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Orloje Uhreskobrodska 
 
Rostislav Rajchl 
 
Na území Uherského Brodu se nachází tři astronomické orloje. Je to jednak orloj umístěný na radniční věži, 

přímo v budově radnice, v prvním patře, jsou instalovány Růžičkovy astronomické hodiny a v Muzeu Jana 

Amose Komenského v expozici vystaven Nivnický orloj. Tyto tři mechanizmy reprezentují odlišné konstrukce 

různého pojetí orlojů. Nivnický orloj dokumentuje typ orlojů, které bychom mohli označit za lidové, naivní, 

poutající pozornost dovedností prostých lidí, lidových kutilů. Radniční orloj upoutá pozornost pohyblivou 

figurkou Černého Janka a Měsícem - polokoulí - demonstrující střídání měsíčních fází. Z těchto tří časoměrných 

zařízení technickou dokonalostí vynikají astronomické hodiny Vilibalda Růžičky.  

 

 

Uhersky Brod´s Astronomical Clocks 

 

Rostislav Rajchl 

 

There are three astronomical clocks to be found in the Uherský Brod area. The first is located on the Town Hall´s 

tower, and on the first floor is the astronomical clock by Růžička, and the third – the Nivnice astronomical clock, 

is installed on permanent display in the Jan Amos Komenský (Comenius) Museum. These three mechanisms 

represent differing astronomical clock construction design concepts. The Nivnice astronomical documents the 

type of astronomical clock that can be described as folkloric, naive, engrossing the skills of ordinary simple 

people, folk artisans. The Town Hall Clock, with its moving figurine of “Black John” (Černý Janek) and a Moon 

- semi-spherical – depicting the changing lunar phases, draws one´s attention. Of these three time-measuring 

devices, the astronomical clock by Vilibald Ruzicka excels the most thanks to its technical perfection. 

 

Zajímavostí a zároveň raritou Uherského Brodu je, že se na jeho území nachází tři jedinečná časoměrná zařízení. 

Orloj na radniční věži, Růžičkovy astronomické hodiny umístěné v budově radnice a Nivnický orloj. Ten je 

k vidění v Muzeu J. A. Komenského. Každý z nich je přitom odlišný jak svým umístěním, konstrukcí, tak i 

funkcemi.  

 

Radniční orloj 

Každou hodinu můžeme slyšet v dosahu náměstí cinkání Černého Janka, postavy 

nerozlučně spjaté s městem, jež dle pověsti zachránil město před kuruci 

(wikipedia: slovo kuruc je odvozeno z maďarského označení křižáků, poukazují 

na možný původ z německého slova Kruztürken, doslova křesťanští Turci, ale i 

poturčení křesťané; Turci označovali tímto termínem uherské utečence zpod 

habsburské nadvlády). Jeho socha je umístěna na radniční věži pod hodinami. 

Pod Jankovou figurou vyčnívá polokoule, která představuje Měsíc. Druhá 

polokoule se ukrývá uvnitř zdiva. Celá koule, jejíž jedna část je natřena na černo a 

druhá pozlacená, se otáčí kolem své osy za stejnou dobu, za niž se vystřídají 

měsíční fáze. Čelní polokoule v trychtýřovitém výřezu ve zdi tak ukazuje 

náhodným divákům měsíční fázi, kterou má na obloze i skutečný Měsíc.   

Hodiny, Černý Janek a Měsíc jsou tři části jednoho časoměrného celku, který 

můžeme nazvat orlojem. To je nutno zdůraznit, protože většina lidí si všimne 

pouze hodin a Janka. Ony tři části vznikaly postupně a bez původního záměru 

vytvořit jeden celek. Současná radniční věž byla dostavěna v roce 1715 a hodiny 

pro ni zhotovil švýcarský hodinář Franz Lang z Lucernu. Byly spojeny se soškou 

Černého Janka. Staré hodiny dosloužily a město hledalo někoho, kdo by sestrojil 

nové. Renovace se ujala hodinářská dynastie Dvořáků. V rodinné hodinářské 

kronice je poznamenáno: „Zde zhotovili celé hodinové zařízení úplně nové, s celým soustrojím, se samočinným 

elektromotorickým natahováním včetně průsvitných čtyřhranných číselníků s římskými číslicemi. Navíc byl 

zhotoven měděný – zlacený synodický Měsíc, ve kterém jsou uloženy pamětní spisy zvláště o největším světovém 

pedagogovi Janu Amosu Komenském.“   

Nové věžní hodiny byly na radnici instalovány v roce 1958 společně s novou dřevěnou sochou Černého Janka 

a měsíční koulí.                                          

http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99i%C5%BE%C3%A1k_(ryt%C3%AD%C5%99)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Turci
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Zmínili jsme se o třech částech uherskobrodského radničního orloje. 

Orloje takovou strukturu většinou mají. Skládají se z časoměrné části – 

ukazatele hodin, kalendáře - datum. Druhá část je astronomická. Často 

na ní bývá instalován demonstrátor měsíčních fází. Bývá umístěn na 

orloji buď nehybně, nebo se může pohybovat se Sluncem znameními 

zvířetníku, jak je tomu třeba na astronomické sféře pražského orloje. 

Z astronomických ukazatelů budily pozornost právě fáze Měsíce, 

jelikož měsíční světlo bylo v době, kdy neexistovalo pouliční 

osvětlení, jediným zdrojem světla v noční temnotě. Některé novější 

orloje mají i planetária, která znázorňují oběh planet kolem Slunce. 

Třetí část orloje bývá figurální a přitahuje nejvíce pozornosti. Jedná 

se o figurky svatých i světských osob, z nichž se některé pohybují.  

 

Uherskobrodskému radničnímu orloji, co se týká skladby orlojů, chybí 

kalendářová část. Má tedy astronomickou část reprezentovanou 

Měsícem A, časoměrná část obsahuje hodiny B. Figurální částí je 

Černý Janek C, který pohybem ruky každou hodinu před samotnými 

údery věžních hodin rozezvučí zvon.  

 

 

 

  

 

Nov      Úplněk          Měsíc v první čtvrti     Měsíc v poslední čtvrti 

  

 

Astronomické hodiny Vilibalda Růžičky 

Vilibald Růžička byl učitel, ředitel, odborný pracovník muzea, spisovatel a vlastenec. 

Prosazoval všestranný pokrok. Vrcholem jeho technické činnosti je orloj, který je 

umístěn na radnici. Růžičkovy astronomické hodiny představují unikátní astronomický 

orloj obohacený o velké množství časoměrných funkcí. Postrádají ale alegorické 

figury. Vilibaldu Růžičkovi šlo totiž o sestrojení čistě technického mechanismu bez 

dalších příkras. Možná proto je nenazval orlojem, ale hodinami, což se dotvrzuje 

množstvím ciferníků.  

 

Srdcem mechanismu je přesný hodinový stroj se sekundovým kyvem. Hodiny kromě 

hlavního ciferníku obsahují ještě další čtyři samostatné ciferníky ukazující sekundy, 

měsíce, dny a data. Astronomická část A se skládá z astronomické sféry, která je 

nejvýše. Pod ní jsou dva menší ciferníky, dále pak ciferník ukazující hodiny. Pod ním 

je otočná hvězdná mapa a globus. Na tomto orloji se astronomická část A a kalendářní 

část B prolínají.Stroj řídí i pohyb ručně zhotovené mapy hvězdné oblohy, která 

znázorňuje momentální oblohu hvězd nad nočním obzorem. Mapa se otočí jednou 

za hvězdný den. Ten je měřen hvězdným časem, předbíhající občanský asi o čtyři 

minuty za 24 hodin. Pod mapkou je malý globus otáčející se okolo své osy rovněž 

jednou denně. Je na něm patrné rozhraní dne a noci na Zemi. Můžeme též zjistit sklon 

zemské osy vůči ekliptice, tj. dráze, po níž se oblohou zdánlivě pohybuje Slunce. 

Otočný kruh s vyrytými znaky zvěrokruhu, na kterém je osa globu upevněna, se otočí 

jednou za rok, předváděje tak pohyb Země okolo Slunce. Černou čárou je na globu 

znázorněn místní poledník pro Uherský Brod. Na Růžičkových astronomických 

hodinách je možno určit korekci místního na pásmový čas. Tento rozdíl pro Uherský 

Brod činí 10 minut a 45 sekund. 
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Nejvýše je umístěna vlastní astronomická část hodin, tzv. astronomická sféra, která je obdobou astronomické 

sféry pražského orloje. Jedná se o zařízení vycházející z původního starověkého a středověkého přístroje 

astrolábu, použitelného i pro námořní navigaci. Této části 

dominuje hlavní hodinový ciferník rozdělený na dvakrát 

dvanáct hodin. Na rozdíl od běžných hodin tu minutová 

ručička není, jen hodinová, reprezentovaná sluncem, která 

se otočí na ciferníku jen jednou za den. Tím kopíruje pohyb 

Slunce po obloze. O půlnoci ukazuje dolů na číslici XII, 

nalevo jsou ranní hodiny, napravo odpolední, nahoře 

na číslici XII zaznamenávají hodiny pravé poledne. 

Na hlavním ciferníku jsou tři soustředné kruhy. Vnější 

představuje obratník Raka, střední znázorňuje rovník 

a vnitřní obratník Kozoroha. Z polohy Slunce nad těmito 

kružnicemi je možno přibližně odhadnout, nad kterou 

zeměpisnou šířkou se Slunce momentálně nachází (kde je 

v zenitu). Pohybuje se nad pohyblivým prstencem ekliptiky, 

rozděleném na 12 polí jednotlivých znamení zvěrokruhu. 

Ručičky na hlavním ciferníku ukazují východ a západ 

Slunce.  

Se Sluncem se ekliptikou pohybuje i Měsíc znázorněný koulí – jedna polovina je pozlacená, druhá černá. Jejím 

otáčením okolo vertikální osy může pozorovatel orloje zjistit, v jaké fázi se Měsíc právě nachází. V novu je celý 

černý, v první a poslední čtvrti je polovina měsíce zlatá, při úplňku je měsíček zlatý celý. Na ciferníku lze také 

poznat, kdy Měsíc vychází, zapadá, kulminuje a ve kterém je znamení. Na Růžičkových astronomických 

hodinách je tento rozdíl možno určit – pro Uherský Brod činí 10 minut a 45 sekund. Tento unikání časoměrný 

přístroj si v současné době můžete prohlédnout na uherskobrodské radnici, kam byl dlouhodobě zapůjčen 

hvězdárnou Domu kultury Uherský Brod. 

  
 Detail ciferníku Detail globu 

 
 
                       
                            
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                       

 
Nivnický orloj 

Na rozdíl od Růžičkových astronomických hodin, je Nivnický orloj, jak jej nazval jeho tvůrce Josef Lukeš, 

ukázkou, řekli bychom „lidového orloje“, jenž si nečiní nárok na technickou náročnost. Byl totiž zhotoven za 

jiných podmínek a s jinými možnostmi než Růžičkovo dílo, ale stejně jako ono je pozoruhodnou ukázkou lidské 

dovednosti. Orloj zhotovil Josef Lukeš, který byl po otci tesařem. Pracoval na něm tři roky. Zajímavostí je, že 

když toto dílo tvořil, byl na jedno oko slepý. Na rozdíl od Růžičkových hodin má Lukešův orloj i část figurální. 

Nivnický orloj tvoří dřevěná vyřezávaná skříňka vysoká 120 cm a široká půl metru. Můžeme ho rozdělit na čtyři 

části – jednak na hodinový stroj ukrytý uvnitř orloje, jednak na části viditelné – astronomickou, kalendářní a 

figurální, které jsou jím pomocí převodů poháněny.  

Množstvím ciferníků je zastoupena část zobrazující čas a kalendář B. Astronomická část A byla zamýšlena jako 

součást kalendářní desky B a je pouze symbolická. Z jejího středu vychází paprskovitě vybíhající držáky, na 

jejichž koncích jsou umístěny zlaté hvězdy. Podle počtu a vzdálenosti od středu ciferníku se můžeme domnívat, 

že se jedná o model sluneční soustavy s planetami, Merkurem, Venuší, Zemí s Měsícem, Marsem, Jupiterem a 

Saturnem. Jak se kalendářní deska otáčí, planety "obíhají" kolem středu, symbolizovaného stříbrnou hvězdou - 

Sluncem.    
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Kalendářní deska je tvořena plechovou deskou, která se otočí kolem dokola jednou za rok. Roční období na 

kalendářové desce jsou odlišena barevně. Zima je bílá, zelenou je znázorněno jaro, žlutozelené je léto, hnědý je 

podzim. Na obvodu byly také vyznačeny svátky. Písmena a číslice jsou už dnes špatně čitelná.   

Čtvrtá část C, přitahující největší pozornost tohoto orloje, je figurální. Je zde, v řadě nad kalendářními ciferníky, 

pět vyřezávaných figurek, představujících anděly strážné, které bijí do zvonků zvonkohry. Čelo orloje z horní 

strany zdobí soška Panny Marie s Ježíškem. Je umístěna mezi dvířky, ze kterých jednou za 24 hodin "vyjedou" z 

čelní stěny tohoto orloje na polokruhovém otočném pódiu připevněné figurky Tří králů. Když projdou kolem 

Panny Marie, opustí scénu v druhých dvířkách. Celý výstup je doprovázen zvonkohrou.  

 

 

Detail Nivnického orloje – figurální a kalendářní část 
 
 

 
 
 

 

 

Prezentace: Astronomické orloje a hodiny Uherskobrodska.ppt 

orloje.ppt
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Pohyb Slunce k těžišti sluneční soustavy a sluneční cykly 
 
Jiří Čech 

 

(The movement of the Sun towards the centre of gravity of the Solar System and solar cycles) 

 

Abstrakt: 

                V návaznosti na  práci  „Periody pohybu Slunce k barycentru a sluneční činnost“ (Úpice 2008)  se 

autor pokusil zařadit cykly sluneční činnosti  == od No -216 (minimum r. -652)  po dnešní dny  ==  do 180-ti 

letého cyklu pohybu Slunce vůči těžišti sluneční soustavy  

v tomtéž období 

 

In relation to the work “Periods of the movement of the Sun towards the barycentre and solar activity” (Úpice 

2008) the author tried to include the cycles of solar activity == from No -216 (minimum r. – 652) to today’s days 

== in 180-year cycle of the movement of the Sun towards the centre of gravity of the Solar System in the same 

period 

  

     Již na základní škole jsme se učili, že Slunce je středem naší planetární soustavy a všechny planety ( i jiná 

tělesa)  kolem něj obíhají. 

     Ale již v r. 1689 Isaac Newton napsal: 

„Jelikož těžiště slunečního systému je stále v klidu, musí se Slunce, vlivem proměňujících se poloh planet,         

 neustále pohybovat; ale nikdy se od těžiště systému příliš nevzdálí.“  

     Pro těžiště slunečního systému se ustálil název barycentrum sluneční soustavy (dále často jen B). 

Podle zjištění autora  úhel, který svírá radiusvektor Slunce – Barycentrum s osou x barycentrického (možná také 

lze označit ekliptického) souřadného systému ( dále bude označován φS), viz obr. č.1, je po uplynutí časového 

intervalu  (1174±2) roky tentýž. 

     Časový úsek 1174 roků ( dále 1174
r
) reprezentuje 106 slunečních cyklů (dále jen SC), což je průměrně 

(11,075±0,019) roku na jeden SC – matematicky přesně (11,08±0,02) roků (při relativní chybě 0,18%). 

 

     Na  obr. č.2 je ukázáno několik  příkladů této periodicity. 

Každý sluneční cyklus má počátek v roce svého minima (a končí rokem minima cyklu následujícího). 

Není-li řečeno jinak, jsou tak míněny tzv. 11-ti leté SC –viz předcházející odstavec. (Je samozřejmě uvažována 

cykličnost podle Wolfova relativního čísla slunečních skvrn R.) 

 

      Obvykle se délka těchto slunečních cyklů udává v rocích nebo také v měsících. 

(Všechny níže uváděné údaje roků minim slunečních cyklů jsou zatíženy chybou ± 0,5 roku.) 

 

    Ale každý sluneční cyklus lze také popsat úhlovou dráhou Slunce při jeho pohybu vůči barycentru. 

Např. SC No 21 trval od r. 1976 do r. 1986. Slunce za tuto dobu urazilo vůči barycentru úhlovou dráhu 230
0
. 

             Obr. č.3 názorně ukazuje pohyb Slunce vůči Barycentru při SC No 21. 

 

     Autor  již v r.2008 –zde v Úpici-  uvedl, že Slunce vůči Barycentru urazí za dobu trvání slunečních cyklů 

časově od  sebe vzdálených  (1174 ± 2)
r
  přibližně stejnou úhlovou dráhu  (s chybou odpovídající úhlové dráze 

za 1rok, cca 30
0
 ).Vyjádření pohybu Slunce vůči Barycentru úhlovou dráhou  - viz následující příklad. 

  

SC  No -88 měl minimum v r. 771. 

Na začátku tohoto roku byl  φS  =340
0
 , na konci roku  φS  =360

0
; 

to znamená, že velikost úhlové dráhy φS  Slunce vůči Barycentru v r.771 byla v intervalu   <340;360>
0
 ,                                                                                                   

                                                                       φS є  <340;360>
0
                                                                                                    

SC No -87 měl minimum v r. 782.  

Na začátku tohoto roku byl  φS  =355
0 
 ,na konci roku  φS  = 375

0
, 

tedy úhlová dráha φS  Slunce vůči Barycentru v roce 782 byla v intervalu  <355;375>
0
, 

                                                                       φS є  <355;375>
0
. 

 

Z toho vyplývá, že úhlová dráha S vůči B byla za trvání slunečního cyklu No -88:  

minimální: od konce r.771 ( φS  =360
0  

) do začátku  r.782 ( φS  =355
0 
 ) ═> celková  úhlová dráha 355

0
, 

maximální: od počátku r.771  (φS  =340
0 
) do konce r.782  (φS  =375

0
), ═>  celková  úhlová dráha  395

0
, 

 

 tzn. velikost úhlové dráhy ∆ φS 
 
Slunce vůči Barycentru  za trvání SC  No -88 byla  ∆ φS 

 
є <355;395>

0
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Základní úvaha:  

 

Úhlová dráha Slunce ∆ φS   (vůči Barycentru) za trvání daného cyklu  je stejná u slunečních cyklů 

v aritmetické posloupnosti o diferenci 106,  příp. 212.  

