periodicity.
Summary
The computer programme „Lunday“ for calculating the time relation of a biomedical event
terrestrial lunar day.

to the

Computer programme „Lunday“ for calculating the time relationship of a biomedical event to the
terrestrial lunar day.This programme should be serving to those who wish to test in a time series the
presence not only of the solar 24-hour day but also that of the terrestrial lunar, roughly 24.8-hour day. Its
length fluctuates according to the date and geographic position of the place of interest. From these data,
the time position of the studied biomedical event (e.g. onset of attack of cardial tachyarrhythmia) is
determined in the frame of the actual lunar day whose length in hours is considered to be variable but, if
expressed relatively, always 1.00. For this task, the JPL (Jet Propulsion Laboratory, NASA) de404 file,
calculating the parameters of the Moon motion, is used. The mentioned time position is given as the
proportion of the lunar day, elapsed since the previous lunar midnight up to the event. Besides, there
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were calculated the length of the actual lunar day in hours, the times of the preceding and succeeding
lunar midnight, the time position of the event in the frame of the synodic lunar cycle (standardized as 0.00
for new moon and 1.00 for full moon), the position of Moon on sky, given by azimuth and the height
above the horizon, and the distance Earth-Moon in kilometers..
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!Prípadné problémy s fungovaním programu prosíme ohlásiť na astropit@unix.savba.sk
a statistics@nel.edu
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Předkládaná studie se zabývá analýzou vztahů mezi teplotními extrémy a kardiovaskulární úmrtností a
nemocností. Výskyt horkých/studených vln v letním/zimním období byl porovnán s databází celkové denní
úmrtnosti a hospitalizací na kardiovaskulární onemocnění (CVD) v období 1994-2009, zvlášť pro celkovou
populaci, věkovou skupinu 0-64 let, osoby starší 65 let, muže a ženy. Data byla standardizována pro odstranění
vlivu dlouhodobých trendů a sezónních a týdenních cyklů. Období výskytu epidemií a akutních respiračních
onemocnění byla z analýzy vyloučena. Definice horkých a studených vln jsou založené na kvantilech denních
průměrných teplotních anomálií.
Zvýšená CVD úmrtnost byla zaznamenána v období horkých i studených vln, zatímco vliv teplotních extrémů na
nemocnost z kardiovaskulárních příčin nebyl pozorován. Ženy vykazovaly vyšší CVD úmrtnost v horkých
vlnách ve srovnání s muži. Vliv studených vln na kardiovaskulární soustavu byl zjištěn u obou pohlaví,
výraznější nárůst CVD úmrtnosti byl zaznamenán u mužů. Přítomnost chronického kardiovaskulárního
onemocnění zvyšovala riziko úmrtí v období horkých vln. Lidé s aterosklerózou a chronickou ischemickou
chorobou srdeční vykazovaly v horku vyšší úmrtnost. V období nízkých teplot v zimě představoval hlavní
příčinu smrti, ze skupiny ischemických chorob srdečních, akutní infarkt myokardu. Vliv letních horkých vln na
úmrtnost na akutní infarkt myokardu byl o mnoho nižší ve srovnání s ostatními sledovanými kardiovaskulárními
onemocněními. Zvýšená úmrtnost na cerebrovaskulární onemocnění a mozkovou mrtvici byla výraznější
v období horkých vln.
Impacts of temperature extremes on cardiovascular mortality and morbidity in the Czech Republic
The present study analyses relationships between temperature extremes and cardiovascular disease (CVD)
mortality and morbidity. We make use of the datasets on daily mortality and hospital admissions in the
population of the Czech Republic over 1994-2009. The data have been standardized to remove the effects of the
long-term trend and the seasonal and weekly cycles. Periods when the mortality/morbidity data were affected by
epidemics of influenza and other acute respiratory infections have been removed from the analysis. We use
analogous definitions for hot and cold spells based on quantiles of daily average temperature anomalies, which
allows for a comparison of the findings for summer hot spells and winter cold spells.
Both high and low temperature extremes were associated with excess CVD mortality. On the contrary, no
relationship was found between hot/cold spells and CVD hospital admissions as a whole. Females were more
susceptible to summer hot spells than males. Excess CVD mortality was larger and the lag was longer in females
compared to males in all examined diagnoses. Effect of winter cold spells on cardiovascular health was evident
in both genders and excess mortality peak was higher in men than in women. The presence of chronic CVD
increased mortality risk associated with the extreme heat. People with atherosclerosis and chronic ischemic heart
disease were at a higher risk of dying during hot spells. In winter cold spells, acute myocardial infarction was
predominantly responsible for excess deaths due to ischemic heart diseases. On the other hand, the effect of hot
spells on mortality for acute myocardial infarction was much lower compared to other examined cardiovascular
diseases. Excess mortality for cerebrovascular diseases and stroke was more pronounced during hot spells
compared to cold spells.
Prezentace: upice12.ppt
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Chování sporadické vrstvy E ve středních šířkách
Petra Koucká Knížová, Zbyšek Mošna
Ústav fyziky atmosféry AVČR, Boční II/1401, Praha 4, Spořilov
pkn@ufa.cas.cz
Zemská atmosféra je směsí neutrálního a ionizovaného plynu. Ve výškách mezosféry a termosféry je
koncentrace iontů natolik významná, že ovlivňuje chování elektromagnetických vln šířících se touto oblastí. Tato
oblast atmosféry je označována jako ionosféra. Ionosféra je velice variabilní a její stav se mění na všech
časových škálách od minut po sekulární období. Dolní hranice ionosféry se nalézá v mezosféře během dne (asi
70 km) a v termosféře během noci (asi 130 km), kdy nedochází k fotoionizaci neutrálních částic. Za normálních
podmínek je možné podle výškového průběhu elektronové koncentrace rozčlenit ionosféru do několika vrstev
označovaných jako C, D, E, F1 a F2. Maximum elektronové koncentrace se běžně nalézá v nejvyšší vrstvě F2
(viz obr. 1).