 

 

Viz např.. TAB 1,  která uvádí::               

              číslo příslušného slunečního cyklu  – první a šestý řádek, 

              rok minima tohoto cyklu – druhý a sedmý řádek, 

              velikost úhlové dráhy S vůči B v roce minima – třetí a osmý řádek, 

              velikost úhlové dráhy S vůči  B během trvání daného slunečního cyklu  ═> ∆ φS – čtvrtý a devátý řádek, 

              časový rozdíl mezi minimy SC při rozdílu 106 SC -5. řádek 

 

 

TAB 1 

 

1. Číslo SC                 No -88          No -87          No -86          No -85          No -84          No -83          No -82   

2. Rok minima              771               782               791               804                814              824                836 

3. φS v r. minima       (340;360)
0  

   (355;375)
0
     (250;330)

0
    (335;355)

0
    (170;200)

0
    (170;200)

0
     (130;150)

0
            

4. ∆φS za trvání SC   <355;395>
0
 
  
<235;285>

0    
<415;465>

0    
<175;225>

0     
<330;390>

0  
<290;340>

0   
<340;380>

0 

                                                                        

5 .Časový rozdíl (r.)    1173            1172                1173              1172             1174             1172             1173                                                

 

6. Číslo SC                No  18           No  19            No  20          No  21          No  22          No  23            No  24 

7. Rok minima           1944               1954              1964             1976             1968             1996               2009 

8. φS v r. minima    
   

(305;325)
0
  

    
(315;335)

0
     (175;210)

0
  

   
(235;275)

0
 
      

(105;125)
0
 
      

(115;135)
0
     (115;140)

0
  

 

9. ∆φS  za trvání SC <350;390>
0
 
  
<200;255>

0     
<385;460>

0   
<190;250>

0     
<350;390>

0    
<340;385>

0
 

 

 

Jak to bude s aplikací na předpověď minima některého SC např. SC No 25? 

 

Postup při předpovědi  data minima slunečního cyklu No 25: 

 

   I. Rozdíl 106 SC ═> SC No 24 – 106 SC → SC No -82 

                                     SC No 25 – 106 SC → SC No -81 

 

 II. SC No -82 měl minimum v r. 836 a  φS є  <130;150>
0
  

  
; 

     SC No -81 měl minimum v r. 846 a  φS 
 
є <130;150>

0
  ;

  
   

    

  

   Úhlová dráha Slunce vůči barycentru za SC No -82 je dána zápisem:  

                                               

                                                                                             No -82                  No -81                                                                            

              ∆ φS    No -82          :[                     ]    
                                   φS є <130;150>

0
   φS є <130;150>

0
  

  
 

 

       Výsledná velikost úhlové dráhy  Slunce  za SC No -82 byla  

                                                             

                                                      ∆ φS 
 
є <340; 380>

0
     (A) 

 

III. Rok minima slunečního cyklu   No 25 je od r. 846 (minimum slunečního cyklu No -81) 

      časově vzdálen   (1174 ± 2)
r
  ═>  846 + (1174 ± 2)

r
  =  (2020 ± 2)

r
      

   

    

       Jako minimum  SC No 25 tedy  připadají v úvahu roky 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. 
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     Úhlová dráha Slunce v těchto letech je:  

                      φS  2018 є  <  75;   95>
0
   

                      φS  2019 є  <  95; 115>
0
                              Podle základní úvahy platí: 

                      φS  2020 є  <115; 140>
0
   

                      φS  2021 є  <140; 160>
0
                              ∆ φS    No -82   =     ∆ φS    No 24,  

                      φS  2022 є  <160; 180>
0
   

 

    lze  tedy psát:                                             

                                                                                         No 24              No 25                                        

                                     

              ∆ φS    No 24          :[                      ]    

                                   φS  =110
0
  

  
φS  2018- φS  2022 

 

Jsou tyto možnosti:  1. pro rok 2018  je ∆ φS 
 
є <325; 345>

0
 

                                 2. pro rok 2019  je ∆ φS 
 
є <345; 365>

0
 

                                 3. pro rok 2020  je ∆ φS 
 
є <365; 390>

0                              
(B) 

                                 4. pro rok 2021  je ∆ φS 
 
є <390; 410>

0
 

                                 5. pro rok 2022  je ∆ φS 
 
є <410; 430>

0
 

 

Srovnáním s výsledkem (A) pro No -82    ∆ φS 
 
є <340; 380>

0
  jsou vyloučeny možnosti 4. a 5. 

Možnost 1. a 3.vyhovují částečně, zatímco možnost 2.  - interval pro rok 2019 je celý v intervalu SC No -82. 

   

IV. Podobnost ale vykazují také sluneční cykly  s diferencí 212   ═> SC No 24 – 212 SC → SC No -188 

                                                                                                              SC No 25 – 212 SC → SC No -187. 

 

                                                                                                No -188                No -187                                                                            

              ∆ φS   No -188        :[                      ]    
                                            φS є < 55; 75>

0
   φS є < 60; 80>

0
  

  
 

 

z čehož vyplývá pro No -188 ∆ φS 
 
є <345; 385>

0
  .  

Při porovnání se vztahy  (B) přichází v úvahu roky 2019 nebo 2020! 

 

 

Podobně lze předpovědět minima dalších SC : 

No 26 na konci  r. 2029 nebo na počátku r. 2030,  

No 27 v r. 2043, No 28 v r 2055, No29 na sklonku r. 2066,  

No 30 ve 2. polovině r. 2076 nebo v 1. polovině r. 2077,  No 31 koncem r. 2076 nebo v 1. polovině r. 2077, 

No 31 v r. 2086 nebo 2087, No 32 v letech 2096 či 2097. 

 

 

Nicméně jsou ještě další aspekty pohybu Slunce vůči Barycentru. 

 

 

    Charvátová, 1989 upozornila, že pohyb Slunce vůči barycentru se opakuje s periodou přibližně 180 let a že 

tento pohyb lze rozdělit  na uspořádaný a chaotický. Domnívá se, že chaotické sluneční dráhy jsou pokaždé jiné, 

zatímco uspořádané dráhy jsou po 180 letech prakticky tytéž, jen pootočeny o 30
0
 (rozuměj vůči Barycentru). 

 

   Autor nazval tento cyklus pohybu Slunce vůči Barycentru „SLUNEČNÍ POHYBOVÝ CYKLUS “  a 

označil zkratkou  SPC a rozdělil tento pohybový cyklus podle Střeštíka, 2007,do čtyř různě velkých časových 

intervalů. . Prvních 50 let tvoří období klidu. Následuje 30-ti leté přecho-dové období ke 40 let dlouhému období 

chaosu.Zbývajících 60 roků SPC je opět přechodovým obdobím. 

 

 

Autor zpracoval 15 SPC od r. -610 (každý,-podle úvah Charvátové a Střeštíka, pro čtyři časové intervaly) a 

označil je pořadovými čísly od č.-3 (-610 až  -431), č.-2 (-430 až -251), č.-1 (-250 až -71), č. 0 (-70 až +110), atd  

až po SPC č.9 (1551 až 1730), SPC č.10 (1731 až 1910) a SPC č. 11 (1911 až 2090). 

Každý SPC (Sluneční Pohybový Cyklus) i každý jeho časový úsek začíná 1.1. a končí 31.12. příslušných roků 

Viz TAB 2 
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TAB 2 

 

 

      č.                    50 r.                          30 r.                         40 r.                          60 r.                            180  r. 

   SPC                  klid                         přechod                    chaos                      přechod  

 

     -3        -610    až    -561        -560    až    -531        -530   až     -491        -490   až     -431        -610     až   -431 

     -2        -430            -381       -380            -351        -350            -311       -310            -251        -430            -251 

     -1        -250            -201       -200            -171        -170            -131       -130              -71        -250              -71 

      0          -70              -21         -20               10            11              50           51              110          -70             110 

      1          111             160         161             190          191            230         231             290          111            290 

      2          291             340         341             370          371            410         411             470          291            470 

      3          471             520         521             550          551            590         591             650          471            650 

      4          651             700         701             730          731            770         771             830          651            830 

      5          831             880         801             910          911            950         951           1010          831          1010 

      6        1011           1060       1061           1090        1091          1130       1131           1190        1011          1190 

      7        1191           1240       1241           1270        1271          1310       1311           1370        1191          1370 

      8        1371           1420       1421           1450        1451          1490       1491           1550        1371          1550 

      9        1551           1600       1601           1630        1631          1670       1671           1730        1551          1730 

    10        1731           1780       1781           1810        1811          1850       1851           1910        1731          1851 

    11        1911           1960       1961           1990        1991          2030       2031           2090        1911          2090                                                                                             

 

 

   Autor se pokusil z dostupných pramenů zjistit počet slunečních cyklů  (uvažovány jsou tzv. 11-ti leté)  za celý 

Sluneční Pohybový Cyklus a rovněž v každém ze čtyř časových intervalů SPC. 

 

    Protože určení počátku slunečního cyklu nebylo vždycky jednoznačné (a někdy doposud není – viz různé 

údaje u různých zdrojů) byl zvolen  stejný způsob výpočtu pro všechny SC – je uvažována chyba 0,5 roku, což 

vzhledem k průměrné délce SC (11 let) tvoří jistě přijatelnou 4% chybu. 

 

 

    Minimum každého SC  začíná 1.1. 31.12. roku před minimem následujícího cyklu. Počty slunečních cyklů 

podle jednotlivých SPC a ve čtyřech časových intervalech soustřeďuje TAB 3.                                                    
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TAB 3 

 

      č.                    50 r.                          30 r.                         40 r.                          60 r.                            180  r. 

   SPC                  klid                         přechod                    chaos                      přechod  

 

     -3        -610            -561       -560            -531        -530            -491        -490           -431        -610            -431 

                           4,80                           2,60                          3,60                           5,25                           16,25  

     -2        -430            -381       -380            -351        -350            -311       -310            -251        -430            -251 

                           4,90                           2,80                          3,75                           5,40                           16,85 

     -1        -250            -201       -200            -171        -170            -131       -130              -71        -250              -71 

                           4,10                           2,80                          3,65                           5,65                           16 ,20 

      0          -70              -21         -20               10            11              50           51              110          -70            110 

                           4,40                           2,85                          3,55                           5,10                           15 ,90 

      1          111             160         161             190          191            230         231             290          111            290 

                           4,40                           2,85                          3,70                           5,25                           16 ,20  

      2          291             340         341             370          371            410         411             470          291             470 

                          4,40                            2,80                          3,65                           5,30                           16,15 

      3          471             520         521             550          551            590         591             650          471             650 

                          4,40                            2,70                          3,80                           5,30                           16,20 

      4          651             700         701             730          731            770         771             830          651             830 

                          4,30                            2,75                          3,85                           5,50                           16 ,40 

      5          831             880         801             910          911            950         951           1010          831           1010 

                          4,60                            2,75                          3,65                           5,35                           16,35 

      6        1011           1060       1061           1090        1091          1130       1131           1190        1011           1190 

                          4,20                            2,70                          3,90                           5,50                           16,30 

      7        1191           1240       1241           1270        1271          1310       1311           1370        1191           1370 

                          4,55                            2,45                          3,70                           5,55                           16,25 

      8        1371           1420       1421           1450        1451          1490       1491           1550        1371           1550 

                          4,55                            2,55                          3,45                           5,70                           16,25 

      9        1551           1600       1601           1630        1631          1670       1671            1730        1551           1730 

                          4,50                            2,60                          3,50                           5,45                           16,05 

    10        1731           1780       1781           1810        1811          1850       1851           1910        1731           1851 

                          4,80                            2,55                          3,55                           5,15                           16,05 

    11        1911           1960       1961           1990        1991          2030       2031           2090        1911           2090 

                          4,90                            2,75                             ?                               ?                                  ? 
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Sluneční cykly v prvním století třetího tisíciletí našeho letopočtu 
                                                              
Jiří Čech 
 
(The solar cycles in the 1st century of the 3rd millennium A.D.) 

 

Abstrakt:  

              V návaznosti na  práci  „Sluneční cykly No 24, No 25, No 26 a jejich hlavní charakteristiky“ (Úpice 

2008) a na předcházející práci „Pohyb Slunce k těžišti sluneční soustavy a sluneční cykly“ se autor snaží určit 

data minim, případně maxim, a dobu trvání  

slunečních cyklů od r.2009 do konce 21. století 

 

In relation to the work “Solar cycles No 24, No 25, No 26 and their main characteristics” (Úpice 2008) and to the 

previous work “The movement of the Sun towards the centre of gravity of the Solar System and solar cycles” the 

author tries to determine the dates of minimums, eventually of maximums, and the time of duration of the solar 

cycles from 2009 to the end of the 21
st 

century.  

 

 

 

 

    Charvátová, 1989,  upozornila, že pohyb Slunce vůči barycentru se opakuje s periodou přibližně 180 let a že  

a že tento pohyb lze rozdělit  na uspořádaný a chaotický. Domnívá se, že chaotické sluneční dráhy jsou  pokaždé 

jiné, zatímco uspořádané dráhy jsou po 180 letech prakticky tytéž, jen pootočeny o 30
0
 ( vůči Barycentru). 

 

   Autor nazval tento cyklus pohybu Slunce vůči Barycentru „SLUNEČNÍ POHYBOVÝ CYKLUS “  a 

označil zkratkou  SPC. Podle Střeštíka, 2007,  rozdělil tento pohybový cyklus do čtyř různě velkých časových 

intervalů.  

     Prvních 50 let tvoří období klidu. Následuje 30-ti leté přechodové období ke 40 let dlouhému období chaosu. 

.Zbývajících 60 roků SPC je opět přechodovým obdobím. 

 

    Autor zpracoval 15 SPC od r. -610 (každý, podle úvah Charvátové a Střeštíka) pro čtyři časové intervaly) a 

označil je pořadovými čísly od č.-3 (-610 až  -431), č.-2 (-430 až -251), č.-1 (-250 až -71), č. 0 (-70 až +110), atd  

až po SPC č.9 (1551 až 1730), SPC č.10 (1731 až 1910) a SPC č. 11 (1911 až 2090). 

   Každý SPC (Sluneční Pohybový Cyklus) i každý jeho časový úsek začíná 1.1. a končí 31.12. příslušných roků 

 

 

Počty slunečních cyklů podle jednotlivých SPC a ve čtyřech časových intervalech soustřeďuje TAB 1. 
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TAB 1 

 

      č.                    50 r.                          30 r.                         40 r.                          60 r.                            180 r. 

   SPC                  klid                         přechod                    chaos                      přechod  

 

     -3        -610            -561       -560            -531        -530            -491        -490           -431        -610            -431 

                           4,80                           2,60                          3,60                           5,25                           16 ,25  

     -2        -430            -381       -380            -351        -350            -311       -310            -251        -430            -251 

                           4,90                           2,80                          3,75                           5,40                           16 ,85 

     -1        -250            -201       -200            -171        -170            -131       -130              -71        -250              -71 

                           4,10                           2,80                          3,65                           5,65                           16,20 

      0          -70              -21         -20               10            11              50           51              110          -70            110 

                           4,40                           2,85                          3,55                           5,10                           15,90 

      1          111             160         161             190          191            230         231             290          111            290 

                           4,40                           2,85                          3,70                           5,25                           16 ,20  

      2          291             340         341             370          371            410         411             470          291             470 

                          4,40                            2,80                          3,65                           5,30                           16,15 

      3          471             520         521             550          551            590         591             650          471             650 

                          4,40                            2,70                          3,80                           5,30                           16,20 

      4          651             700         701             730          731            770         771             830          651             830 

                          4,30                            2,75                          3,85                           5,50                           16,40 

      5          831             880         801             910          911            950         951           1010          831           1010 

                          4,60                            2,75                          3,65                           5,35                           16,35 

      6        1011           1060       1061           1090        1091          1130       1131           1190        1011           1190 

                          4,20                            2,70                          3,90                           5,50                           16,30 

      7        1191           1240       1241           1270        1271          1310       1311           1370        1191           1370 

                          4,55                            2,45                          3,70                           5,55                           16,25 

      8        1371           1420       1421           1450        1451          1490       1491           1550        1371           1550 

                          4,55                            2,55                          3,45                           5,70                           16,25 

      9        1551           1600       1601           1630        1631          1670       1671            1730        1551           1730 

                          4,50                            2,60                          3,50                           5,45                           16,05 

    10        1731           1780       1781           1810        1811          1850       1851           1910        1731           1851 

                          4,80                            2,55                          3,55                           5,15                           16,05 

    11        1911           1960       1961           1990        1991          2030       2031           2090        1911           2090 

                          4,90                            2,75                             ?                               ?                                  ? 

 

 

 

     Autor si dovolil vyslovit domněnku o možnosti periody 2340 let sluneční činnosti ; 

(Podobnou periodu 2402 let  sluneční činnosti  zmiňuje i Charvátová , 2010? 

 

  SPC č. -3 je od SPC č. 10 vzdálen časově stejně jako SPC č. -2 od SPC č. 11 ═> 2340 let. 

{{  Jistě nelze nevidět, že 2340:180 = 13 (přesně).   Kromě toho → 2 x (1174 ± 2)
r
  = (2348 ± 4)

r  
═> což je         

      velmi blízko hodnotě 2340 let.  A souvislost period  (1174± 2)
r
  a 106 SC {→  1 SC ÷ 11,075

r 
} 

      a  (2348 ± 4)
r   

a 212 SC {→  1 SC ÷ 11,075
r 
 }

 
  byla výše již zmíněna.}} 

 

     Tato perioda by se mohla projevit např. v  trendu  počtu slunečních cyklů mezi  SPC č. -3  ═> SPC č. -2  

a  SPC č. 10 ═> SPC č.11 ; viz rozdíly hodnot ve sl. II., III.  Viz TAB 2..    
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TAB 2   

  

    sl.   I.                 sl.II.                          sl.III.                       sl. IV.                       sl. V.                            sl. VI 

 

      č.                    50 r.                           30 r.                         40 r .                          60 r.                            180 r. 

    SPC                  klid                         přechod                    chaos                      přechod  

 

     -3        -610            -561       -560            -531        -530            -491        -490           -431        -610           -431 

                           4,80                           2,60                          3,60                            5,25                          16 ,25  

     -2        -430            -381       -380            -351        -350            -311       -310            -251        -430            -251 

                           4,90                           2,80                          3,75                           5,40                           16,85 

 

 

    10        1731           1780       1781           1810        1811          1850       1851           1910        1731          1851 

                           4,80                          2,55                            3,55                          5,15                          16,05 

    11        1911           1960       1961           1990        1991          2030       2031           2090        1911          2090 

                           4,90                          2,75                               ?                               ?                                 ?  