Obr. 1. Denní výškový průběh elektronové koncentrace v zemské ionosféře. U jednotlivých vrstev je označena
hlavní fotoionizační část slunečního spektra. Převzato z knihy Ionospheric Radio (Davies, 1990).
Sporadická vrstva E (označovaná jako Es vrstva) představuje velmi zajímavou strukturu, oblast zvýšené
koncentrace iontů, v E vrstvě ionosféry. Název sporadická vrstva je používán od prvních pozorování na počátku
třicátých let. V roce 1924 potvrdili experimentálně Breit, Tuve, Appleton a Barnett přítomnost ionosféry. V
témže roce představili Breit a Tuve i první ionosondu. V té době ještě neprobíhalo žádné systematické
monitorování stavu ionosféry, ale pouze jednotlivá časově omezená pozorování.
Sporadická vrstva není tak „sporadická“, jak by napovídal její název. Jedná se naopak o poměrně
pravidelnou a častou ionosférickou formaci vytvářející se prakticky ve všech magnetických šířkách od aurorální
oblasti až téměř k magnetickému rovníku. Obrázek 2 ukazuje záznam měření Es v letních měsících roku 2004 na
observatoři Průhonice. Je zřejmé, že vrstva je přítomna prakticky po celou dobu pozorování. Sporadická vrstva E
se vyskytuje především v létě, proto většina speciálních měřících kampaní probíhá v letních měsících. Nicméně,
i během zimních měsíců dochází k časté formaci této vrstvy.
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Obr. 2. Sporadická E vrstva během kampaně v létě 2004.
Sporadická vrstva E představuje tenkou vrstvu, ve které je vysoká koncentrace kovových iontů v oblasti
vrstvy E. K vytvoření vrstvy dochází především ve výšce 95 - 120 km. Princip formování Es vrstvy poměrně
uspokojivě popisuje teorie střihu větru formulovaná na začátku šedesárých let Whitehead (1961), and Axford
(1963). Teorie předpokládá, že v oblasti E vrstvy ionosféry, která je ovlivňována pohyby neutrálního plynu
dochází ke konvergenci metalických iontů do velmi tenké vrstvy vlivem vhodných podmínek v neutrálním větru
(obr. 3).

Obr. 3. Vhodná situace pro formaci Es vrstvy. Orientace střihu neutrálního zonálního větru (horní panel) a
meridionálního větru (dolní panel) vůči směru zemského magnetického pole.
Ukazuje se, že pro konvergenci metalických iontů je nejvhodnější pohyb větru k západu v horní vrstě a
směrem k východu v dolní vrstvě v případě zonálního střihu větru nebo pohyb větru směrem k severu v horní
vrstvě a směrem k jihu v dolní vrstvě v případě meridionálního větru. Vertikální pohyb iontů do tenké vrstvy je
způsoben pohybem nabitých částic (vlivem strážek s neutrálními částicemi) v magnetickém poli. Na nabitou
částici pak působí Lorentzova síla a stáčí její směr pohybu.
Chování sporadické vrstvy E je dále ovlivňováno i dalšími jevy probíhajícími jak v neutrální tak i
ionizované atmosféře a to ve všech oblastech od povrchu Země. Střih větru v neutrální atmosféře je způsoben
především pohybem/šířením atmosférických vln od gravitačních až po planetární vlny. Velká řada procesů v
troposféře, stratosféře, mesosféře a pravidelný ohřev a ochlazování neutrální atmosféry má za následek buzení
atmosférických vln, které se dále šíří z místa svého vzniku. Vliv gravitačních, přílivových a planetárních vln na
ionosféru shrnuje práce Kazimirovski (2003).
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Nejzřetejnější jsou v chování Es vrstvy viditelné přílivové vlny, které způsobují střih větru. Sluneční
(termální) přílivové vlny jsou buzeny periodickým ohřevem neutrální atmosféry vlivem zemské rotace (Forbes,
1994). Obrázek 4 ukazuje denní chod kritické frekvence a odpovídající výšky vrstvy Es. Z obrázku jsou zřejmé
přílivové periody 24 hodin a 12 hodin.

Obr. 4. Denní průběh kritické frekvence foEs (vlevo) a výšky vrstvy hEs (vpravo).
Přílivové oscilace v kritické frekvenci foEs jsou významným způsobem modulovány s periodou
odpovídající planetátním vlnám, tedy v pásmu period 2-30 dní (perioda vlastních kmitů atmosféry odpovídá 2, 5,
10 a 16 dnům). Planetární vlny troposférického původu pronikají až do výšky okolo 100 km a mohou tedy
významným způsobem modifikovat chování Es vrstvy. Vlivem planetárních vln na formaci Es vrstvy a její
chování se zabývá řada prací (např. Mošna and Koucká Knížová, 2012; Pancheva et al., 2003; Haldoupis et al.,
2004 ; Tsunoda et al., 1998; Voiculescu and Haldoupis,1999 a další).
Přestože byl prokázán jasný výsledný efekt planetárních vln v chování Es vrstvy fyzikální procesy ke
kterým dochází zatím nebyly uspokojivě vysvětleny. Ukazuje se, že k ovlivnění Es vrstvy planetárními vlnami z
dolních vrstev atmosféry dochází především na periodách blízkých vlastním kmitům atmosféry a to během
časově omezené doby (obr.5).

Obr. Ve spektrech kritické frekvence foEs a stratosférické teploty na hladině 10 hPa lze nalézt koherentní vlnové
struktury, které odpovídají periodám vlastních kmitů atmosféry (analýza provedená metodou Cross-wavelet
transform, Torence and Compo, 2001)
Přes velmi dlouhý výzkum chování sporadické E vrstvy zůstává mnoho z jejích základních rysů
chování stále bez jasného vysvětlení. Tím pádem také prakticky selhávají pokusy o předpověd formování vrstvy.
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Abstract
The courses of the selected meteorological and biometeorological characteristics are compared with a medical
data in this article. The meteorological data are represented by the single values (air temperature – average,
minumum and maximum, interdiurnal changes) and by the index of biotropy (from the CHMI's
biometeorological forecast model). The medical data are composed by the relatively short time series of the
rescue intervention in Ústecký Region in period between January 2010 and June 2011. There is discussed a
selection of the medical data in this paper.
Key words: air temperature; biometeorological forecast; rescue intervention.
Klíčová slova: teplota vzduchu; biometeorologická předpověď; záchranná služba.
Úvod
Jednou z klíčových složek výzkumů v oblasti humánní biometeorologie je hledání vazeb mezi meteorologickými
a zdravotnickými daty, konstrukce relevantních biometeorologických charakteristik a testy jejich vypovídací
schopnosti. Mezi biometeorologické ukazatele patří řada různých indexů, které se snaží popsat vliv části
okolního prostředí na lidský organismus. Mezi takové můžeme zařadit třeba celou škálu všech indexů
popisujících současné působení teploty vzduchu a rychlosti větru (např. Wind Chill Temperature Index), teploty
a vlhkosti vzduchu (nejznámějším je pravděpodobně Heat Index (Yip, K.M., Leung Y.K., Yeung, K.H., 2007)),
teploty a vlhkosti vzduchu s rychlostí větru (např. pocitová teplota používaná v současné době v ČHMÚ
(Vavruška F., 2011)), v případě pokročilých indexů pak k teplotě, vlhkosti a proudění vzduchu přibývá také
radiační složka popisující krátkovlnnou i dlouhovlnnou složku záření dopadajícího na povrch lidského těla
(UTCI (BłaŜejczyk K. et al., 2010)).
Současně mezi typické biometeorologické charakteristiky patří také vyjádření celkového působení vnějšího
prostředí na lidský organismus, jakými je například index biotropie, případně na něm závislý stupeň zátěže,
tvořící základ Biometeorologické předpovědi ČHMÚ (BMP) (Novák M., 2007). V následujícím textu tedy
prezentována některá srovnání zdravotnických dat se základními meteorologickými charakteristikami na straně
jedné, a s indexem biotropie používaným v BMP na straně druhé.
Materiál a metody
Prvním problémem při zpracování dat jsou zdravotnická data. Obecně se často uvádí, že jedním z nejlépe
využitelných souborů jsou data o úmrtnosti, ať už celkové nebo vybrané podle diagnóz nebo jejich skupin. Aby
byly tyto údaje vhodné pro porovnání, je třeba zvolit soubor s dostatečným počtem dat, v praxi tedy z dostatečně
velké oblasti. Současně je ale nutné shromáždit data za dostatečně dlouhé období, aby se během něj dostatečně
opakovaly meteorologické situace. Jen tak se může v porovnání projevit jejich význam bez rizika znehodnocení
meteorologických vlivů vnějšími faktory.
Pro potřeby této práce byl k dispozici soubor s údaji celkové úmrtnosti na celém území České republiky v letech
1982-2000, u každé události byly dostupné i informace o věku, pohlaví, okresu výskytu, diagnóze (diagnózách).
Z hlediska počtu případů je soubor plně dostačující, stejně tak vyhovuje délka období. Problematický je ale
výrazný trend celkové úmrtnosti (obr. 1). Ten je dán společenskými vlivy, které výrazně narušují vliv
přirozeného vnějšího prostředí. Snižování celkového ročního počtu úmrtí souvisí se změnou stravovacích
návyků, změnou sociální a politické situace, s diverzifikací dostupných druhů potravin, zdravějším životním
stylem a zlepšující se zdravotní péčí.
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Obr. 1: Časový vývoj ročního celkové počtu úmrtí na území ČR v období 1982-2000 (Zdroj dat: SZÚ).
Proto byl nakonec pro zpracování vybrán jiný soubor zdravotnických dat, a to denní statistiky výjezdů Zdravotní
záchranné služby Ústeckého kraje (ZZS ÚKr). Z celého rozsahu dat byly vybrány výjezdy v Ústí nad Labem,
které umožňovaly přímé srovnání s meteorologickými údaji ze stanice Ústí nad Labem – Vaňov (druhá ústecká
stanice na Kočkově je ve srovnání s Vaňovem o více než 200 metrů výš, nadmořská výška Vaňova více
vyhovuje pro popis prostředí, ve kterém se většina Ústečanů pohybuje). Negativem je ale krátké období, ve
kterém jsou zdravotnická data ze ZZS dostupná, období od 1. ledna 2009 do 31.8. 2011 nepostihuje
meteorologické výkyvy v dostatečném počtu výskytů. Před rokem 2009 ale nebyla data pořizována elektronicky
a nebylo je tak možné ze ZZS získat. Prezentované počty výjezdů byly očištěny o výjezdy plánované.
Na následujících dvou grafech je srovnání počtu výjezdů ZZS ÚKr v Ústí nad Labem a denní průměrné teploty
vzduchu (obr. 2), resp. mezidenní změny denní průměrné teploty vzduchu (obr. 3). Druhý graf umožnil vyhladit
charakteristický roční chod teploty vzduchu, lépe umožňuje vnímat reakci zdravotního stavu na prudší změny
teplotních poměrů.
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Obr. 2: Srovnání počtu náhlých výjezdů ZZS a denní průměrné teploty v Ústí n.L.-Vaňově.