 

 

Je-li tento předpoklad  správný,  

pak také rozdíly v počtu slunečních cyklů  SPC č. -3  ═> SPC č. -2 a SPC č. 10 ═>SPC č.11  

ve sl. IV., V, VI. budou podobné – viz TAB 3 . 

  

 

 

TAB 3 

 

    sl.   I.                sl.II.                         sl.III.                         sl. IV.                     sl. V.                           sl. VI 

 

     č.                    50 r.                           30 r.                         40 r.                          60 r.                            180 r. 

   SPC                  klid                         přechod                    chaos                      přechod  

 

     -3        -610            -561       -560            -531        -530            -491        -490           -431        -610           -431 

                           4,80                           2,60                          3,60                            5,25                          16 ,25  

     -2        -430            -381       -380            -351        -350            -311       -310            -251        -430            -251 

                           4,90                           2,80                          3,75                           5,40                           16,85 

 

 

    10        1731           1780       1781           1810        1811          1850       1851           1910        1731          1851 

                           4,80                          2,55                            3,55                          5,15                          16,05 

    11        1911           1960       1961           1990        1991          2030       2031           2090        1911          2090 

                           4,90                          2,75                            3,70                          5,30                           16,65 

 

 

Na obr. č.4 je ukázka postupu pro zjištění počtu slunečních cyklů  pro období  1.1. 1911 až 31.12.1990, 

tedy  pro období klidu  SPC č. 11  

 

                                                    Obr. č.4 –počet SC od  1.1. 1911 až 31.12.1990   
              

  Na základě postupu   v předcházejícím příspěvku -viz str. 2 textu „  Pohyb Slunce k těžišti sluneční soustavy a 

sluneční cykly“ byla určena minima  SC No 25 na r.2019 nebo na r. 2020 a  No 26 v závěru r. 2029 nebo 

v počátku r. 2030. 

  Do tohoto období patří SC No 22 (min 1986), SC No 23(min 1996), SC No 24 (min 2009) a SC No 25 a No 26, 

 SC No 22 a No 26 tam patří částečně. 

     (I když v posledních třech stoletích jsou udávána minima a maxima slunečních cyklů s přesností na měsíce, 

v následujících úvahách  jsou data minim zkoumaných slunečních cyklů v SPC č. 10 a SPC č. 11 stále uváděna  

s přesností ± 0,5 rok, viz výše.) 
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Podobně bylo postupováno v období přechodu z klidu do chaosu SPC č. 11, tedy od 1.1.1991 do 31.12.2030. 

Jistou zkouškou správnosti výše uvedených postupů je hodnota 3,70 SC pro období 1991 až 2030 v TAB 5 pro 

SPC č.11 ve sl. V. 

 

Postup je zřejmý z obr. č.5. 

 

                                                       Obr. č.5 –počet SC od  1.1. 1991 až 31.12.2030 

 

Stejným postupem, kombinací postupu  v předcházejícím příspěvku -viz str. 2 textu „  Pohyb Slunce k těžišti 

sluneční soustavy a sluneční cykly“  a aplikací předpokládané periodicity 2340 let byla určena data minim 

slunečních cyklů No 27  - No 31   pro období od 1.1.2031 do 31.12.2090. 

 

Shrnutí  viz TAB 6. 

 

TAB 6 

                                       Sluneční cyklus                            datum minima 

 

                                             No 25                                         2020,07 

 

                                             No 26                                         2029,07 

 

                                             No 27                                         2043,00 

 

                                             No 28                                         2055,00 

 

                                             No 29                                         2067,00 

 

                                             No 30                                         2076,07 

                                                                               nebo         2077,07 

  

                                            No 31                                          2086,00 

                                                                               nebo         2087,00 
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Vliv sluneční aktivity na děje v kometárním ohonu 
 
Petr Horálek, Hvězdárna v Úpici 
 

Na základě systematického fotografického pozorování komet je možné dlouhodobě sledovat vývoj sluneční 

aktivity v úzkém profilu v oblasti tvořené iontovým ohonem komety. Ten se dá zejména u komet z Kreutzovy 

skupiny považovat za součást dějů ve sluneční koróně. Vzhledem k očekávání letošní jasné komety C/2012 S1 

ISON se právě nabízí ideální příležitost významný vliv sluneční aktivity na kometární ohon v oblasti vnější 

koróny sledovat celosvětově hned několika metodami i přístroji. Pro amatérské astronomy z těchto metod 

přichází v úvahu zejména digitální širokoúhlá pointovaná astrofotografie. 

 

The influence of solar activity on processes in comet tail 
 
Petr Horálek, Hvězdárna v Úpici 
 

Based on a systematic photographic observation of comets there is probability for long term observing the 

development of solar activity in a narrow range of ion tail of comets. Especially ion tail of the comets from 

Kreutz group is part of the processes in the solar corona. As we expect bright comet C/2012 S1 ISON, there is 

just an ideal opportunity to worldwide observing the significant influence of solar activity on comet’s ion tail in 

the outer corona by several methods and instruments. From these methods there is particularly relevant digital 

guiding wide-angle astrophotography for amateur astronomers. 

 

 

Prezentace: Komety 

 

 

 

 

komety.pptx
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Výpočet obyvatelných zón exoplanet 
 
Pavel Pintr, Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i .- Toptec 
Sobotecká 1660, 51101 Turnov 

 

 

 

     In this work we have demonstrated the new boundaries of habitable zones for stellar spectral classes F, G, 

K and M. We have used Stephan - Boltzmann law for the calculation of habitable zones. We have shown that 

habitable zones depend on the total infrared optical thickness. This parameter depends on the amount of gas in 

the atmosphere of exoplanets. We have calculated a density of exoplanets according to the statistical analyse of 

extrasolar systems for the spectral classes F, G, K and M. We can find according to our study a lot of possible 

habitable exoplanets for stellar spectral class G, stellar spectral class F has possible habitable exoplanets by 52% 

less than class G, stellar spectral class K has possible habitable exoplanets by 67% less than class G and stellar 

spectral class M has the least possible habitable exoplanets. 

 

 

     V této práci stanovíme nové hranice obyvatelných zón exoplanet pro hvězdné spektrální třídy F, G, K a M. 

Využijeme Stefanův – Boltzmannův zákon. Ukazujeme, že obyvatelné zóny závisí na celkové intračervené 

optické tloušťce atmosféry exoplanety. Tento parametr závisí na množství a druhu plynu. Stanovíme teoretickou 

hustotu exoplanet v obyvatelných zónách pro jednotlivé spektrální třídy. Ukazujeme, že nejvíce potenciálních 

obyvatelných exoplanet má spektrální třída G, spektrální třída F má o 52% méně obyvatelných exoplanet než 

spektrální třída G, spektrální třída K má o 67% méně obyvatelných exoplanet než spektrální třída G a nejméně 

obyvatelných exoplanet má spektrální třída M. 

 

Prezentace: exoplanety.pdf 

 

 

exoplanety.pdf
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Zatmění Slunce v roce 2012   
 
Jan Sládeček 
 
 
Abstrakt: 

 
V roce 2012 došlo k prstencovému i úplnému zatmění Slunce a také k přechodu planety Venuše přes sluneční 

disk. Tento úkaz lze rovněž považovat za miniaturní sluneční zatmění.  

Prstencové zatmění Slunce nastalo dne 21.5.2012 vztaženo ke světovému času (UT). Pozorovací místo bylo  

v USA, severovýchodně od Las Vegas. Cílem bylo fotografovat prstencovou fázi na okraji pásu „annularity“.    

K úplnému zatmění Slunce došlo dne 13.11.2012 rovněž vztaženo k UT. Již předem byla vybrána severní 

Austrálie, kde procházel pás totality. Místo pozorování bylo zvoleno den předem podle vývoje počasí. Stanoviště 

bylo v australské stepi vzdálené asi  100 km na západ od východního pobřeží státu Queensland. Hlavním cílem 

expedice bylo fotografování sluneční koróny, pro pozdější zpracování. Byla provedena i další fotografická 

dokumentace v průběhu úplné fáze.  

 

Solar Eclipses in the year 2012 

 

In the year 2012 came to Annular and Total Solar Eclipses and also to transfer planet Venus across the solar disc. 

This phenomenon is possible considered as miniature Solar Eclipse.  

Annular Eclipse of the Sun was on May 20, 2012 associated to universal time UT. Observation place was in 

USA, north-east of Las Vegas. Target was photograph the annular phase at edge annularity belt.  

Total Eclipse of the Sun was on November 13, 2012 also associated to UT. Already in advence was chooce north 

Australia, where was through totality belt. The observation place was chooce day in advance along trend of 

weather. The place was in Australian prairie distant about 100 km west of east coast of Queensland state. The 

main destination of expedition was the photograph of Solar Corona for later processing. Other photographic 

documentation was performed during total phase. 

 

Prezentace: zatmeni.ppt 

 

Video: TSE2012videomix2_JS.mpg 
 

 
Rok 2012 byl bohatý na úkazy týkajících se zatmění Slunce. Došlo k prstencovému i úplnému zatmění Slunce a 

také k přechodu planety Venuše přes sluneční disk. Tento jev lze rovněž považovat za miniaturní sluneční 

zatmění.  

Prstencové i úplné zatmění Slunce mělo v podstatě podobný průběh. V obou případech stín Měsíce překročil 

datovou hranici, takže z hlediska místních časů začala obě zatmění o den později, než skončila. Tato skutečnost 

se neprojeví, když jsou obě zatmění vztažena ke světovému času (UT).  

Z hlediska UT vznikl pás prstencové fáze dne 20.5. v Číně, pokračoval do Japonska, pak přes Tichý oceán a 

skončil 21.5. v USA (obr.1). Pozorovací místo bylo zvoleno severovýchodně od Las Vegas. Vyhlídka počasí pro 

celou oblast Kalifornie byla velmi příznivá, představovala asi 80 % pravděpodobnost jasného počasí v době jevu. 

Cílem bylo fotografovat prstencovou fázi na okraji pásu „annularity“.  

Pás totality vznikl dne 13.11. (UT) v severní Austrálii (obr.2), pak  pokračoval severně od Nového Zélandu přes 

Tichý oceán, kde 14.11. skončil před Jižní Amerikou. Místo pozorování bylo zvoleno až den předem podle 

vývoje počasí. Stanoviště bylo v australské stepi vzdálené asi 100 km na západ od východního pobřeží státu 

Queensland. Hlavním cílem expedice bylo fotografování sluneční koróny pro pozdější zpracování.  
 

zatmeni.ppt
TSE2012videomix2_JS.mpg
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Obr.1 Mapa prstencové fáze zatmění Slunce s vyznačenými pozorovacími místy  

(převzato z http://eclipse.gsfc.nasa.gov/) 

  

Průběh slunečních zatmění byl snímán poměrně kvalitní technikou. Již poněkolikáté se osvědčil digitální 

fotoaparát Canon EOS 350D ve spojení ruským teleobjektivem 3M-5A 500mm/f8, tentokrát byl navíc 

k dispozici i druhý stejný fotoaparát s astronomickým dalekohledem TSC/Vixen 2605 1035mm/f9,4. Oba 

uvedené přístroje byly upevněny na paralaktické montáži Vixen photo Guider GP2. V případě prstencového 

zatmění byla jako filtr použita sluneční folie Baader AstroSolar. Rád bych touto cestou znovu poděkoval 

Honzovi Zahajskému za zapůjčení paralaktické montáže a v termínu prstencového zatmění i dalekohledu. 

Videokamery a další fotoaparáty byly rovněž  důležité při dokumentování průběhu celé cesty i zatmění Slunce.  

Cíl obou expedic byl splněn, byly pořízeny fotografie prstencové i úplné fáze zatmění Slunce 2012. Rovněž 

vyšel i experiment s focením prstencové fáze bez filtru. Na jednom snímku se podařilo zachytit, při dotyku 

slunečního a měsíčního disku, načervenalou chromosféru. V průběhu úplné fáze byly pořízeny fotografie 

sluneční koróny, cílem byla bílá koróna (F + K). 
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Obr.2 Mapa úplné fáze zatmění Slunce s vyznačenými pozorovacími místy  

(převzato z http://eclipse.gsfc.nasa.gov/) 

 

Expedice do USA a Austrálie byly zajímavé také po cestopisné stránce. Navštívili jsme známý Grand Canyon 

s řekou Colorado, Death Valley (údolí Smrti), Národní park Yosemite s krásnými vodopády. Queensland je 

zajímavý přírodou, při pobřeží se, vzhledem k četným dešťům, daří mnoha rostlinným i živočišným druhům. 

Naproti tomu střed Austrálie je extrémně suchý, jsou zde velmi zajímavé přírodní útvary, např. známý Uluru. 

Část expedice si cestu prodloužila na Nový Zéland, pokud má Austrálie hezkou přírodu pak Nový Zéland působí 

až kouzelně. Je zde nádherná příroda s množstvím jezer a horským masívem.  

 

     
Obr.3 Prstencová fáze s chromosférou a přechod Venuše přes sluneční disk, Canon EOS 350D  
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Obr.4 Průběh prstencového zatmění Slunce v USA 21.5.2012 UT, Canon EOS 350D  

  

 
Obr.5 Snímek úplné fáze z hlediska osvětlení stanoviště a okolí, Olympus FE-310 
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Obr.6 Fotografie úplné fáze zatmění Slunce v Austrálii 13.11.2012 UT, Canon EOS 350D, různé expoziční časy 

 

 
Obr.7 Složený obrázek z několika snímků úplné fáze zatmění Slunce 13.11.2012, Canon EOS 350D  
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Nové způsoby detekce meteorů 
 
Ladislav Křivský, Hvězdárna v Úpici 
 

Použití univerzálního přijímače pro radioastronomii SDRX01B  pro detekci ionizovaných stop které vytváří 

meteory. Princip pasivního radaru a co vše k tomu potřebujeme. Výhody a nevýhody  použitého systému, jaké 

nové poznatky můžeme získat.Ukázky a pokusy o popis záznamů. Kam se bude ubírat vývoj našeho systému a 

čeho bychom chtěli v budoucnu dosáhnout. 

 

 

 

Prezentace: meteor4.ppt 

meteor4.ppt
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Simulace zbytkových optických vad objektivu 210/3452 slunečního 
spektrografu na observatoři v Ondřejově  
 

 

Zdeněk Rail, Daniel Jareš, Radek Melich   
Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i .- Toptec 
Sobotecká 1660, 51101 Turnov 
e-mail : rail@ipp.cas.cz, jares@ipp.cas.cz, melichr@ipp.cas.cz 

 

 

 

Koncem roku 2012 bylo provedeno přeměření a vyčištění objektivu 210/3452 slunečního spektrografu 

observatoře AsÚ AVČR v Ondřejově. Spektrograf pracuje  v čáře  

H-Alfa a je tvořen tímto objektivem a dvojlomně-polarizačním filtrem, umístěným před jeho ohniskovou 

plochou. Z naměřených hodnot jsme vyčíslili jeho optické vlastnosti. 

V refrátu předkládáme jak výsledky matematického vyčíslení zbytkových vad, tak nové optické návrhy systémů 

vhodných pro použití filtrů Fabry-Perota. 

 

 

Simulation of Residual Optical Aberrations of Objective Lens 210/3452 of Solar Spectrograph of 

Ondřejov Observatory 

 

At the end of year 2012 our workshop accomplished measurement and restauration of objective 210/3452 of the 

spectrograph of Astronomical Institute of Czech Academy of Sciences. This objective lens is used together 

with narrow-band birefringent filter for solar chromosphere imaging. In this work we present both results of 

mathematical evaluations of residual aberrations and new designs of systems suitable for Fabry-Perot filter 

application. 

 

 

 

1. Úvod 

 

 

V prosinci 2012 jsme byli požádáni pracovníky Slunečního oddělení Astronomického Ústavu AV ČR v.v.i. 

provést kontrolu optického systému chromosférického dalekohledu. Tento přístroj je umístěn v kopuli hlavní 

budovy ondřejovské observatoře na společné montáži s fotosférickým dalekohledem s objektivem Alvana 

Clarka 203/2800 mm. 

Chromosférický dalekohled je vybaven dvojlomně-polarizačním filtrem Šolcova typu s pološířkou propusti cca 

0,07 nm v oboru čáry H Alfa (656,3 nm). Filtr je v něm umístěn do sbíhavého svazku objektivu před jeho 

ohniskovou plochou. 

Objektiv byl vyroben v závodech Carl Zeiss Jena okolo roku 1950, má průměr 210 mm a ohniskovou vzdálenost 

3451,3 mm pro paprsky o vlnové délce 656,3 nm. Před objektivem je umístěn determální filtr z materiálu 

KG3 o průměru 170 mm a tloušťce 5,2 mm. 

V nedávné minulosti začaly být problémy se zobrazovacími vlastnostmi přístroje a to byl důvod, proč se k nám 

dostaly jeho díly ke kontrole. Na optickou lavici se dostal objektiv 210/3451,3 a dále determální filtr, 

zabraňující infračerveným paprskům vstup do přístroje. 

 

 

 

2. Postup měření 

 

 

Postup měření dubletu byl standartní, nejdříve byla na autokolimátoru proměřena jeho podélná barevná vada. 

Pomocí řady filtrů byly proměřeny sečné vzdálenosti pro paprsky jednotlivých vlnových délek. 

Poté byly  čočky pracovníkem Bohdanem Šrajerem  vyjmuty z objímky a u spojky byla též měřena chromatická 

křivka pro paraxiální paprsky. Toto měření bylo provedeno pouze v jedné orientaci spojné čočky vypouklejší 

plochou k objektu. U druhé orientace spojky vypouklejší plochou dozadu ke vstupním paprskům je sférická 

aberace mnohem větší a brání k přesnému určení sečné vzdálenosti. Obě měření sečných vzdáleností byla 

prováděna s přesností +/- 0,2 mm. Z naměřených hodnot sečných vzdáleností spojky bylo možné v programu 
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Zemax spočítat index lomů čočky pro jednotlivé vlnové délky. Z nich pak byla  sestavena disperzní křivka 

spojky. Disperzní křivka rozptylky byla spočtena na základě výsledků měření sečných vzdáleností 

kompletního dubletu. Pro přesný výpočet zbytkových vad objektivu bylo nutné pro výstupní plochu objektivu 

zavést dodatečně další parametr - asféričnost plochy. S tímto parametrem byly získány výsledky simulací  

blízké s naměřenými. 