Obr. 3: Srovnání počtu náhlých výjezdů ZZS a mezidenní změny denní průměrné teploty v Ústí n.L.-Vaňově.
V dalším průběhu zpracování byly porovnávány odchylky počtu náhlých výjezdů ZZS od průměru počtu
výjezdů za celé období s mezidenními změnami denní průměrné teploty v rámci roku (obr. 4) a odděleně v
jarním období (duben až červen), v průběhu kterého dochází často k poměrně výrazným teplotním změnám (obr.
5). Současně byly z celkového počtu výjezdů odděleny případy s pacienty ve věku 60 let a více (60+). Obě
skupiny (celkový počet náhlých výjezdů a počet náhlých výjezdů k pacientům 60+) pak byly pro jarní období
vzájemně srovnány a pro obě odděleně vykresleny přímky lineární regresní funkce.
V závěrečné fázi práce byly posuzovány vazby mezi počty náhlých výjezdů ZZS ÚKr a indexem biotropie (IB)
předpovídaným (tedy ne reálně vyhodnoceným) pro relevantní oblast (oblast č. 1, severozápadní Čechy).
Skutečnost, že byly použity předpovídané hodnoty vyplývá ze snahy srovnat účinnost samotné
biometeorologické předpovědi jako každodenně vydávané informace.
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Obr. 4: Závislost odchylky celkového počtu náhlých výjezdů ZZS ÚKr v Ústí n.L. od denního průměru (osa y)
na mezidenní změně denní průměrné teploty (Ústí n.L.-Vaňov, osa x) za období 1.1.2009-31.8.2011, včetně
vložené regresní přímky (r2=0,007).