 

 

 

3.Výsledky  měření 

 

 

Čočky objektivu jsou uloženy v objímce s označením Carl Zeiss, Nr.1481 E. 

Z měření chromatické aberace vyplývá, že objektiv o průměru 210 mm má pro paprsky čáry H-Alfa  sečnou 

vzdálenost 3430 mm. Horní hranice jeho vlnové aberace pro tuto spektrální čaru je lepší než λ/10, to 

znamená hodnotu lepší než 65 nm. 

Rozdíl sečných vzdáleností paprsků o vlnových délkách 422 nm a 723 nm je cca 26,5mm.  

Plochy objektivu byly vyčištěny a zhruba 10 mm velká lastura na výstupní ploše objektivu byla zabroušena a 

vyčerněna. 

Sbíhavý svazek z hlavního objektivu, zacloněného determálním filtrem na konvergenci 1/20,3, vstupuje do 

dvojlomně polarizačního filtru Šolcova typu o pološířce propustnosti 0,07 nm a optické délce cca 200 mm.   

S objektivem byla k přeměření dodána planparalelní deska o průměru 170 mm a tloušťce 5,2 mm z materiálu 

KG3. Její funkce je odfiltrovat paprsky v IR oboru a zabránit ohřevu vnitřku tubusu.  

Tato deska způsobuje zhoršení vlnové aberace soustavy o průměru 170 mm přibližně na λ /4. Je umístěna cca 

200 mm před objektivem. 

Planparalelita desky byla měřena autokolimačním testem pomocí přesného paraboloidu o průměru 210 mm a 

ohniskové vzdálenosti 1392 mm, který vytvářel svazek paralelních paprsků. Do tohoto svazku byla umístěna 

planparalelní deska ze skla KG3. Rovinným zrcadlem se svazek paprsků zpětně odrážel do desky a 

paraboloidického zrcadla, které odražené paprsky vracelo do ohniska. Analyzátorem byla v tomto případě 

Ronchi mřížka. 

Velikost odchylky vlnoplochy, způsobené chybou planparelelity skla, byla změřena na cca 150 nm.   

 

 

 

4. Simulace optických soustav s původním objektivem 

 

a/ Základní sestava se Šolcovým filtrem 

 

Objektiv o průměru 210 mm má pro vlnovou délku paprsků 656,3 nm ohniskovou vzdálenost 3451,3 mm. Pro 

přesnější vyčíslení sférické aberace dubletu bylo v návrhu nutné použít asférický profil  jeho 4. plochy o 

asféričnosti -7,5.  

Bez této hodnoty by dublet pro čáru 656,3 nm měl vlnovou aberaci cca λ/4. Z výpočtu vyplývá, že dublet je 

blízký aplanátu s malou zbytkovou  komou. Před objektivem se nachází  determální filtr z materiálu KG3 o 

tloušťce 5,2 mm a průměru 170 mm . 

V simulaci spektrografu byl dvojlomně-polarizační filtr Šolcova typu o přibližné optické délce 200 mm, umístěn 

tak, že jeho  výstupní plocha byla ve vzdálenosti 100 mm před ohniskovou plochou. Soustavou lze pozorovat  

na Slunci nevignetované pole o průměru 16,8 úhlových minut, reprezentujících lineární rozměr 17 mm. 

S dvojlomně-polarizačním filtrem Šolcova typu o přibližné délce 200 mm lze pozorovat  na Slunci 

nevignetované pole o průměru 16,8 úhlových minut, reprezentujících lineární rozměr 17 mm. Šířka propusti 

filtru pro čáru Hα byla 0,07 nm. 

Pro simulaci našich optických soustav byly optické parametry skla KG3 nahrazeny parametry  skla  BK7.  

V katalogu Schottových skel je uvedena hodnota indexu lomu KG3 1.51 pro heliovou čáru d 587.6 nm.   

Před objektivem je ve vzdálenosti cca 200 mm umístěn determální filtr, omezující vstupní aperturu spektrografu 

na průměr 170 mm. Tloušťka materiálu filtru  ze skla KG3 je 5,2 mm. Ze simulace vyplývá, že spektrograf  

má geometrické obrazy bodu mnohem menší než difrakční v celém zorném poli 16,8 úhlových minut. Toto je 

základní sestava spektrografu, s jakou se dnes pozoruje Slunce. 
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b/ Sestava s Day-Star filtrem 

 

Ve spektrografu  s objektivem 210/3450, zacloněném determálním filtrem na průměr 170 mm, lze  nahradit 

dvojlomně-polarizační filtr Šolcova typu filtrem Day-Star o optickém intervalu 25 mm a průměru vstupní 

apertury 30 mm.  

Objektiv o světelnosti 1/20,3 je příliš světelný pro použití Day-Star filtru, u kterého výrobce doporučuje 

konvergenci svazku maximálně1/30. 

 

 

 

  

c/  Spektrograf s Day-Star filtrem s kolimačním a zobrazujícím objektivem 

 

V našem referátu předkládáme optický návrh spektrografu, vybaveného filtrem typu Day-Star o průměru vstupní 

apertury 30 mm, optickou délkou 25 mm z materiálu silica – tavený křemen. 

Systém je tvořen původním objektivem, vícečlenným kolimačním a jednočočkovým zobrazujícím objektivem, 

Day Star filtrem  v paralelním svazku a determálním filtrem z KG3.   Vstupní apertura  systému je 170 mm. 

Výsledná ohnisková vzdálenost spektrografu je 4890 mm pro obor čáry Hα.  

Průměr Slunce je cca 43 mm. Spektrograf je navržen tak, aby bylo možné zobrazit Day-Star filtrem o optickém 

průměru 30 mm nevinětované zorné pole o průměru 37,5 úhlových minut. 

Divergence paprsků, procházející tímto filtrem činí 1/160. Nevýhodou navrhovaného přístroje je jeho stavební 

délka 5400 mm.  

Rovinným zrcadlem by bylo možné spektrograf zkrátit.  

 

 

d/ Spektrograf s Day-Star filtrem s kolimačním a zobrazujícím objektivem 

  

Spektrograf s Day-Star filtrem je blízký předchozímu optickému návrhu c/, avšak s omezeným zorným polem o 

průměru 10,8 úhlových minut. Ohnisková vzdálenost spektrografu je 5700 mm a stavební délka  celého 

přístroje činí 5750 mm. Paprsky procházejí Day-Star filtrem s konvergenci svazku 1/400. 

Přístroj je vhodný pro detailní zobrazení menší  části povrchu Slunce o průměru 10,8 úhlových minut s vysokým 

kontrastem. 

Parametry a výsledky simulací jejich zbytkových vad jsou uvedeny na obrázcích  v elektronické verzi referátu. 

 

 

 

 

5. Zhodnocení 

 

Hlavním úkolem naší práce bylo hledání potenciální příčiny, proč spektrograf nefunguje. Proto byla provedena 

kontrola hlavního  objektivu 210/3450 a determálního filtru ze skla KG3 o průměru 170 mm. Bylo shledáno, 

že tyto členy jsou  po optické stránce v pořádku a nejsou schopny do systému zavést pozorovaná zhoršení. 

Příčinou nefunkčnosti spektrografu je s nejvyšší pravděpodobností dvojlomně-polarizační filtr, který je nutné 

prohlédnout a proměřit. 

Objektiv byl u nás vyjmut z mechanické objímky a jeho optické plochy očištěny. Na zadní straně objektivu byla 

zabroušena a zabarvena lastura na optické ploše. Přitom bylo možné změřit mechanické a optické parametry 

dubletu.  Podobně byla změřena i deska z KG3. 

Z výsledků měření objektivu byla provedena jeho simulace zbytkových optických vad  v programu ZEMAX. 

Dále byla v programu ZEMAX zkoumána používaná konfigurace spektrografu, složená z dubletu a dvojlomně-

polarizačního filtru Šolcova typu. Pro malé zorné pole o průměru 16,8 úhlových minut tato soustava může 

poskytovat vynikající výsledky. 

Podobně byla zkoumána soustava objektivu s Day-Star filtrem, umístěšném do sbíhavého svazku před ohniskem. 

Tato soustava by též měla poskytovat vynikající obrazy, avšak objektiv o světelnosti 1/18 je pro tento typ 

filtru příliš světelný. Výrobce  filtru doporučuje, aby paprsky procházející filtrem měly konvergenci nižší než 

1/30. 

Dále byly spočteny dvě soustavy spektrografů o ohniskových vzdálenostech 4890 a 5750 mm, umožňující 

využití Day-Star filtru pro pozorování celého slunečního disku nebo pozorování zorného pole omezeného na 

průměr cca 10,8 úhlových minut s vysokým kontrastem. 

Nevýhodou těchto návrhů je jejich dlouhá stavební délka přístrojů – cca 5400 a 5700mm. 
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Tu by bylo možné pomocí rovinného zrcadla zkrátit na polovinu, avšak v současné době je taková úprava 

dalekohledu těžko realizovatelná. 

 

 

 

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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Obrázek 1. Objektiv 210/3450 Carl Zeiss Jena. Pohled shora. 

 

 
 

Obrázek 2. Objektiv 210/3450 Carl Zeiss Jena. Pohled z boku. 
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Obrázek 3. Ronchigram samostatného objektivu ve světle o vlnové délce 656,3 nm.( H-α) Mřížka   

5 vrypů na mm. 

   

 
 

Obrázek 4. Ronchigram dubletu 210/3450 s determálním filtrem o průměru 170 mm. 
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Obrázek 5. Spotdiagramy samostatného objektivu 210/3450 pro obor H-α. ( λ= 656,3 nm) 

 

 
 

Obrázek 6. Modulační přenosová křivka dubletu 210/3450 pro obor H-α. ( λ= 656,3 nm) 
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Obrázek 7. Podélná chromatická vada dubletu 210/3450 

 

Prezentace: prezentace.ppt 

 

Obrázky: obrazky 

 

prezentace.ppt
obrazky
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Zobrazovací vlastnosti několika význačných reflektorů 
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e-mail : rail@ipp.cas.cz, jares@ipp.cas.cz 

 
Abstrakt: 

 

   V této práci předkládáme výsledky simulací zobrazovacích vlastností několika význačných historických 

zrcadlových dalekohledů, které konstruovali Newton, Hadley, Herschel, Rosse.      

 

Imaging properties of several important reflectors 
 

Abstract 

 

At this paper we present the results of simulation of imaging properties of several remarkable historical 

reflectors,which were constructed by Newton,Hadley,Herschel, Rosse. 

 

 

 
1. Historie vývoje zrcadlových dalekohledů 

  

Zobrazovací vlastnosti konkávní zrcadlové plochy byly známé již od starověku. Proto se brzy po vynalezení 

dalekohledu řada optiků pokoušela o výrobu přístroje, u kterého byl čočkový objektiv nahrazen konkávním 

zrcadlem.   

Jedním z nich byl italský optik Zucchi, který v roce 1616 zkoušel zkonstruovat dalekohled  s nakloněným 

konkávním sférickým zrcadlem a s okulárem - rozptylkou, umístěnou vně vstupujícího světelného svazku. 

Navrhl optický systém, který úspěšně vyrobil William Herschel až o 150 let později.  

V první polovině 17. století nebyly pokusy o výrobu zrcadlového dalekohledu úspěšné, protože optici nedovedli 

vyrobit dostatečně přesná  kovová zrcadla. 

Snahy o zlepšení zobrazovacích vlastností prvních čočkových dalekohledů byly nejenom stimulem pro skláře a 

brusiče čoček, ale i pro fyziky, matematiky a mechaniky. 

Velkým přínosem pro fyziku byl objev zákona lomu Willibaldem Snellem v roce 1621 a užití nového 

matematického aparátu – analytické geometrie Reného Descarta v polovině 30. let 17. století.   

Descartes zjistil, že jednoduchou čočkou se sférickými plochami nelze zobrazit hvězdu jako bod. Aby toto bylo 

možné, navrhl zadní plochu asférizovat do tvaru hyperboloidu. Podobně uvažoval i o asférických tvarech ploch 

zrcadel. Bodového zobrazení hvězdy bylo schopné jen paraboloidické zrcadlo v blízkosti jeho optické osy. 

Descartes byl první, kdo zavedl asférické  profily ploch do optiky. 

Ve 30. letech 17. století jeho přítel Mersenne navrhl několik typů dvojzrcadlových afokálních systémů. 

Pozorovatel by se měl v nich dívat otvorem v hlavním zrcadle do menšího, sekundárního zrcadla, sloužícího jako 

okulár. Jako dalekohledy byly tyto soustavy nepoužitelné, protože u nich nebylo možné přiblížit oko do blízkosti 

jejich výstupní pupily.   

 

Značným problémem byla u prvních čočkových dalekohledů jejich barevná vada. Tehdejší fyzika ji nebyla 

schopna vysvětlit a její vznik byl optiky spojován s nepřesností výroby čoček. 

V polovině 17. století byla známa teorie výpočtu profilů ploch zrcadlových zobrazujících prvků, které však 

nedokázali brusiči vyrobit. Výrobu objektivů - singletů optici již dobře zvládali, neznali příčinu vzniku barevné 

vady. Empiricky věděli, jakou ohniskovou vzdálenost musí mít objektiv - singlet daného průměru, aby jeho 

barevná vada příliš nerušila jeho zobrazovací vlastnosti.   

 

První reálný zrcadlový dalekohled navrhl v roce 1665 skotský duchovní James Gregory.  

Jeho základem bylo paraboloidické zrcadlo se středovým otvorem. Sekundární zrcadlo o profilu rotačního 

elipsoidu bylo umístěno vpředu dalekohledu za ohniskem primárního zrcadla a odráželo paprsky z primárního 

zrcadla vzad. Jedno ohnisko eliptického sekundáru leží v ohnisku primárního paraboloidického zrcadla. Poloha 

druhého ohniska sekundáru je za vrcholem primárního zrcadla.  Pozorovatel prohlíží okulárem obraz v ploše 

s tímto  druhým ohniskem.    

Gregory se pokoušel o výrobu svého systému. Ale ani on, ani jeho vrstevníci nevyrobili kvalitní dalekohled 

tohoto typu, protože v té době neexistovala technologie výroby  dostatečně přesných ploch kovových zrcadel. 

mailto:jares@ipp.cas.cz
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Koncem 60. let 17. století se začal zabývat optikou i Isaac Newton. Ve věku 20 let studoval    povahu světla a 

příčiny vzniku optických vad tehdejších neachromatických dalekohledů. 

Objevil, že barevná vada singletu vzniká rozkladem světla na rozhraní dvou prostředí s různými indexy lomu a 

ne nepřesnou prací výrobců čoček. Výpočtem prokázal, že pokud bude jednoduchý objektiv dostatečně dlouhý,  

není nutné asférizovat jeho zadní plochu, aby zobrazoval stigmaticky.   

Isaac Newton ze svých pokusů s hranoly, rozkládajícími bílé světlo na barvy, neobjevil vztahy mezi indexy lomu 

materiálů a jejich rozdíly pro různé barvy světla.  

Z jeho měření vyplynulo, že všechny materiály mají tento vztah stejný a tudíž nelze dosáhnout stavu, aby jedna 

čočka kompenzovala barevnou vadu druhé. 

Pro dvojčočkový objektiv musí platit dvě podmínky :  

 

1) rovnice výsledné optické optické mohutnosti dubletu       

 

                                          φ1       +         φ2           =         1                                  

 

2) podmínka achromasie 

 

                                         φ1 / ν1      +   φ2 / ν2     =         0                                

 

   kde     φ1, φ2 jsou optické mohutnosti čoček    

              ν1, ν2  jsou materiálové konstanty skel. 

 

Později byla čísla ν1 a ν2 vyjadřující poměr  (nd – 1 ) / (nF  - nC) nazvána Abbeho čísla. 

 

   kde     nd je index lomu pro čáru d 

              nC je index lomu pro čáru C 

              nF je index lomu pro čáru F 

 

V případě, že všechny materiály mají shodné hodnoty ν1 a ν2, jak vyplynulo z Newtonových  nepřesných 

měření, nelze tyto dvě podmínky současně splnit. Autorita Isaaca Newtona byla tak vysoká, že těmito závěry 

pozdržel vývoj refraktoru cca o 50 let.  

 

Newton navrhl a zkonstruoval první reálný zrcadlový dalekohled. V něm mělo být hlavní zrcadlo o profilu 

rotačního paraboloidu. Druhým prvkem jeho systému bylo rovinné sekundární zrcadlo, umístěné uprostřed 

vstupního svazku a skloněné o úhel 45˚. Tento člen zalomil sbíhavý svazek z primárního zrcadla  o 90˚ a vyvedl 

jeho ohniskovou plochu vně tubusu. 

První  takový dalekohled byl zkonstruován v letech 1668-1669. V roce 1671 předvedl svůj další přístroj 

Královské společnosti.  

Tento dalekohled měl hlavní kovové zrcadlo o průměru cca 32 mm, zacloněné na průměr cca 27 mm a 

ohniskovou vzdálenost cca 152 mm. Jednočočkový okulár poskytoval zvětšení 30-35 krát. Když svůj dalekohled 

porovnával s refraktorem s neachromatickým objektivem o stejném průměru a ohniskové vzdálenosti  cca 1200 

mm, reflektor velice ostře zobrazoval planetu Jupiter bez barevného okraje, avšak obraz byl tmavší než 

v čočkovém dalekohledu.  

Newtonova zrcadla byla vyrobena ze slitiny mědi, cínu a arzénu, odrážela pouze 16 procent světla a jejich 

povrch velice rychle ztrácel odrazivost. Okrajové zóny zrcadel bylo nutné zaclonit, protože měly delší ohnisko 

než středové paprsky. Projevovala se u nich vada zleštění krajů. Newton byl první, kdo použil pro leštění zrcadla 

smolu. 

 

Krátce po objevu  Newtonova dalekohledu se objevila i další dvojzrcadlová soustava, Cassegrainova, která byla 

nejprve podrobena tvrdé kritice. Díky ní se tento systém začal vyrábět až o 150-200 let později. Nakonec, od 

konce 19. do poloviny 20. století, se Cassegrainův systém ze dvojzrcadlových systémů konstruoval nejčastěji. 

Ve dvacátých letech minulého století byl nahrazován aplanatickým systémem Ritchey-Chrétien. 

 

První zrcadlový dalekohled, který mohl svými zobrazovacími vlastnostmi konkurovat neachromatickým 

refraktorům, zkonstruoval Hadley na počátku 18. století.  