Obr. 5: Závislost mezidenní změny počtu náhlých výjezdů ZZS ÚKr v Ústí n.L. (celkový počet modře, věková
skupina 60+ červeně) ne mezidenní změně denní průměrné teploty (Ústí n.L.-Vaňov, osa x) od dubna do června
2009-2011, včetně vložených regresních přímek (r2=0,013 pro skupinu 60+, r2= 0,011 pro celkový počet).
Diskuse a závěry
Kromě uvedených grafů byly testovány i jiné meteorologické charakteristiky, konkrétně minimální a maximální
denní teploty vzduchu a jejich mezidenní změny. Výsledky těchto srovnání se nijak významně nelišily od testů
provedených se souborem denních průměrných teplot. Oproti očekávání se na použitých datech neprojevuje
výraznější zakřivení dat (na obr. 4 a 5) do tvaru „U“, které by popisovalo zvýšení počtu náhlých výjezdů při
výrazném mezidenním ochlazení, resp. oteplení. Testování pro jednotlivá roční období je ale ztíženo krátkým
testovacím obdobím.
Celá tato část byla zpracovávána jen jako úvod k jinému, rozsáhlejšímu projektu, který by měl být v blízké
budoucnosti řešen ve spolupráci s 1. LF UK, konkrétně jejím Ústavem hygieny a epidemiologie. Podle výsledků
je zjevné, že bude nutné rozšířit rozsah datových souborů, který byl snížen vzhledem k malému časovému
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rozpětí dostupných zdravotnických dat. V projektu budou testovány vazby zdravotního stavu nejen na změny
měřených meteorologických charakteristik, ale i na stav a změny cirkulačních poměrů (synoptické situace,
atmosférické fronty, Severoatlantická oscilace).

Obr. 6: Odchylka denního celkového počtu náhlých výjezdů ZZS ÚKr v Ústí n.L. od průměru za celé období
(1.1.2009 až 31.8.2011) v závislosti na předpovídané hodnotě indexu biotropie (BMP ČHMÚ).
Při testech vazby celkového počtu náhlých výjezdů na indexu biotropie (obr. 6) je znát zvyšující se zastoupení
kladných odchylek (vyššího počtu náhlých výjezdů ve srovnání s dlouhodobým průměrem) ve dnech s
předpovídanými vyššími hodnotami indexu biotropie. Odlehlé záporné hodnoty zhoršující bilanci u hodnot IB=5
a IB=6) bude třeba podrobit dalšímu testování. V budoucnu budou testovány i hodnoty zpětně vyhodnoceného
IB, které tak budou očištěny od chyby předpovědi.
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Sibiř - čtyři kontakty
Hynek Bulíř
Praha
Abstrakt:
Zatmění Slunce v roce 2008 a povídání a zkušenosti o nemoci o uzdravení a o tom, jak si přát, aby člověk dostal
to, co si přeje.
Prezentace: sibir.ppt
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„Z jadérka strom vyrůstá“
(J. Neruda: Písně Kosmické)
J. Rajchl, Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., Ondřejov
Abstrakt:
Letošní příspěvek navazuje nejen na ten loňský, ve kterém autor ukázal, že model světa ve formě tzv. Platonovy
duše světa (PDS) může v kostce representovat onu současnou plejádu kosmologických modelů. Tento model
dále ukázal symbolickou podobu s t. zv. Stromem života Sefer Jesiry, tedy i určitou míru živosti tohoto modelu.
Společným faktorem obou dříve zmíněných modelů je náš dříve zmíněný model stopy.
V současném příspěvku pak autor hledá zdroj, dle citátu v nadpisu, ono jadérko z něhož zmíněný „strom“, tedy
(PDS) vyrůstá. Nabízí ho ve formě již dříve na těchto seminářích zmíněném Gaussově cyklu a srovnává i
s jinými podobnými modely ( 3 desky, či Cowayovy prázdné množiny…).
V závěru pak ukazuje, jak tento nový celek (G+PDS) obsahuje i tři z podstatných myšlenek Platonových: ideje
jako zdroj, a svět jako „zvíře“ – tedy živý organismus – a konečně dadekahedron jako formu stopy, čili světa.

„FROM A GRAIN ANY TREE IS GOING UP“
(J. Neruda: Cosmic Songs“)
Abstract:
The present paper goes out from the previous one about the model of „Platos“ world soul as a representation of
fundamental charecteristics of the plethora of contemporaneous cosmological models. It has been shown that its
symbolic representation is the same as for the socalled Sefer Jesira model of „ the tree of life“.
In the present contribution the above mentioned „grain“ of the Plato model (PDS) is looking for. This is found in
the form of the previously introduced Gauss cycle (G). It is shown that the whole of both models, ie. the (PDS)
and the (G) together contains also three of the fundamental thoughts of Plato: the doctrine of Ideas as origin of
emanation and formation processes, the real world as a living system and the dodekahedron as its form ( at
present not confirmed by observations!), together constituting the train, in other words, „From grain to train“.