Byl to přístroj systému Newton o průměru  cca 152 mm a ohniskovou vzdálenosti cca 1550 mm. 

Dalekohled byl ve své době porovnáván s refraktory Christiana Huygense, které podávaly světlejší obrazy, což 

bylo způsobeno nízkou odrazivostí vyleštěného povrchu kovového zrcadla a také tím, že Huygensovy objektivy 

měly větší průměr. 
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 U zrcadlového dalekohledu si astronomové vysoce oceňovali kvalitu obrazu, pohodlnost při pozorování, snadné 

hledání objektů pomocí hledáčku a to, že s ním bylo možné pozorovat i za soumraku, což s dlouhofokálními 

refraktory nebylo možné. Díky oxidaci zrcadlových ploch však bylo nutné čas od času zrcadla přelešťovat. 

Rozměry celého dalekohledu byly podobné rozměrům většího stolu. 

Jedním z prvních optiků, kteří se začali ve 40. letech 18. století zabývat výrobou zrcadlových dalekohledů, byl 

James Short. Společně se svými bratry vyrobil řadu dalekohledů typu Newton a Gregory až do průměru  okolo 

500 mm. Byl první, kdo se úspěšně prosadil na trhu a mohl si diktovat i ceny přístrojů. Zvládl i asférizaci 

optických ploch svých zrcadel. 

Zároveň po dlouhých pokusech se mu podařilo odlévat kovová zrcadla, která po vyleštění měla odrazivost téměř 

70 procent. 

Řada optiků po něm své umění výroby kovových zrcadel ještě zlepšila.Vývoj technologie kvalitních kovových 

disků trval několik desítek let. Každý výrobce většinou  musel odlít spoustu disků než se mu povedlo nalézt 

takovou slitinu, která měla potřebné vlastnosti: Tvrdost, leštitelnost, dobrou odrazivost po vyleštění a odolnost 

povrchu proti oxidaci. 

 

V 70. letech 18. století se začal zajímat o astronomii i William Herschel v anglickém městě Bath. První jeho 

dalekohledy byly zakoupeny od anglických optiků. Později zkusil sám vyrobit několik refraktorů s objektivy - 

singlety, s jejichž výkony nebyl spokojen.   

Proto začal sám brousit vlastní zrcadla, jejichž průměr neustále zvětšoval. V jeho domech  vznikaly dílny na 

výrobu kovových zrcadel včetně odlévání . 

Jedním z jeho nejslavnějších přístrojů je Newton  cca 158/2100, se kterým objevil  v březnu 1781 planetu Uran. 

Tento přístroj se mu mimořádně povedl a byl mnohokrát porovnáván s řadou přístrojů včetně těch, které se 

používaly na hvězdárně v Greenwich. William Herschel společně se svým bratrem Alexandrem vybrousili 

několik stovek kovových zrcadel, která pak prodával s kompletními montážemi. Postupně zvětšoval  svá zrcadla 

až do průměru cca 1200 mm a ohniskové vzdálenosti cca 12000 mm. 

Herschel vybrousil několik stovek kovových zrcadel až do průměru 1200 mm a ohniskové vzdálenosti 

12000mm.Většinu svých dalekohledů zkonstruoval jako systém Newton o světelnosti okolo 1/12. Výhodou 

těchto méně světelných zrcadel byla jejich snadnější výroba vzhledem k menší hodnotě asféričnosti-odchylky 

asférické-paraboloidické plochy od sféry. Přístroje měly i menší mimoosovou vadu komu.  

Velkou část svých pozorování Herschel prováděl i s 480 mm dalekohledem typu Newton o ohniskové 

vzdálenosti cca 6100 mm. U tohoto přístroje pokusně umístil okulár před tubus tak, aby neclonil vstupní svazek 

světla a vyhnul se použití sekundárního rovinného  zrcátka. Shledal, že takový optický systém podává slušné 

obrazy hvězd a zároveň neztrácí světelnou energii odrazem od povrchu sekundárního zrcátka. Později tuto 

zkušenost aplikoval i u svého největšího dalekohledu o průměru 1200 mm. 

S tímto přístrojem pozoroval méně, protože jeho menší dalekohledy byly pro pozorování mnohem snadněji 

ovladatelné. Nárůst plochy velkého zrcadla nebyl doprovázen radikálním zvětšením dosahu přístroje. Přesto 

s ním objevil dva Saturnovy měsíce, Enceladus a Mimas. 

Později je oba pozoroval i ve svém menším dalekohledu o průměru 480 mm. Mimoosové vady přístroje se 

skloněným primárním zrcadlem částečně kompenzoval vhodně naloněným okulárem. Herschel konstruoval i 

dvouzrcadlové soustavy Gregory.  

 

Přesnost většiny jeho zrcadel, která byla později měřena, ukázala, že zrcadla splňovala Rayleighovo kriterium 

nebo byla velice blízko jeho hodnotě. Optická plochy zrcadel se od ideálních ploch nelišly více než o 1/8 vlnové 

délky.  

Herschel  byl znám i používáním extremně velkých zvětšení, dosahujícím několik tisíc krát. Ve dvacátých letech 

20. století bylo měřeno cca 45 jeho okulárů, které tato fakta potvrdily. Okulár s nejkratší ohniskovou vzdáleností 

měl její hodnotu 0,27 mm. 

 

Ve 40. letech 19. století Lord Rosse v Birr Castle v Irsku postavil svůj dalekohled o průměru 1800 mm a 

ohniskové vzdálenosti  cca 16 000 mm. S ním se mu podařilo rozlišit  spirálovou strukturu mlhoviny M51 

v souhvězdí Honící Psi.  

 

Dalekohled Lorda Rosse byl dlouhou dobu největším dalekohledem na světě a je největším reflektorem 

s kovovým zrcadlem. Původní zrcadlo o průměru cca 1800 mm je nyní muzejním exponátem ve Science 

Museum v Londýně. Dalekohled byl v nedávné minulosti restaurován a má hlavní zrcadlo vyrobeno z hliníku. 

 

Významným astronomem a konstruktérem zrcadlových dalekohledů s kovovými zrcadly byl  William Lassell. 

Se svým 600 mm dalekohledem o světelnosti 1/10 na paralaktické montáži, objevil v říjnu roku 1846 měsíc 

Triton planety Neptun. Nalezl i měsíce Ariel a Umbriel planety Uran a  Saturnův Hyperion. Jeho přístroj s velice 
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přesným zrcadlem o průměru 600 mm, který byl dokončen v roce 1845, se velmi dobře uplatnil při pozorování 

planet. Zrcadlo si udrželo poměrně dlouhou dobu svoji odrazivost. 

Ještě větší dalekohled o průměru 1220 mm a ohniskové vzdálenosti 11300 mm počátkem 60. let 19. století 

odvezl na Maltu, kde byl seeing mnohem lepší než v Anglii.     

Posledním velkým reflektorem, zkonstruovaným s kovovým zrcadlem, byl Cassegrainův dalekohled 

v Melbourne z roku 1868. V polovině 19. století  angličtí astronomové usilovali o studium objektů jižní oblohy. 

Bylo to i tím, že hlavní hvězdárny s výkonnými přístroji byly postaveny především na severní polokouli a 

objekty jižní oblohy byly prostudovány mnohem méně. Proto byla  navržena stavba velkého dalekohledu typu 

Cassegrain o průměru primárního zrcadla 1210 mm a ohniskové vzdálenosti cca 9750 mm. Ekvivalentní 

ohnisková vzdálenost soustavy Cassegrainu byla cca 50600 mm. 

Dalekohled měl sloužit k revizi katalogu objektů jižní oblohy, který vytvořil Sir John Herschel. Přístroj 

s kovovými zrcadly byl vyroben v Dublinu firmou Grubb pro observatoř v australském Melbourne. 

V době jeho stavby byla již běžně vyráběna skleněná zrcadla, na jejichž povrch byla chemicky nanesena stříbrná 

vrstva s odrazivostí okolo 90 procent. Výroba melbournského dalekohledu s kovovými optickými prvky byla 

krokem zpět. Později přístroj byl překonstruován a dostal světelnější skleněné zrcadlo.  

Úspěšným přístrojem byl Newtonův reflektor se skleněným postříbřeným  zrcadlem Leona Foucalta na 

observatoři v Marseille o průměru 800 mm a ohniskové vzdálenosti okolo 4400 mm, který sloužil pro 

spektroskopická pozorování.  

Dalším známým dalekohledem byl Newton Crossleyho observatoře o průměru 910 mm a ohniskové vzdálenosti 

5300 mm nebo světelný Newton - Cassegrain George Ritcheyho o průměru 600 mm a světelnosti primárního 

zrcadla 1/3,9. Sekundární ohnisko tohoto přístroje bylo využíváno pro spektrografická měření. Fotografie 

mlhoviny v Andromedě, pořízené s tímto přístrojem, se staly na konci 19. století legendárními.  

  

Rozvoj velkých reflektorů byl na konci 19. a začátkem 20. století způsoben velkým zájmem astronomů o 

fotografování oblohy a spektroskopií. Velké přístroje se konstruovaly zpravidla tak, že v ohniskové ploše 

primárního zrcadla - paraboloidu se fotografovaly objekty.   

V sekundárním ohnisku  Cassegrainova systému byla umístěna štěrbina spektrografu. 

Takto byly navržen 60 palcový  /průměr 1520 mm/ dalekohled observatoře Mount Wilson. Primární zrcadla mají 

světelnosti okolo 1/5, cassegrainovská ohniska 1/20 a  1/16, coudé ohniska pro spektroskopii 1/30. Výrobcem 

optiky tohoto přístroje byl George Ritchey. 

Záhy tento astronom a optik zkonstruoval ještě větší přístroj s primárním zrcadlem o průměru 100 palců / 2540 

mm/. Světelnost primárního zrcadla byla 1/5,1 ,  cassegrainovského systému 1/16 a coudé 1/30, podobně jako u 

60 palcového dalekohledu. 

 

Až do počátku 20. století se systémy zrcadlových dalekohledů neměnily. V astronomii se používaly dalekohledy 

typu Newton a Cassegrain. Systém Gregory se od konce 18. století stavěl jen vyjímečně. Totéž platí pro systém 

s nakloněným primárním zrcadlem, navržený Herschelem. 

V roce 1905 navrhl Schwarzschild dvojzrcadlový dalekohled, kompenzující astigmatismus. Ten se také 

prakticky nepoužívá kvůli velké stavební délce a řadě nevýhod, hlavně malého zorného pole. 

Ve dvacátých letech 20. století se objevuje dvojzrcadlový aplanatický systém Ritchey-Chrétien. Oproti 

Cassegrainu má zhruba třikrát větší zorné pole než Cassegrainův systém. 

Od padesátých let se prakticky všechny velké dalekohledy konstruují  jako Ritchey – Chrétien 

s hyperboloidickým primárním zrcadlem. Jedinou výjimkou je šestimetrový dalekohled BTA na Kavkaze, 

konstruovaný jako Cassegrainův systém 

Nové systémy s hyperboloidálními primárními zrcadly jsou  výhodné i pro použití složitých korektorů pole, 

umístěných ve sbíhavém svazku primárního zrcadla těsně před ohniskovou plochou zrcadla. Pro fotografování 

objektů jsou nacházena řešení korektorů pro velikosti zorných polí, pro které dosud  rozměrově neexistují 

dostatečně velké CCD detektory.  

Po 2. světové válce byl dokončen pro hvězdárnu Mount Palomar dalekohled s průměrem primárního 

paraboloidického zrcadla o průměru 200 palců /5080 mm/ a ohniskové vzdálenosti 17300 mm. Přístroj je 

využíván pro spektroskopii. Ekvivalentní ohniskové vzdálenosti cassegrainovského systému je 1/16 a coudé 

1/30. 

Později byl v SSSR vyroben i paraboloid o průměru 6000 mm a ohniskové vzdálenosti 24000 mm pro hvězdárnu 

v Zelenčuku na severozápadě Kavkazu.Též tento přístroj využívá coudé sekundáry,vytvářející dvojzrcadlové 

systémy o světelnostech okolo 1/30 . 
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2. Vady zrcadel  

 

Technologie výroby optických ploch kovových zrcadel se vyvíjela postupně. Nejprve byla zvládnuta výroba 

sférických ploch, poté byly vyráběny i soustavy, u kterých bylo nutné zrcadla asférizovat. 

Má-li zrcadlo Newtonova dalekohledu průměr D nebo poloměr r = D/2, poloměr křivosti  plochy R, pak 

odchylka plochy δ(x) paraboloidu od sféry je rovna  

                      

                                                         δ(x) = (r ^4) /32*R^3 

 

Pokud má zrcadlo kvalitně zobrazovat, neměla by hodnota odchylky δ(x) přesahovat cca 60 nm. Seeing 

zpravidla nedovolí využít rozlišovací schopnost velkého dalekohledu naplno. 

Velikost odchylky asférické plochy zároveň určuje technologickou složitost výroby zrcadla. 

 

Zrcadlo o asféričnosti  b, ohniskové vzdálenosti f,  poloměru r (polovina průměru zrcadla D)  se bude na optické 

ose zobrazovat hvězda o geometrickém průměru : 

 

  

Geometrický průměr hvězdy  =  f  *  ( 1 + b ) *  ( r  ^  3)  /  ( 16 * f   ^  3 )         [mm]      (1)  

                                                   

nebo v úhlových vteřinách : 

 

             ρ   =   ( 3600 ) *  arctang ( 1 + b )  *  ( r  ^  3)  /  ( 16 * f   ^  3 )                [´´]        (2)  

 

Příčný rozměr komatického obrazce  se u zrcadla  zvětšuje se vzdáleností  θ od optické osy. 

 

 

Délka komatického obrazu  =  f  *  ( 3  *  θ  *  r  ^ 2 )  /  (  4  *  f  ^  3 )                [mm]     (3) 

   

 

nebo v  úhlových vteřinách : 

 

           φ    =    ( 3600 )   *  arctang  ( 3 *  θ  *  r  ^  2 )  /  ( 4  *  f  ^  3 )                  [´´]       (4)  

 

                                                                  

   Příčný rozměr astigmatického obrazce se u zrcadla o poloměru r a ohniskové vzdálenosti f zvětšuje se 

vzdáleností θ od optické osy. 

 

 

Délka astigmatického obrazu  =   f  *  ( r   *   θ  ^  2 )  /  ( f  ^  3 )                         [mm]      (5) 

 

  nebo v  úhlových vteřinách       

 

        σ   =    ( 3600 )  *  arctang  ( r   *   θ  ^  2 )  /  ( f  ^ 3 )                                      [´´]       (6)  

 

 

 

 Hlavní zrcadla systémů Newton, Gregory a Cassegrain jsou paraboloidická 

                                              

                                                  b1 = -1 

 

Asféričnosti sekundárního zrcadla Cassegrainova dalekohledu  b2 je rovna 

 

                                                  b2 = ( f   +  f1) / ( f  –  f1) 

 

kde f je ekvivalentní ohnisková vzdálenost soustavy dvou zrcadel a f1 je ohnisková vzdálenost primárního 

zrcadla. 

Pro dvě zrcadla s ohniskovými vzdálenostmi f1, f2, která jsou mezi sebou vzdáleny od sebe ve vzdálenosti d 

platí rovnice 

 

                                                1/f  =  1/f1  +  1/f2  - d / (f1 * f2) 
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3. Závěr 

Myšlenka výroby zrcadlových dalekohledů vznikla záhy po objevu dalekohledů. Na její praktické uskutečnění 

bylo nutné vyvinout technologii výroby jak kovových materiálů, tak jejich přesné opracování. 

Jakmile se toto stalo, zrcadlové dalekohledy s kovovými zrcadly se staly hlavními přístroji, které přinášely 

informace o vesmíru. Velké reflektory dominovaly po celé 18. století, na jehož konci měl největší refraktor 

průměr  cca 120 mm.  

Tento proces byl počátkem 19. století přerušen, kdy se podařilo úspěšně zvládnout technologii výroby optického 

skla, umožňující výrobu velkých čočkových objektivů.  

Ve druhé polovině 19. století došlo k několika objevům: Podařilo se objevit chemický postup, kdy se na 

skleněnou plochu podařilo nanést tenkou stříbrnou vrstvu o odrazivosti okolo 90 %. Dále Leon Foucalt objevil 

stínové metody, které umožňovaly dosahovat vysoké přesnosti při měření optických ploch. 

Velkou revoluci v astronomii způsobilo fotografování nebeských objektů. 

Fotografie zcela změnila nároky na optické parametry dalekohledů. Velké refraktory s malou světelností, 

barevnou vadou, značnými mechanickými rozměry nebyly vhodné pro fotografování řady objektů, které tehdy 

zajímaly astronomy. 

V té době se začaly opět stavět reflektory se skleněnými zrcadly o mnohem menší stavební délce, větších 

průměrech a světelnostech, se kterými byly získávány cenné údaje o vesmírných tělesech. Již u 60 palcového 

dalekohledu se projevilo značné navýšení výkonů oproti  starším čočkovým dalekohledům.Tento přístroj se stal 

prototypem pro další, větší přístroje. 

V časopise Sky and Telescope byla publikována tato myšlenka : zásadní objevy v astronomii přinesly pouze tři 

dalekohledy. Tím prvním byl Galileův dalekohled „Objevitel“, se kterým byly poprvé pozorovány  krátery na 

Měsíci, fáze Venuše, měsíce Jupitera, podivný vzhled Saturna, stavba Mléčné dráhy. Tím druhým přístrojem byl 

Fraunhoferův heliometr z observatoře v Koenigsbergu, se kterým byla poprvé změřena paralaxa pro hvězdu 61 

Cygni. 

Třetí byl 100 palcový dalekohled observatoře na Mount Wilsonu, jehož dosah umožnil  ve dvacátých letech 20. 

století Edwinu Hubbleovi nalézt cefeidy v galaxii M31 a vztah mezi vzdálenostmi pozorovaných galaxií a její 

radiálními rychlostmi.    

 

                                           

4. Příklady zobrazovacích vlastností – spotdiagramy několika význačných zrcadlových dalekohledů  

 

Vzhledem k tomu, že v literatuře se přesné parametry optických prvků publikují jen zřídka, pro naši simulaci 

zobrazovacích vlastností reflektorů jsme použili jen přibližné  průměry zrcadel a jejich ohniskových vzdáleností. 

Ty jsou v litertuře velice často uváděny v palcích a stopách. U dalekohledů o průměru 60 a 100 palců 

z observatoře na Mount Wilsonu byly vzdálenosti sekundárních zrcadel od primárních odhadnuty 

z publikovaných fotografií. 