Použití Platonova modelu duše světa (PDS) jakožto možnosti, jak ve zkratce vyjádřit základní, tj.
dynamické a formové charakteristiky pomocí čísel a tak sjednotit ono množství kosmologických modelů
současnosti, ukázalo některé další rysy: 1)obsahuje ony dříve zmíněné faktory, křížovou komplementaritu
v podobě vztahu bifurkační podmínky teorie katastrof a 3 recipročních vztahů ústících ve tvar 3² – 2³ = 1.1
2) Obsahuje jádro tzv. kosmického čísla rovné
256 a vyjadřující v podobě množství počet možných konkrétních omezených světů, zároveň representuje i
jakousi nekonečnost počtu jejich typů; oboje ve formě 2256,čísla řádu 1077, t.j. čísla velmi velkého, ale zároveň i
omezeného.
3) Tím, že (PDS) začíná číslem 1 a relativně
končí číslem 256 pro každou jednotlivou etapu “života” světa, je tedy tento svět “živý”( už m.j. i tím, že
obsahuje duši jako určitý svorník právě ve zmíněné formě křížení či křížové komplementarity).
4) V symbolickém vyjádření jakožto stopy (
čili bi – Cliffordovy algebry) je pak tento model světa analogický modelu”stromu života” Sefer Jeciry:2 t.j. stopy
XX, které se “rodí procesem divergence” (kde 1 přechází v číslo N dle Empedokla!) a před novým “zrozením”
končí ve formě konvergence k číslu 256; toto nové “zrození” je v (PDS) vyjádřeno právě sekvencí mocnin
sudých čísel, která obsahuje zpětný návrat a tím možnost onoho dalšího “zrození” návratem čísla 256 k 1!
5) Srovnání se “stromem života”v citátu,
uvedeném v nadpisu tohoto příspěvku, z něhož plyne, že tento strom ve formě (PDS) by měl mít i ono jadérko,
což nakonec odpovídá i běžné zkušenosti. Čili jakýsi jiný proces odlišný od (PDS) a vedoucí ke “zrození” oné 1
na začátku (PDS).
6) Konkrétní podoba takového”jadérka” by
mohla vypadat jako již dříve zmiňovaný Gaussův (G) systém;3 vychází z nemožného, tj. imaginárního jehož
kořenem je i = (-1)1/2. Jak jsme ukázali minule, postupným umocněním ( podobně jako u modelu (PDS) se vyvíjí
přes -1, tedy jakýsi kořen vyrážející z jadérka (čili jakýsi negativ stromu) a další “negaci“ vyústí v +1, coby zdroj
(PDS). Forma tohoto procesu je kruhová- cyklická a přes (PDS) pak přechází v komplexní (vyjádřenou
komplexními čísly a jejich vývojem až k oné konvergenci v číslo 256) o detailech viz někdy příště!
7) Vzniká tak otázka, jak se rodí tento (G)
cyklus? Určitou možnost kdysi navrhl významný matematik Conway4, který m.j. proslul i známou “hrou života”(
life game), totiž, jak pomocí konfigurace jednoduchých “buněk” tyto elementy ožívají, či hynou. Zmíněná
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možnost představuje vlastně proces vzniku něčeho z ničeho tj. z nuly. Tato nula zprvu tvoří osamocené Nic, ,
jakmile toto „nic” vložíme do prázdné množiny je obklopující, množina již přestane být prázdnou, neboť
obsahuje už jeden člen, totiž onu 0. A tak, podle Conwaye vzniká z nuly jednička, čili něco reálného. Náš
(G)cyklus je analogem: tvoří ho kružnice ( tak jako se vyjadřuje graficky množina!), má střed jako počátek = 0 a
jakmile tvoří vztah k nemožnému, čili tomu “i”, které je na kružnici na jakémsi “pomezí” mezi vnitřním a
vnějším, vznikne proces “oběhu” – umocňování “i” okolo středu = 0, procesem (PDS) pak vznikají další čísla a
jejich mocniny coby ( dle Pythagory) symboly dynamické a formové stránky věcí. Jinak řečeno: pohyb původně
rotační přechází v (PDS) na translační, postupný ( na rotaci jako prvotnější oproti translaci upozornil již
v souvislosti s teorií relativity i jiný známý matematik H. Weyl!)5
Na rozdíl od Conwaye náš (G) cyklus vedle (O) a (1) obsahuje ještě předchůdce nuly v (-1), symetricky na
opačné straně, a tak se zdá, že přes faktor “i”, který m.j. ve fyzikálních rovnicích, hraje důležitou roli coby faktor
pohybu dynamiky, je o něco bohatší. Je to pouhá náhoda?
Další zajímavostí je fakt, že cyklus v sobě obsahující dvě protichůdné tendence či směry (např. – 1 oproti +1. či i
a 1/i) se promítá tak i do (PDS) coby stopy, která jak jsme se zmínili již dříve, obsahuje dva členy: 1/onen
synchronní, analog cyklu s oběma směry a 2/ ten následný, kdy přechází krátce trvající stopa v dlouhotrvající.
Jak model Conwayův tak (G) obsahují jednu, podle mého základní vlastnost: Vývoj od ne-možného (0)
k možnému (1) nastává tehdy, když se tvoří vztah k okolí; tehdy vzniká jakási prvotní dynamika, která pokračuje
od negace (-1) přes další negaci, tvoří ono reálné = 1 = i . i3. Celý vývoj, jak ho representuje celek (G+PDS)
představují i několikrát x )zmíněné 3 desky, kde vývoj se děje rovněž od cyklu (1.deska), přes křížovou
komplementaritu (obsaženou ve 2. desce) a ústí ve stopu ve formě 3. desky.7
Takže závěrem snad lze konstatovat, že to je celé dost bláznivé ( ve smyslu “Chvály bláznovství“
Erasma Rotterdamského, jejíž výročí vydání si letos připomínáme) avšak dle N. Bohra je otázka, zda to je
dostatečně bláznivé, aby to “stálo za to” A tak konec je otevřený.
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Odhad velikosti elektrických polí a potenciálů polí v blízkosti antén pro iontový
cyklotronní ohřev tokamaku ASDEX Upgrade
A. Křivská
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra
telekomunikační techniky, Česká republika
1.
Úvod do problematiky
Vývoj lidstva je spontánní přirozený proces. Součástí tohoto vývoje je i pokrok vědy a techniky, který přináší
lidstvu poznatky důležité pro jeho přežití. Dostupnost energie hraje v tomto procesu klíčovou roli. V současné
době energetická spotřeba lidstva neustále stoupá díky růstu počtu obyvatel a zvyšující se životní úrovni. Ceny
energie a paliv mají tendenci růst, a to nejen v důsledku zvyšující se poptávky. Množství zásob dostupných
surovin lze těžko odhadnout a navíc jejich těžba mnohdy zatěžuje životní prostředí. Existuje nějaká možnost, jak
získat prakticky nevyčerpatelný zdroj energie, přátelský k životnímu prostředí?
Pokud se rozhodneme hledat inspiraci v blízkém vesmíru zjistíme, že zdrojem energie Slunce a dalších
hvězd jsou termojaderné fúzní reakce. V jádru Slunce při teplotách okolo 10-15 miliónů °C a za silné gravitace
dochází ke slučování lehkých jader vodíku za vzniku těžšího jádra helia. Zároveň dochází k uvolnění velkého
množství energie. Zisk energie pomocí fúze jader lehkých prvků je velmi slibným zdrojem energie budoucnosti
pro lidstvo. V pozemských podmínkách může nejsnáze probíhat reakce mezi jádry dvou těžších forem vodíku,
deuteria D a tritia T:
D + T → 4He (3,52 MeV) + n (14,07 MeV).
Pokud má termojaderná reakce vyprodukovat více energie, než je jí spotřebováno na spuštění a udržení této
reakce, je třeba dosáhnout určité hustoty paliva (ve formě plazmatu) n a jeho teploty T, respektive doby udržení
jeho energie τE. Pro fúzi deuteria s tritiem při teplotě 200 miliónů °C platí:
n·τE ≥ 0,5 × 1020 m−3s.
Nespornou výhodou termojaderné fúze je dostupnost paliva. Deuterium lze získávat například z mořské
vody a tritium by se mohlo přímo tvořit v reaktoru reakcí neutronů (produktů termojaderné reakce) s lithiem v
tzv. plodícím obalu, který by obklopoval první (ve směru od plazmatu) stěnu vakuové komory reaktoru.
Nejúspěšnějším zařízením sloužícím ke zkoumání termojaderné fúze v pozemských podmínkách jsou
vakuové nádoby ve tvaru prstence nazývané tokamaky. V nich je plazma (ionizovaný plyn) izolováno silným
magnetickým polem šroubovicové konfigurace.
2.