 

 

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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Obrázek 1. Schéma Gregoryho systému 
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Obrázek 2. Schéma Newtonova systému  

 

 

 
  

Obrázek 3. Schéma Cassegrainova dalekohledu 
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Obrázek 4. Schéma Herschelova dalekohledu 

  

 

Prezentace: prezentace1.ppt 

 

Obrázky: obrazky1 

 

prezentace1.ppt
obrazky1
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Projekt „Seismologie ve školách“ v České republice 

 
Jan Zedník, Petr Jedlička, Jana Doubravová 
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Boční II/1401, 141 31 Praha 4 

 

Projekt Seismologie ve školách si klade za cíl vývoj jednoduchého seismometru, registračního zařízení a 

zpracovatelského programu, které by bylo možno umístit na středních školách a používat je jako fyzikální 

pomůcku pro výuku. Studenti by mohli zaznamenat blízká i vzdálená zemětřesení, zobrazovat seismické 

záznamy ze svého vlastního zařízení stejně jako z ostatních stanic školní sítě České republiky, odečítat časy 

příchodu seismických vln, lokalizovat zemětřesení a zobrazovat je v  mapách. Data ze školní sítě seismometrů se 

budou shromažďovat v datovém centru Geofyzikálního ústavu AV ČR (podobně jako data z lokálních a 

regionálních sítí určených pro vědecké účely) a budou dostupná přes webové stránky projektu. O školní 

seismometr již projevila zájem některá gymnázia, např. v Litomyšli. 

 

 

Project „Seismology in schools“ in the Czech Republic 
 
Jan Zedník, Petr Jedlička, Jana Doubravová 
Institute of Geophysics AS CR, v. v. i., Boční II/1401, 141 31 Prague 4 

 

Project „Seismology in schools“ has a goal to design a simple seismometer, recording system and processing 

sotfware which could be deployed at high schools as an educational tool. The system will allow students to 

record both local and distant earthquakes, display the seismograms from their own seismic station as well as 

from other stations of the school network of the Czech Republic, pick the arrival times of seismic waves, locate 

earthquakes and display epicenters in maps. Data from school seismometers will be transferred to the data server 

of the Institute of Geophysics of the Academy of Sciences in Prague (similarly to data from local and regional 

seismic networks used for scientific purposes) and will be available through the web pages of the project. 

Several high schools (e.g. in Litomyšl) already showed the interest to install the school seismometer. 

 

Prezentace: seismologie_ve_skolach_Upice.ppt 

 

seismologie_ve_skolach_Upice.ppt
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Modelace zemského povrchu vodou  

Blanka Šreinová, Mineralogicko-petrologické oddělení, Národní muzeum, Cirkusová 
1740, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice 

Voda je fenomén, jehož vliv a účinky na krajinu můžeme přímo pozorovat. V podstatě spolu s větrem modelují 

krajinu, která je primárně utvářena endogenními vnitřními silami, jež jsou spjaté s pohybem litosferických desek, 

s horotvornou činností, tektonickou činností a vulkanismem. Erozní a zvětrávací proces je ovlivněn zejména 

charakterem krajiny, typem horninového prostředí, zeměpisnou polohou, klimatem a povětrnostními 

podmínkami. Ukázky hornin, které jsou uloženy v geologické sbírce Národního muzea v Praze, názorně 

dokumentují výše zmíněnou činnost. 

 

 

Modelling of Earth surface by water  

Blanka Šreinová, Mineralogical-petrological department, National museum, 
Cirkusová 1740, 193 00 Prague 9 – Horní Počernice 

Water is the phenomenon whose influence and effect on the landscape can be directly observed. Water and wind 

model the Earth‘s surface which is primarily formed by endogenic internal forces connected with the movements 

of the lithospheric plates, orogenetic processes, tectonics and volcanism. Erosion and weathering are effected 

mainly by the character of the landscape, types of rocks, geographical position, climate and weather conditions. 

Samples of rockes deposited at geological collections of the National museum in Prague demostrate well all the 

above mentioned processes. 
 

Prezentace: 20130514 Modelace zemskeho povrchu vodou.ppt 

 

20130514%20Modelace%20zemskeho%20povrchu%20vodou.ppt
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Evropský satelitní navigační systém Galileo 
 
Josef Boška 

 
Abstrakt 

 

Práce se zabývá vlastnostmi a novými možnostmi evropského satelitního navigačního systému Galileo. Popisuje 

nový ionosférický model NeQuick, vyvinutý a upravený pro použití při korekci  ionosférické chyby v aplikacích 

v rámci Evropského Projektu Galileo. Rovněž je popsána samotná metoda ionosférické korekce vyvinutá pro 

systém Galileo. 

 

Abstract 

 

Paper deals with properties and new advantages of  European satellite navigation system  Galileo. Describes  

new ionospheric model NeQuick,  developed and adopted for correction and mitigation of ionospheric errors for  

positioning application in the framework of the European Galileo project.  The  ionospheric error correction 

method developed and adopted for European Galileo system  is also desribed. 

 
Prezentace: BoskaUpice21013def.ppt 

BoskaUpice21013def.ppt
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Souvislost mezi dlouhotrvající vysokou sluneční/geomagnetickou aktivitou a 
změnami geopotenciálních výšek v zimní dolní atmosféře 
 
J. Bochníček1, H. Davídkovová1, P. Hejda1, R. Huth2 
 
1Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 
2Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. 
 

Abstrakt: 

 

Práce analyzuje vztah mezi déletrvající vysokou sluneční/geomagnetickou aktivitou a změnou 

geopotenciálních výšek (GPH) v zimních obdobích (prosinec – březen) let 1950-1969 a 1970-2002 v severní 

dolní atmosféře.  

 

 

Prezentace: Bochnicek_Upice2013.pptx 

Bochnicek_Upice2013.pptx
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Možné korelace mezi geomagnetickou aktivitou a globální teplotou vzduchu 
 
Jaroslav Střeštík 
Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, Česká republika 

 
Abstrakt: Roční hodnoty indexů geomagnetické aktivity aa byly porovnány s průměrnými roční hodnotami 

globální teploty vzduchu za období 1850-2012. Přes velký rozptyl vychází kladná významná korelace. Ta však 

pouze odráží velmi podobnou dlouhodobou změnu obou sledovaných veličin, která nemusí mít společnou 

příčinu. Krátkodobější změny s periodami řádově roky či desetiletí jsou u obou veličin zcela jiné a vzájemná 

korelace je nulová. Při porovnání kratších úseků v délce jen několika desítek let, kde se dlouhodobá změna příliš 

neprojeví, vycházejí korelace různé. Významná korelace nalezená pro celé období tedy není perzistentní. Není 

tak prokázán žádný vliv geomagnetické aktivity na globální teplotu vzduchu v kratších časových dimenzích 

a nelze tedy využít odhadu možného budoucího průběhu geomagnetické aktivity k předpovědi globální teploty 

v budoucnosti. Při použití teplotních dat z jednotlivých stanic namísto teploty globální mohou vyjít korelace jiné, 

ale ani tyto nejsou perzistentní. Stejně tak při jakékoli jiné volbě kratších intervalů. 

 

Possible correlations between geomagnetic activity and global air temperature 

 

Abstract: Annual values of the geomagnetic activity indices aa have been compared with the annual mean 

values of global air temperature during 1850-2012. Despite of a big noise level a significant positive correlation 

takes place. However, it only reflects a very similar long-term change occurring in both investigated quantities, 

which must not have a common origin. Short periodical changes with periods of years or decades are at both 

quantities quite different and their correlation is negligible. When shorter parts with the length of about some 

decades have been compared, resulting correlations were different. The significant correlation for the whole 

period is therefore not persistent. No influence of the geomagnetic activity on global temperature in shorter time 

dimensions has been proved and therefore it is not possible to use any estimate of a possible course of the 

geomagnetic activity for a prediction of the global temperature in the future. Using the temperature data from the 

individual stations instead of the global ones different correlations can be obtained but even these are not 

persistent. The same result will follow using any other selection of shorter intervals. 

 

Hledání souvislostí mezi změnami sluneční či geomagnetické aktivity a počasím nebo klimatem je 

starého data. Badatelé dodnes nejsou v této otázce jednotni, najdou se nadšení zastánci mimozemských vlivů 

i jejich zapřisáhlí odpůrci. Sluneční a geomagnetická aktivita podléhá různým periodickým i neperiodickým 

změnám, které by se měly odrážet i v chodu meteorologických veličin v různém časovém období. Vcelku se 

badatelé shodují v tom, že jistá podobnost existuje u dlouhodobých změn (Love et al., 2011, Scafetta and West, 

2006). Lze však namítnout, že mnohé tyto výsledky vycházejí ze zpracování relativně krátkého období – jen 

několik dlouhodobých period – a to nemusí být průkazné. Při postupu do kratších časových dimenzí se 

podobnost vytrácí, přesto však bývá občas nalezena (Bucha, 2012, El Borie et al., 2012), avšak právě zde se 

jedná o zpracování poměrně krátkých časových úseků. V každém případě výrazná 11-letá periodicita u sluneční 

aktivity nemá svou obdobu v chodu žádné meteorologické veličiny. Zde se zaměříme na porovnání 

geomagnetické aktivity a globální teploty vzduchu za období 160 let, tedy na změny střednědobé až dlouhodobé. 

Podobnost obou těchto veličin budeme posuzovat i v různých kratších obdobích. 

Nejdelší nepřerušená řada indexů, které popisují úroveň geomagnetické aktivity, je řada indexů aa 

(Mayaud, 1972). Ty jsou určovány ze záznamů geomagnetických observatoří na dvou protilehlých místech 

Země, v Anglii a v Austrálii. K dispozici jsou hodnoty pro každý den počínaje rokem 1868. Přístupné jsou na 

internetových stránkách  ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/GEOMAGNETIC_DATA/AASTAR/aaindex . Později 

Nevanlinna a Kataja (1993) rozšířili řadu dále do minulosti až k roku 1844 na základě nepřímých a neúplných 

dat, avšak pro toto rozšíření byly určeny pouze roční hodnoty aa-indexů. Zde se zaměříme především na 

průměrné roční hodnoty těchto indexů, zčásti i na jejich měsíční průměry. Běžně používané celozemské indexy 

Ap, určené na základě K-indexů ze sítě stanic, jsou k dispozici teprve od r. 1932. 

Globální teplota je průměrná teplota vzduchu spočtená ze sítě vybraných stanic rozmístěných po celé 

zeměkouli. Hodnoty jsou vztaženy k průměru za roky 1971-2000, který je tak roven nule. K dispozici jsou 

měsíční hodnoty od roku 1850 (Brohan et al., 2006), které jsou dostupné také na internetových stránkách 

http://hadobs.metoffice.com/hadcrut3/diagnostics/index.html . Zde jsou použity pouze roční hodnoty. 

Na obr. 1 je ukázán vztah mezi ročními hodnotami geomagnetické aktivity dané indexem aa 

a průměrnou roční globální teplotou za období 1850-2012. Přes velký rozptyl obrázek ukazuje, že v letech 

s vyšší geomagnetickou aktivitou lze očekávat vyšší globální teplotu. Korelační koeficient je zde 0,36 a je 

významný na 99% úrovni významnosti. Téměř stejný obrázek i korelační koeficient dostaneme pro roční časový 
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posuv, tj. když globální teplotu porovnáváme s loňskou geomagnetickou aktivitou. Teprve při větším posuvu 

korelace rychle klesá. Obdobný graf pro sluneční aktivitu (Wolfova čísla) namísto geomagnetické aktivity by 

ukázal rozptyl bodů větší a korelaci slabší, koeficient je jen 0,15, což je právě na hranici 95% významnosti. 

Korelace mezi sluneční a geomagnetickou aktivitou za stejné období je vysoká, avšak ne příliš, koeficient 

dosahuje jen hodnoty 0,58. Geomagnetická aktivita není tedy pouhým odrazem aktivity sluneční, zahrnuje 

v sobě ještě mnoho dalších vlivů a dá se tedy považovat alespoň zčásti za faktor nezávislý. Proto je takový rozdíl 

v korelaci globální teploty se sluneční nebo s geomagnetickou aktivitou.  

Zde bychom mohli skončit se závěrem, že jsme prokázali, jak geomagnetická aktivita ovlivňuje globální 

teplotu. Jenže celá věc není zdaleka tak jednoduchá. Především je třeba mít stále na paměti, že korelace, byť 

statisticky významná, v žádném případě automaticky neznamená příčinný vztah, pokud neznáme mechanismus 

takového působení. Na druhé straně významná hodnota korelace naznačuje, že je třeba se daným problémem 

dále zabývat a pokusit se nalézt, čím je tato korelace způsobena.  
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Obr. 1. Korelace mezi ročními hodnotami indexu aa a ročními hodnotami globální teploty vzduchu za období 

1850-2012. 

 

Mnohé nám napoví průběh obou porovnávaných veličin za celou dobu pozorování. Ten je nakreslen na 

obr. 2. Průběh globální teploty názorně ukazuje globální oteplení. Přibližně v první třetině období teplota kolísá 

kolem jisté stálé hodnoty, pak ale začíná růst a tento růst se stále zrychluje. Kromě toho lze pozorovat jistou 60-

letou periodu: vždy po 60 letech (po roce 1880, 1940 a 2000) se růst na určitou dobu zastaví, zpomalí nebo 

dokonce teplota poklesne (Střeštík, 2009). Průběh je ovšem doprovázen značným kolísáním s kratšími 

periodami. U geomagnetické aktivity je krátkodobé kolísání mnohem větší a je dáno především odrazem 11-leté 

periody sluneční aktivity. K tomu se přidávají drobnější fluktuace. Ve druhé polovině období je aktivita celkově 

vyšší, takže lze i zde mluvit o jistém dlouhodobém růstu, i když v mnohem menším rozsahu než u globální 

teploty. Na samém konci období aktivita silně klesá. U sluneční aktivity (na obr. 1 nenakreslené) zcela převládá 

výrazná 11-letá perioda, avšak i zde lze pozorovat jistý dlouhodobý růst, neboť poslední cykly jsou v maximu 

vyšší než cykly na začátku zkoumaného období.  

U všech veličin tedy musíme rozlišovat dvojí druh variací: jednak krátkodobé změny převážně 

neperiodické a možné periody přibližně do 20 let, jednak dlouhodobý trend bez náznaku dlouhodobé periodicity, 

s možnými periodami nad 150 let. U sluneční aktivity naprosto převládá perioda 11-letá, ostatní 

krátkoperiodické změny jsou vzhledem k ní zanedbatelné. U geomagnetické aktivity se taktéž projevuje tato 

perioda, je však doprovázena mnoha periodami dalšími a značným šumem. U globální teploty 11-letá perioda 

chybí, zbývá pouze neperiodický šum a náznak 60-leté periody. Dlouhodobý trend má u všech veličin podobný 

průběh – hodnoty za 160 let rostou a tento růst se nepravidelně zrychluje. Jen velikost tohoto růstu je různá: 

u sluneční aktivity mnohem slabší než amplituda 11-leté periody, u geomagnetické aktivity je růst jen o něco 

slabší než krátkodobé fluktuace, u globální teploty výrazně převyšuje krátkoperiodické variace. Významná 

hodnota korelačního koeficientu pro data znázorněná na obr. 1 je tedy dána především podobným dlouhodobým 

trendem u obou veličin, zatímco krátkodobé změny jsou u každé veličiny zcela jiné. 
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Obr. 2. Průběh geomagnetické aktivity aa (nahoře) a globální teploty vzduchu (dole) za období 1850-2012. 

Doplněna aproximace polynomem druhého stupně za celé období (černě u obou). 
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Obr. 3. Spektra indexů geomagnetické aktivity aa (modře) a globální teploty vzduchu (červeně) v oboru period  . 

Čárkovaně je vyznačena hranice 95% významnosti. 
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Vyhladíme-li datové řady pomocí klouzavých průměrů či pomocí jakékoli jiné metody, potlačí se podíl 

krátkoperiodických variací a zesílí se význam dlouhodobého trendu, a to tím více, čím lépe je řada vyhlazena. 

Sníží se rozptyl bodů na obrázku a vzroste hodnota korelačního koeficientu. Při použití Woolhouseovy formule 

k vyhlazení vzroste korelace mezi geomagnetickou aktivitou a globální teplotou na 0,46, mezi sluneční aktivitou 

a globální teplotou na 0,24 a mezi sluneční aktivitou a geomagnetickou aktivitou na 0,79. Naopak odstraněním 

dlouhodobého trendu, např. odečtením hodnot odpovídajících černým křivkám na obr. 2, korelace mezi globální 

teplotou a sluneční nebo geomagnetickou aktivitou silně klesne na hodnoty kolem 0,05 a bude tedy naprosto 

bezvýznamná. 

Nízké či spíše nulové korelaci po odfiltrování dlouhodobého trendu odpovídají také různá spektra pro 

obě veličiny v oboru přibližně do 100 let. Ta jsou nakreslena na obr. 3. Ve spektru geomagnetické aktivity podle 

očekávání vyniká vrchol v periodě kolem 11 let, doprovázený dalšími s blízkými periodami (tyto periody pouze 

dokreslují nepříliš hladký průběh aktivity) a menší vrchol v periodě kolem 22 let. Podobné vrcholy se ve spektru 

globální teploty nevyskytují, nejvyšší je vrchol v periodě kolem 60 let doprovázený několika nižšími méně 

významnými, jimž naopak neodpovídá nic ve spektru geomagnetické aktivity, případně jen nevýznamné vrcholy. 

Shodu lze nalézt jen u některých nižších nevýznamných vrcholů. 
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Obr. 4. Průběh geomagnetické aktivity aa (nahoře) a globální teploty vzduchu (dole) za období 1850-1904, 

1904-1958 a 1958-2012. Doplněna aproximace přímkou pro každý úsek zvlášť. 

 

Rozdělíme-li celou řadu jakýmkoliv způsobem na části a posoudíme dlouhodobou změnu v každé části 

zvlášť, ukáže se, že je v každé části jiná. Regresní přímky jsou dodány k průběhu obou zkoumaných veličin na 

obr. 4, kde jsme řadu rozdělili na tři stejně dlouhé úseky po 54 letech. V první a třetí části hodnoty indexu aa 

mírně klesají, ve střední části silně rostou. Globální teplota nejprve nevykazuje žádnou změnu, ve druhé a třetí 

části však nastává růst, který je ve třetí části rychlejší. Proto také korelace je v každém z těchto úseků jiná. 