Ohřev plazmatu na iontové cyklotronní frekvenci

Jedním ze způsobu dosažení termojaderných teplot je neinduktivní ohřev plazmatu vlnami s frekvencemi v
oblasti iontové cyklotronní rezonance 10–120 MHz. Při této metodě se vybudí vlny v blízkosti okraje plazmatu
(obr. 2). Vlny pak přenesou energii do středu plazmatu, kde je absorbována ionty, které přirozeně rotují kolem
siločar udržujícího magnetického pole. Následuje proces termalizace, kdy je dosažena tepelná rovnováha
vzájemnou interakcí částic.

Obr. 1: Princip ohřevu rychlou magnetozvukovou vlnou
Mezi problémy spojené s užitím této metody při vyzařování velkých výkonů (v řádu jednotek MW), je
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nárůst nečistot v plazmatu, pocházejících ze stěn komory tokamaku. Zřejmě díky přítomnosti lokálních a velmi
intenzivních vysokofrekvenčních (vf) polí v blízkosti antény dochází k interakci plazmatu s materiálem stěn [1,
2]. Tento proces lze zjednodušeně popsat následujícím způsobem. Při činnosti antény dochází v jejích pasivních
částech k indukci vf proudů, které vedou ke vzniku velmi intenzivních paralelních elektrických polí E//,
paralelních vzhledem k statickému magnetickému poli tokamaku BT, v bezprostřední blízkosti antény. Tyto
intenzivní vf pole E// následně urychlují částice před anténou podél siločar BT. Elektrony, které jsou lehčí a
rychlejší než ionty, sledují tyto siločáry a v místě, kde siločáry protínají stěny komory, jsou odvedeny pryč z
plazmatu. Ztráta elektronů vede ke zvýšení potenciálu plazmatu. Tento zvýšený (již usměrněný) potenciál pak
urychluje těžší ionty, které následně opět sledují siločáry Bt a narážejí na stěnu komory a vyrážejí z ní atomy,
které plazma znečisťují.
Pokud jsou stěny komory tokamaku obloženy prvkem s nízkým atomovým číslem, jako je například
berylium nebo uhlík, nepředstavují nečistoty do určité míry závažný problém. Obsahují-li ale prvky s vyšším
atomovým číslem (např. wolfram), pak tyto těžké atomy putují do centra plazmatu, kde silně vyzařují a
způsobují tím ochlazení a ztrátu energie plazmatu.
3.