V prvním úseku je dlouhodobý trend nepatrný, podstatná část změny je dána krátkodobými fluktuacemi 

a korelace je nízká a nevýznamná: –0,14 (záporná vzhledem k poklesu hodnot aa-indexu). Ve druhé části je 

nápadný shodný dlouhodobý trend, což se projeví i na hodnotě korelačního koeficientu: dosáhne významné 

kladné hodnoty 0,48. Ve třetí části je trend zcela jiný u obou veličin a proto je korelace opět nízká: –0,13 

(záporná vzhledem k opačnému trendu u aa-indexu a teploty). Toto vše je názorně vidět na obr. 5. Ten je shodný 

s obr. 1, pouze body jsou rozlišeny barevně podle příslušnosti k uvedeným částem a pro každou tuto část je 

nakreslena regresní přímka. Všimněme si, jak body pro poslední část leží výše vzhledem k celkově vyšší 

globální teplotě. Průběh regresních přímek potvrzuje výše uvedené hodnoty korelačních koeficientů. Pouze ve 
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střední části roste globální teplota spolu s rostoucí geomagnetickou aktivitou. Různé hodnoty korelačních 

koeficientů a různé regresní přímky pro jednotlivé části jsou názorným a poučným dokladem toho, jak může být 

výsledek ovlivněn výběrem úseku, pro který se korelace zkoumá. Zde předvedené výsledky ukazují, že 

významná kladná korelace pro střední úsek ani pro celé období není perzistentní a nesplňuje tedy nejdůležitější 

podmínku pro to, aby mohla být považována za reálnou. 
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Obr. 5. Korelace mezi ročními hodnotami indexu aa a ročními hodnotami globální teploty vzduchu za období 

1850-1904 (hnědě), 1904-1958 (modře) a 1958-2012 (červeně) s regresními přímkami stejné barvy zvlášť pro 

každou skupinu. 

 

Při porovnání geomagnetické aktivity (indexy aa) s teplotou vzduchu v Klementinu (namísto globální 

teploty) za celé období dostaneme obrázek velmi podobný obr. 1, také korelační koeficient vyjde stejný: 0,36. 

Rozdělení celého období na tři části stejně jako pro globální teplotu (obr. 4 a 5) však vede k výsledkům odlišným 

(obr. 6). Korelace je velmi nízká ve všech třech částech (koeficienty 0,11, 0,15 a 0,13) a statisticky nevýznamná. 

Obrázek současně ukazuje, jak postupně rostla teplota vzduchu za 160 let. Tento růst je v Klementinu vyšší než 

pro globální teploty. Avšak závislost na geomagnetické aktivitě se ani zde neprokazuje. 
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Obr. 6. Korelace mezi ročními hodnotami indexu aa a ročními hodnotami teploty vzduchu v pražském 

Klementinu za období 1850-1904 (hnědě), 1904-1958 (modře) a 1958-2012 (červeně) s regresními přímkami 

stejné barvy zvlášť pro každou skupinu. 
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Vybereme-li kratší úseky jinak, může v některém vhodně zvoleném období vyjít korelace vysoká. Tak 

např. pro období 1960-2000, což se jen málo liší od období vyznačeného červenými body a přímkou na obr. 6, 

vyjde korelační koeficient dokonce 0,42. Z grafu na obr. 6 by odpadly mj. čtyři červené body vlevo nahoře 

a čtyři uprostřed vpravo a tím se podstatně změní sklon regresní přímky ve shodě s vyšší hodnotou korelačního 

koeficientu. Avšak pro globální teploty za období stejné období by vyšla korelace jen o málo vyšší: 0,22.  

Dosud jsme mluvili jen o ročních průměrných hodnotách. K dispozici jsou i měsíční průměry. Můžeme 

je použít dvojím způsobem. Nejjednodušší je zahustit obě časové řady, takže místo 160 bodů (roků) bude 

160 x 12 = 1920 bodů (měsíců). Tímto postupem se změní jen jedno: značně se zvýší rozptyl bodů na všech 

obrázcích a klesnou hodnoty všech korelačních koeficientů, kde žádný nepřekročí hodnotu 0,2. To proto, že 

použitím měsíčních hodnot přibudou variace s periodou jeden rok a méně, které jsou jiné u geomagnetické 

aktivity a u globální teploty. Je také možné vzít místo každého roku průměry pouze za leden, potom za únor atd., 

takže budou opět dvojice po 160 bodech. I v tomto případě budou všechny korelace mnohem nižší, protože 

výpočtem ročního průměru dochází k jistému vyhlazení a tím k odstranění krátkodobých variací různých 

u geomagnetické aktivity a u globální teploty. Můžeme dále zkoumat korelace s časovým posuvem, např. 

geomagnetickou aktivitu v lednu porovnáváme s globální teplotou v únoru, v březnu atd., geomagnetickou 

aktivitu v únoru pak s teplotou v březnu, v dubnu atd. Významnější korelaci však nenajdeme pro žádnou z takto 

sestavených kombinací. I pro tyto výpočty platí, že při výběru určitého kratšího úseku v délce jen několika málo 

desetiletí se může dojít k výsledkům značně odlišným. Může vyjít pro určitou kombinaci korelace mnohem 

vyšší, nebo naopak nulová či mírně záporná. Všechny takové odchylky je však třeba považovat za náhodné 

kolísání, které nemá obecnou platnost.  

Závěrem můžeme tedy konstatovat, že při vhodné volbě zkoumaného období se může nalézt významná 

kladná korelace mezi geomagnetickou aktivitou a globální teplotou vzduchu v ročních hodnotách. Ta je však 

způsobena shodným či alespoň podobným dlouhodobým chodem obou sledovaných veličin v průběhu 

zkoumaného období. Krátkodobé variace jsou u globální teploty vzduchu zcela jiné než u geomagnetické 

aktivity. Při jiné volbě zkoumaného období může vyjít korelace nulová. To proto, že právě v tomto období jsou 

dlouhodobé trendy rozdílné. Občas nalezená kladná korelace není tedy perzistentní a to znamená, že reálná 

a obecně platný vliv geomagnetické aktivity na globální teplotu vzduchu není prokázán. 
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Jak reaguje horní atmosféra a ionosféra na globální změnu klimatu? 
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Abstrakt: Hlavní příčinou změny klimatu v troposféře je rostoucí koncentrace skleníkových plynů, která 

vyvolává ohřev troposféry. Na vyšších výškách atmosféry, počínaje stratosférou, ale v efektu skleníkových 

plynů dominuje radiační ochlazování, čili růst jejich koncentrace ochlazuje, nikoliv ohřívá, horní atmosféru. To 

vede k změnám v chemii atmosféry, v koncentracích malých složek, ke změnám hustoty horní atmosféry 

následkem tepelného smršťování, i ke změnám v ionosféře. Nutno rovněž uvést, že v horní atmosféře a ionosféře 

působí také další (menší) zdroje dlouhodobých změn, jako antropogenní změny koncentrace ozónu, dlouhodobé 

změny sluneční a geomagnetické aktivity, sekulární změny magnetického pole Země, změny aktivity 

atmosférických vln nebo změny koncentrace vodní páry v mezosféře. Bude uveden stručný přehled současného 

stavu poznání dlouhodobých změn v systému horní atmosféra-ionosféra. Některé změny mají i významný 

praktický dopad, jako třeba pokles hustoty termosféry, který prodlouží životnost „kosmického smetí“ a tím zvýší 

výskyt katastrofických srážek družic s „kosmickým smetím“. 

 

Abstract: Changes in tropospheric climate are caused mainly by the increasing concentration of greenhouse 

gases, which heats the troposphere. At higher altitudes, beginning with the stratosphere, the effect of greenhouse 

gases is dominated by radiative cooling, thus the increase of their concentration cools, not heats, the upper 

atmosphere. This results in changes of atmospheric chemistry, of concentration of minor constituents, of upper 

atmospheric density due to thermal shrinking, and of the ionosphere. It should be mentioned that the long-term 

changes in the upper atmosphere and ionosphere are affected also by other (secondary) drivers like 

anthropogenic changes of ozone concentration, long-term changes of solar and geomagnetic activity, secular 

changes of the Earth’s magnetic field, changes in activity of atmospheric waves, or changes in concentration of 

water vapour in the mesosphere. A brief overview will be presented of the contemporary state of knowledge of 

long-term changes in the upper atmosphere-ionosphere system. Some change shave also significant practical 

impact like the decrease of thermospheric density, which will prolong lifetime of space debris and, thus, will 

increase occurrence of catastrophic collisions of satellites with space debris. 

 

1. Úvod 

 

     V atmosféře trvale narůstá koncentrace skleníkových plynů. Převážně následkem toho globální přízemní 

teplota vzduchu vzrostla ve 20. století o zhruba 0.6
o
C. Skleníkový efekt ve vyšších vrstvách atmosféry je ale 

ochlazování, ne oteplování! Příčinou je pokles hustoty atmosféry s výškou a tím i řídnutí vrstvy CO2, která se 

nakonec v dolní stratosféře stane tak řídkou, že již i přes antropogenní růst koncentrace CO2 nestačí zadržovat 

odchozí dlouhovlnné záření, jehož zachycování v troposféře působí ohřev (stejně jako sklo ve skleníku). Druhá 

vlastnost CO2, poměrně silné vyzařování v některých spektrálních čárách v infračervené oblasti (tj. radiační 

ochlazování) ale zůstává nedotčena, a proto je výsledným efektem „skleníkové“ ochlazování. Tyto změny mají 

též dopad na horní atmosféru nad výškou 50 km – mezosféru a termosféru – i ionosféru, a tím se budeme dále 

zabývat. 

 

2. Scénář globálních změn 

 

     Obrázek 1 ukazuje trendy v teplotě (vpravo) a v elektronové koncentraci (ionosféra - vlevo) pro celou oblast 

výšek 0-400 km dle situace koncem r. 2006, kdy globální scénář vznikl. Pokud jde o trendy v horní atmosféře, 

trendy v teplotě mezosféry (ochlazování) a oblasti mezopauzy (bez trendu), v elektronové koncentraci (mírný 

růst) v maximech ionosférických vrstev E a F1, ve výškách (mírný pokles) dolní ionosféry a maxim E a F1 

vrstvy, v hustotě termosféry (pokles) a v iontové teplotě okolo 350 km (výrazný pokles) tvoří konsistentní obraz, 

kvalitativně odpovídající modelovým simulacím efektů růstu koncentrace skleníkových plynů (Laštovička et al., 

2012) – ochlazování horní atmosféry, její následné smršťování a teplotně podmíněné změny v chemii malých 

složek působící mírný růst elektronové koncentrace. K tomu do scénáře do současné doby přibyly další veličiny: 

Jasnost stříbřitých oblaků v horní mezosféře (kladný trend), výška maxima elektronové koncentrace F2 vrstvy 

ionosféry (pokles) a jeho hodnota (téměř žádný trend), iontová teplota (ochlazování) a elektronová teplota 

(mírný ohřev) v termosféře, jistá změna trendu v teplotě mezosféry a oblasti mezopauzy po r. 1995-1997 kvůli 

změně trendu stratosférického ozónu. 

     Co je nejasné: 

1. Trendy v dynamice (větry a hlavně atmosférické vlny) v horní atmosféře – klíčový problém. 

2. Trend v celkovém elektronovém obsahu. 
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3. Pouze kvalitativní ale ne kvantitativní soulad modelů a pozorovaných trendů. 

4. Trendy v koncentraci vodní páry v mezosféře. 

 

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

změny: teplotní profily vlevo ochlazování, vpravo ohřev (žádná změna v teplotě mezopauzy); profil 

elektronové koncentrace, změny v elektronové koncentraci (horizontálně) a ve výšce ionosférických vrstev 

(vertikálně). 

 
3. Příčiny globálních změn 

 

     Hlavní příčinou probíhajících dlouhodobých globálních změn v horní atmosféře a ionosféře je sice růst 

koncentrace skleníkových plynů, hlavně CO2, ale není to příčina jediná, roli hrají i další faktory (Laštovička et 

al., 2012). Přehled faktorů ovlivňujících trendy: 

1. Růst koncentrace skleníkových plynů, hlavně CO2. 

2. Změny koncentrace ozónu ve stratosféře. 

3. Změny koncentrace vodních par v mezosféře a stratosféře. 

4. Dlouhodobé změny geomagnetické aktivity. 

5. Sekulární změny magnetického pole Země. 

6. Trendy v intenzitě atmosférických vln. 

     Při počítání trendů se dělá korekce na sluneční aktivitu pro odstranění slunečního cyklu a kromě toho za dobu 

od kdy je k dispozici nejvíce dat (od 70-tých let) se sluneční aktivita dlouhodobě systematicky zase tak moc 

neměnila (kromě posledního slunečního minima), a proto na získané trendy prakticky vliv nemá. 

     Některé příčiny dlouhodobých trendů se mění s časem (ozón v letech 1995-1997 ze záporného na kladný 

trend) nebo s místem (sekulární variace magnetického pole Země) podstatně svůj trend. Proto trendy řady 

veličin nejsou dlouhodobě stabilní. 

     Trendy v ozónu a vodní páře ovlivňují hlavně nižší vrstvy horní atmosféry, ale jejich vliv může zasahovat 

překvapivě vysoko, jak ukazují modelové výpočty v obr. 2. Největší vliv změn stratosférického ozónu na změny 

hustoty atmosféry je na výškách okolo 110 km a měl by být stále ještě detekovatelný i okolo 200 km (Akmaev et 

al., 2006), i když tento model vliv ozónu a vodní páry poněkud přeceňuje. Ionosférická data ukazují, že zatímco 

v maximu E-vrstvy (okolo 110 km) je vliv ozónu jasně prokazatelný, v maximu F1 vrstvy (okolo 200 km) již 

vidět není (Bremer, 2008). 

     Dopad změny trendu ozónu (1995-1997 pro střední šířky severní polokoule) na teploty: 

Ve stratosféře se trend stal nulovým (Yoden, 2010). V mezosféře byly trendy z družicových měření 

HALOE/UARS slabší než starší raketové a lidarové trendy, protože vliv ozónu za období měření HALOE byl 

blízký k nule (Remsberg, 2009). Raketové sondáže ve Volgogradu vykazují slabší trendy po r. ~1995 (Yushkov, 

2011). Měření a modelování v Evropě (Berger a Lubken, 2011) ukazuje, že trend teploty mezosféry se změnil ze 

záporného na nulový až lehce kladný, protože rychlé změny ozónu převažují nad pomalým nárůstem CO2. Čili 
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trend teploty mezosféry je nyní velmi slabý, pokud vůbec je. V oblasti mezopauzy naopak se trend změnil z 

nulového na mírně záporný (Beig, 2011). 

Obr. 2. Trendy v globální průměrné hustotě atmosféry na 

výškách 40-200 km, způsobené změnami koncentrací 

CO2, ozonu a vodní páry za období 1980-2000 podle 

modelových výpočtů Akmaev et al. (2006); %/decade 

znamená % za deset let. 

 
     V oblasti mezopauzy od r. ~2007 nastartovalo 

ochlazování, způsobené tím, že ochlazování od 

skleníkových plynů již nebylo brzděno až kompenzováno 

vlivem klesající koncentrace stratosférického ozónu. To 

ilustruje obr. 3 – starší práce opírající se převážně nebo 

zcela o data před r. 1997 nevykazují žádný trend, kdežto 

novější práce, zahrnující i data z poslední doby nebo se o 

ně převážně opírající vykazují již jistý záporný trend. 

     Sekulární (dlouhodobé) změny hlavního magnetického 

pole Země ovlivňují ionosféru, nejvíce její nejvyšší vrstvu 

F2. Obrázek 4 ilustruje, že změny magnetického pole Země mají na trendy ve výšce maxima vrstvy F2, hmF2, 

velice regionálně odlišný vliv; zdaleka nejsilnější dopady mají v oblasti nízkých šířek Jižní Ameriky, u nás 

naopak prakticky žádný. 

 

 
Obr. 3. Přehled opublikovaných trendů teploty z oblasti mezopauzy dle Beig (2011). 

 

4. Trendy ve větru a v intenzitě atmosférických vln v horní mezosféře a dolní termosféře (MLT) 

 

     Tyto trendy tvoří klíčový problém ve studiu trendů v horní atmosféře a ionosféře. Pokud jde o trendy ve 

větru, ty jsou regionálně značně odlišné, jak ukazuje následující obr. 5 pro stanice Obninsk u Moskvy, Collm u 

Lipska a Saskatoon v Kanadě, šířky 52-55
o
N.  

     V zonálním větru (a) je dlouhodobý vývoj na každé stanici úplně jiný. V meridionálním větru je odlišnost o 

něco menší, nicméně vývoj na různých stanicích se opět o něco liší. Toto je překvapivý výsledek a mohli 

bychom předpokládat problémy s kvalitou a stabilitou dat, ale analýza jiných efektů dává dobrou shodu výsledků 

ze všech tří stanic a tato měření jsou obecně považována za kvalitní. Jasno do situace vnesly až modelové 

simulace (obr. 6), které ukazují, že i v modelech jsou trendy větru regionálně a délkově velmi odlišné, a to co i 

do znaménka. 

     Nyní přejdeme k aktivitě planetárních vln, které do horní atmosféry a ionosféry převážně přicházejí zdola, 

z troposféry a částečně ze stratosféry. Obrázek 5 ukazuje pro 12-hod přílivovou vlnu, že jak její amplituda (c), 

tak její fáze (d) se chovají v dlouhodobých změnách na každé ze tří stanic evidentně odlišně až i opačně.  
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Obr. 4. Výpočet vlivu změn magnetického pole Země na výšku maxima F2 vrstvy ionosféry, hmF2 (rozdíl mezi 

roky 1997 a 1957 v km), modelem TIE-GCM pro den 80 (horní panely) a den 172 (dolní panely), 00 UT 

(vlevo) a 12 UT (vpravo). Podle Cnossen a Richmond (2008). 

 

 
Obr. 5. Časová řada průměrných větrů za prosinec-únor, výšky ~90-95, šířky 52-55

o
N (Collm, Obninsk, 

Saskatoon): (a) zonální převládající vítr, (b) meridionální převládající vítr, (c) amplituda 12-hod přílivu, (d) jeho 

zonální fáze. Podle Jacobi et al. (2012).  
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Podobně se chová i 24-hod přílivová vlna. Rovněž gravitační vlny vykazují někde mírný kladný trend, jinde 

nevykazují žádný trend. Kromě toho trendy v intenzitě gravitačních vln mohou být ovlivněny regionálními 

změnami jejich zdrojů (např. posunem typických drah tlakových níží). 