Simulace antény pro iontově cyklotronní ohřev v programu TOPICA

Numerické simulace pomáhají odhadnout chování antén a dále hrají nezastupitelnou roli v jejich následné
optimalizaci za účelem snížení produkce nečistot a zvětšení vyvázaného výkonu do plazmatu. TOPICA (Torino
Polytechnic Ion Cyclotron Antenna) [3] je v současné době jediný program, v němž je možno simulovat detailní
model antény, která vyzařuje výkon do plazmatu s nastavitelným profilem teploty a hustoty. Pomocí tohoto
programu je možno odhadnout v blízkosti antén velikost vf E// a vf potenciálů podél magnetických siločar (VRF
= ∫E// dl), které stojí zřejmě na začátku procesu produkce nečistot. V tomto příspěvku jsem se zaměřila na odhad
těchto veličin v přítomnosti plazmatu u dvou antén pro iontový cyklotronní ohřev tokamaku ASDEX Upgrade.
Tyto antény se liší v tom, že jedna z nich byla částečně optimalizovaná v programu HFSS [4], který ovšem
neumožňuje zahrnout do simulací vlastnosti plazmatu. Obě antény (obr.3) tvoří dva paralelně umístěné zářiče –
smyčky, které jsou oddělené přepážkou. Součástí antén je i tzv. Faradayova mřížka, která zajišťuje správnou
polarizaci záření. Dále jsou antény vybaveny speciálními rámci – limitery, které je chrání před přímým
kontaktem s plazmatem.

Obr. 2: Původní anténa (vlevo) a částečně optimalizovaná anténa (vpravo) s širšími asymetrickými limitery a
užšími radiačními smyčkami.
Simulace jsou provedeny pro frekvenci f = 30 MHz, fázování (0, π) a centrální BT = 2 T. Okraj plazmatu je
umístěn 5 mm od limiterů antén. Vf paralelní elektrická pole E// a vf potenciály VRF jsou spočítány ve vakuu na
ploše ve vzdálenosti 3 mm od limiterů. Z obr. 3 je patrné, že maximální hodnoty E// se nacházejí blízkosti rohů
limiterů (obr. 3). Pro částečně optimalizovanou anténu jsou tyto hodnoty převážně nižší. Integrací E// podél
siločar BT před anténou získáme velikost vf potenciálů VRF na jednotlivých siločarách. Na obr. 4 jsou znázorněny
hodnoty VRF v závislosti na poloidální pozici. Nejvyšší hodnoty vf potenciálů se nacházejí na siločarách
magnetického pole v horní a dolní části antén. Pro částečně optimalizovanou anténu jsou maximální hodnoty
zhruba 1,8 krát nižší. Z toho vyplývá, že při činnosti částečně optimalizované antény by se měla produkce
nečistot snížit, pokud je určena velikostí E// a VRF. Předběžná experimentální měření snížení produkce nečistot
nasvědčují, nicméně je třeba tuto informaci potvrdit dalšími experimenty.
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Obr. 3: Re(E//) spočítané pro vstupní napětí 1V pro původní anténou (vlevo) a částečně optimalizovanou
anténou (vpravo). Čárkovaná linka značí směr statického magnetického pole tokamaku.

Obr. 4: Vf potenciály VRF spočítané (podél siločar magnetického pole tokamaku) pro 1MW vyvázaného výkonu
do plazmatu pro původní anténou (vlevo) a částečně optimalizovanou anténou (vpravo).
4.

Závěr

Neinduktivní ohřev plazmatu v oblasti iontové cyklotronní rezonance je důležitou metodou pro dosažení teplot
potřebných pro zapálení termojaderné fúze. Díky přítomnosti velmi intenzivních lokálních vf polí v blízkosti
antény dochází k interakci plazmatu s materiálem stěn tokamaku. Vhodným návrhem antény je třeba tuto
interakci minimalizovat. Numerické simulace pomáhají do určité míry odhadnout chování antén v procesu
optimalizace. Z výsledků plazma zahrnujících simulací antén pro iontově cyklotronní ohřev tokamaku ASDEX
Upgrade vyplývá existence zvýšených vf potenciálů v blízkosti antén, zejména v jejich horní a dolní části.
Hodnoty vf potenciálů jsou nižší pro částečně optimalizovanou anténu. Potvrdil se tak trend, který vyplývá z
výsledků simulací s dielektrickou zátěží v programu HFSS.
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