 

 
Obr. 6. Rozdíl mezi zonálním větrem u 41,5

o
N pro 2xCO2 a CO2 scénář – modelové simulace Qian et al. (2011). 

 
     Planetární vlny v Evropě dle ionosférických i větrových dat vykazují jistý mírný, i když nespojitý růst 

aktivity, jiná data dávají spíše žádný růst nebo i mírný pokles, modelové výpočty předpovídají mírný růst. 

Obecně lze tedy říci, že v trendech v aktivitě atmosférických vln je zatím situace nejasná, různé výsledky spolu 

navzájem nesouhlasí, je nedostatek observačních dat a jejich analýz. Jediné co je jasné je to, že trendy intenzity 

atmosférických vln jsou regionálně značně odlišné, což velmi ztěžuje jejich studium. 

 

5. Kvantitativní nesoulad trendů z modelů a z pozorování 

 

     Toto je další důležitý problém uvedený v kap. 2. Nicméně situace se postupně zlepšuje. Jak ilustruje obr. 7, 

LIMA/ICE je prvý model, který už docela rozumně kvantitativně reprodukuje dlouhodobou variaci (trend a 

sluneční cyklus) jasnosti stříbřitých oblaků v horní mezosféře. Model LIMA též poprvé rozumně kvantitativně 

nasimuloval trend mezosférické teploty včetně jeho změny v polovině 90-tých let, která byla způsobena změnou 

v trendu stratosférického ozónu. 

     Problémem zatím zůstávají trendy v termosféře a ionosféře nad výškou 100 km, kde pozorované trendy jsou 

výrazně silnější než modelové trendy. Ale i zde se ale „objevuje světlo na konci tunelu“. Prvá analýza 

družicových měření koncentrace CO2 v dolní termosféře (Emmert et al., 2012) ukázala, že trend CO2 v dolní 

termosféře je daleko silnější než trend používaný v modelových simulacích. To by mohlo vyřešit nebo značně 

zredukovat nesoulad mezi experimentálními a modelovými trendy. 

 
Obr. 7. Dlouhodobý vývoj 

jasnosti stříbřitých oblaků v horní 

mezosféře ve třech zónách: 54-

64
o
N (červená), 64-74

o
N (zelená) 

a 74-82
o
N (modrá) pro družicová 

SBUV měření (symboly) a pro 

model LIMA/ICE (spojité čáry) 

(Lübken et al., 2012). 
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6. Závěr 

 

     Postupně se vytváří ucelený obraz/scénář globální změny horní atmosféry, t.j. mezosféry, termosféry a 

ionosféry, i když ještě některé otevřené otázky zůstávají. Hlavní příčinou je rostoucí koncentrace skleníkových 

plynů, jistou roli hrají i změny ozónu, vodní páry, aktivity atmosférických vln, geomagnetické aktivity a 

magnetického pole Země. 

Úkoly pro budoucí výzkum: 

1. Dořešit stávající „bílá místa“ v globálním scénáři. 

2. Sledovat změny způsobené měnící se rolí některých příčin trendu jako ozón. 

3. Propojit trendy v horní atmosféře a ve stratosféře. 
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Abstrakt 

Termální monitoring je jedním z prostředků studia specifik časoprostorového režimu povrchové teploty v 

krajině. V městské zástavbě nebo v porostu zvětšení plochy aktivních povrchů a jejich dominantní vertikální 

orientace způsobují intenzivnější absorpci krátkovlnného záření a jeho četné odrazy. Ve velkoplošném měřítku 

je možné využít termosnímky z leteckého DPZ a termosnímky s vysokým rozlišením z družic. k porovnání teplot 

jednotlivých povrchů (holá půda, zemědělské plodiny, lesní porost) a určení jejich teplotních režimů, 

prostorových diferencí apod. Jelikož se jedná o neinvazivní metodu měření její využití je velmi vhodné v 

prostředích se specifickými podmínkami ochrany jakou jsou jeskynní prostory. Použití IR metod zde představuje 

environmentálně šetrnou metodu bez nutnosti destrukce interiéru jeskyně. Termální snímky slouží pro primární 

teplotní průzkum a identifikaci míst s odlišnými teplotními podmínkami kde je následně realizován podrobný 

monitoring teploty skalní stěny pomocí teplotních snímačů, umístěných v otvorech ve skalní stěně. Další oblastí 

kde lze IR metody využít je agrometeorologie. Lze ji využít ke sledování fyziologické reakce rostlin vyvolané 

např. stresem ze sucha.. Jsou-li průduchy otevřeny, odpařující se voda ochlazuje list, zavřením průduchů se 

rostlina brání vůči ztrátám vody transpirací. Zavřením průduchů zároveň dojde ke změně vodivosti průduchů a 

zvýšení teploty listů. Prostřednictvím termálního monitoringu tak lze nepřímo hodnotit fyziologický stav rostlin 

a jejich odolnost vůči případným patogenům. 

Klíčová slova: mezoklima, jeskyně, transpirace, IR kamera, termometr 

 

Abstract 

Thermal monitoring is used for studying of time-spatial regime of surface temperatures in the landscape. 

Mezoclimatic conditions of urban environment are influenced by the specific formation of urban buildings as a 

type of active surface. Different thermal properties of the active surfaces with a large proportion of materials 

with high thermal capacity lead to increased heat absorption during positive energy balance and its decline when 

negative energy balance. Images from aerial remote sensing and thermal image with high-resolution combined 

with thermal satellites image of the Earth's surface could be use for the large scale research.. IR as a non-invasive 

method is suitable in environments with specific conditions of protection as are cave etc. This technique is 

environmentally friendly without requirement of any destruction of the cave interior. Thermal images are mainly 

used for the primary thermal survey and identifying of the sites with different temperature conditions. The 

temperature of the rock massif in those zones is subsequently monitored in detail by the temperature sensors 

placed in the rock wall. IR method can be successfully used in agrometeorology. For example to monitor the 

physiological response of plants on drought stress Open stomas evaporate water and the plant is cooling. Closed 

stomas cause a change in stomatal conductance and increase of the leaf temperature. The thermal monitoring 

also indirectly assesses the physiological state of the plants and their resistance to potential pathogens. 

Keywords: mezoclimate, cave, transpiration, IR methods, termometr 

 

 

Úvod  

Oblasti využití termálního monitoringu jsou velmi různorodé a široké. V biologických vědách se jedná zejména 

o fyziologii rostlin, dendrologii, zoologii (např. pro výzkum aktivity hybernujících živočichů). Meteorologie a 

agrometeorologie využívá termálních snímků při výzkumu teplotních poměrů měst a umělých povrchů, jako 

součást komplexního klimatologického výzkumu jeskyní, pro sledování teplotního režimu zemědělské krajiny a 

také např. k identifikaci stresu a fyziologické reakce rostlin.  

Využití snímků pro studium teplotního pole pro potřebu environmentálních studií popisuje Weng (2009). 

Leuzinger. Vogt a Körner (2010) použili termální snímky k výzkumu městské vegetace. Početné práce se 

zabývají teplotními podmínkami městských aglomerací na základě hodnocení satelitních (Nichol 1998, Weng a 

Lu 2006) a leteckých (Kaufmann a Buchroithner 1990, Ozawa et al. 2004) termálních snímků. Torgersen, Faux, 

McIntosh, Poage a Norton (2001) analyzovali letecké termální snímky pro stanovení povrchové teploty vodních 

toků. Na základě termálního monitoringu digitální kamerou Graham, Lam a Yuen (2010) studovali energetickou 

bilanci v lesním porostu. Při vulkanologických výzkumech pracovali s termélmími snímky např Stevenson a 

Varley (2008) a mnoho dalších. Možnostmi využití ruční termální kamery v geografii, při studiu krajiny a 

místního klimatu v České republice se zabývají např. Vysoudil (2008) nebo Dosoudilová (2010). Bezkontaktní 
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měření povrchové teploty lze označit velmi užitečnou a efektivní metodu při studiu specifik klimatu na všech 

prostorových úrovních, při studiu prostředí se specifickým režimem klimatu i typů přírodního nebo 

antropogenního prostředí (lesní porosty, zemědělské plochy, městská krajina atd.).  

Klima měst patří v současné klimatologii k aktuálním tématům, což souvisí mimo jiné s rostoucím podílem 

městského obyvatelstva, s případným rizikem ztrát na lidských životech a také s rizikem materiálních škod 

v případě extrémních projevů počasí. Ve velkých městech žije v současné době na 50% světové populace a ve 

vyspělých státech světa dokonce až 75% (Lambin a Geist, 2006). Jak uvádějí např. Voogt a Oke (2003), 

formování teplotních poměrů v zastavěných oblastech souvisí především se specifickými vlastnostmi prostředí 

městské zástavby jako druhu aktivního povrchu v porovnání s volnou krajinou. 

Znalost mikroklimatických poměrů jeskyní nachází uplatnění především pro stanovení optimálních podmínek 

jejich ochrany, vědecky podloženého managementu včetně využití pro speleoterapii, rozšíření a ochranu 

jeskynní bioty, specifikaci geneze krasových území apod. Z důvodu ochrany je zvlášť důležité sledování 

mikroklimatického režimu ve zpřístupněných jeskyních, soustavně ovlivňovaných návštěvností a v místech, kde 

je to žádoucí z důvodu bezpečnosti návštěvníků a pracovníků. 

Porostní mikroklima hraje základní roli v procesech ekosystému, ale prediktivní pochopení vertikální a 

horizontální variability v heterogenní krajině do značné míry chybí, a to navzdory pozorování, že organismy, 

druhy a společenstva reagují rozdílně na teploty hodinové, denní, sezónní a na teploty za delší časové rozpětí 

(Vanwalleghem & Meentemeyer, 2009). Vertikální variabilita je obzvláště složitá, neboť kombinace jak 

fyziografických (např. nadmořská výška) tak ekologických (např. struktura vegetace) faktorů ovlivňuje toky 

energie a vlhkosti (Chen et al., 1999). Vztah mezi měřením mikroklimatu na meteorologických stanicích a 

měřením porostního mikroklimatu silně závisí jak na struktuře porostu, tak na výškovém umístění měřících 

senzorů (Chelle et al., 2009) atd. 

 

 

Materiál a metody 
Pro monitoring teploty povrchu jsou využívány bezkontaktní metody, které představují nedestruktivní a tedy 

environmentálně šetrný způsob měření. Cílem je popsat teplotní prostorovou a časovou variabilitu povrchů a 

upozornit na vznik jevů souvisejících s charakterem pole povrchové teploty. Použitými zařízeními jsou infrared 

(IR) kamera a IR termometr.  

Termální kamera FLUKE Ti55 IR fusion technology má teplotní citlivost ≤ 0,05 °C a poskytuje snímky o 

velikosti 320 × 240 pixelů, přičemž skutečná velikost monitorované plochy a prostorové rozlišení jsou závislé na 

vzdálenosti kamery od cíle. Pro monitoring je nutno nastavit „pozaďové“ teploty vzduchu a emisivity materiálu  

(relativní hodnoty teploty povrchu). 

Bezdotykový infračervený teploměr (termometr) Raytek Raynger® MX4™ s rozlišením 0.1 °C a přesností 1.0 

°C měří množství E emitované ve formě dlouhovlnného záření z daného povrchu a zobrazuje teplotu povrchu 

tohoto předmětu. Přesnost měření je dosažena správným nastavením koeficientu emisivity snímaného materiálu. 

 

 

Výsledky 

 

Výzkum jeskyní 

Cílem výzkumu bylo stanovení teplotního a vlhkostního režimu a nastavení optimálních parametrů návštěvnosti. 

Modelovou lokalitou byla v tomto případě Kateřinská jeskyně v Moravském krasu. Byl realizován paralelní 

monitoring teploty a vlhkosti vzduchu, monitoring teploty skalní stěny prováděný destruktivní metodou (čidla 

byla zapuštěna do stěny jeskyně do vyvrtaných otvorů) a monitoring teploty povrchu skalní stěny s využitím 

nedestruktivních IR metod.  

Termální snímky povrchu skalní stěny pořízené termokamerou sloužily k porovnání teploty v různých sezónách 

a také jako klíčový podklad k vymezení kritických zón s největší dynamikou teplot (Obr. 1a 2) a 

předpokládaným vlivem návštěvníků na mikroklima. Tyto zóny byly následně osazeny senzory stacionárního 

monitoringu 

Srovnáním teploty povrchu s výsledky měření teploty vzduchu umožňuje definovat způsob výměny tepla 

v jeskyních a rozšířit tak poznatky o těchto unikátních krajinných útvarech. Termální monitoring je také 

využitelný k identifikaci ztenčenin nadloží pro následný speleologický průzkum. 
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Obr. 1 a 2 vymezení zón s dynamických teplotním polem 

 

Výzkum teplotního režimu měst 

Cílem výzkumu byla časoprostorová analýza městského klimatu na příkladu středně velkých měst (Brno, Hradec 

Králové, Olomouc). Tyto výsledky jsou využitelné v humánní bioklimatologii a také při monitorování teplotního 

režimu dominantních povrchů z pohledu MUHI (teplotní mikro-ostrov měst). Výzkum MUNI zahrnuje zejména 

určení vztahu mezi teplotou povrchu a vzduchu, stanovení kombinovaného vztahu mezi teplotou povrchu, 

solární radiací a teplotou vzduchu a také srovnání teplot jednotlivých městských povrchů  

(beton, asfalt, tráva). Na základě měření byl mimo jiné popsán teplotní vertikální profil nad asfaltovým 

povrchem.   

Termální snímkování různých městských povrchů  bylo realizováno v centru města (betonový povrch, kamenná 

dlažba, vodní plocha), pohledem do centra města z vyvýšeného města (střechy, komíny) a v parku a na 

zatravněné ploše v blízkosti hradu Špilberk v Brně (Obr. 3 a 4).  

 

       
Obr. 3 Termální snímek městského parku a graf průběhu teploty povrchu ve vyznačených řezech – dopoledne 

(vlevo) 

Obr. 4 Termální snímek městského parku a graf průběhu teploty povrchu ve vyznačených řezech – odpoledne 

(vpravo) 

  

Agrometeorologie 

Monitoring v zemědělské krajině byl podrobně realizován na pozemcích školního polního podniku ŠPP Žabičce. 

Byla popsána prostorová variabilita jednotlivých „land cover“ charakteristických pro zemědělskou krajinu (holá 

půda, porosty ozimých i jarních plodin a další kultury a porosty) – Obr. 5. 

Monitoring porostů/rostlin je realizován jednak přímo v polních podmínkách nebo v podmínkách laboratorních. 

Byla prokázána a popsána vazba mezi vzrůstající teplotou povrchu listu po vystavení stresu suchem. Nedostatek 

vody v půdním profilu vedlo k postupnému snížení/zastavení transpirace což způsobilo vzrůst teploty listů. 

Poznatky jsou využitelné při šlechtění na odolnost k suchu a pro výběr suchovzdorných odrůd. 
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Obr. 5 Termální snímek jednotlivých zemědělských pozemků 

 

Závěr 

Termální monitoring nachází uplatnění v celé řadě vědeckých disciplín. Často je realizován jako doplněk či 

nadstavba k dalším metodám výzkumu. Nespornou výhodou je, že se jedná o neinvazivní metoda měření teploty 

což zajišťuje například při výzkumu jeskyní environmentální šetrnost.  

Výsledky jsou využitelné při základním výzkumu v bioklimatologii a humánní bioklimatologii. 

V aplikační rovině potom například při managementu zvláště chráněných segmentů krajiny, v územním 

plánování a ve šlechtitelské praxi a ochraně rostlin. 
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Abstrakt 
Vítr patří mezi nejproměnlivější meteorologické prvky. Jedná se o vektorovou veličinu určenou směrem 

a rychlostí, která je v přízemní vrstvě troposféry ovlivněna členitostí zemského povrchu a jeho pokrytím, 

označované jako drsnost povrchu. Ta se nejvíce projevuje do výšky několika desítek metrů nad zemí, a proto se 

rychlost a směr větru se měří čidly umístěnými ve standardní výšce 10 m nad terénem. 

Stanice Tušimice byla založena 1. dubna 1967, nachází se v Mostecké kotlině v povodí řeky Ohře 

(322 m n. m., 13°19'41" v. d., 50°22'36" s. š.).  V roce 2001 (30. listopadu) byla stanice automatizována. 

V předložené studii byly v prostředí MS Excel zpracovány průměrná měsíční rychlost větru a průměrná 

roční rychlost větru za období 1968–2011. Dále byly vyhodnoceny průměrné sezónní rychlosti větru, rozložení 

termínových rychlostí větru v sezónách, maximální nárazy větru (období 1991–2010) včetně četnosti výskytu 

synoptických situací a větrné růžice. 

Průměrná roční rychlost větru činí na stanici Tušimice 3,1 m/s. Maximální náraz větru byl zaznamenán 

dne 6. dubna 1997 o rychlosti 40 m/s při výskytu západní cyklonální situace (Wc). Při vyhodnocení maximálních 

nárazů větru bylo zjištěno, že nejčastěji se tyto nárazy vyskytují právě při synoptické situaci Wc (17,5 %). Jako 

druhá nejčastější synoptická situace byla situace NWc (severozápadní cyklonální) v celkem 15,4 % případů. 

A třetí nejčastější situace byla Bp – brázda postupující přes střední Evropu (11,7 %).  

 

Klíčová slova: Tušimice, rychlost větru, směr větru, maximální náraz, synoptická situace 

 

Wind is one of the most variable meteorological elements. It is a vector quantity, determinated 

unambiguously by its direction and velocity. Wind velocity and its direction within the surface layer is 

influenced by the Earth-surface segmentation known as surface roughness. This is most evident at heights of up 

to several tens of meters above the ground zemí (Tolasz et al., 2007). The wind speed and velocity 

measurements are normally performed 10 m above surface. Tušimice station was established on 1
st
 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). The station was automated in 2001 (30
th

 November). Monthly and yearly data were processed in 

MS Excel within the period 1968–2011. There were also evaluated  average seasonal wind velocity, seasonal 

distribution of fixed-time wind velocities, evaluation of maximum daily wind gusts (1991–2010) including 

occurrence and distribution of synoptic situations and wind roses.  The average annual wind velocity is 3.1 m/s 

(period 1968–2011). The maximum daily wind gust was measured on 6
th

 April 1997 – 40 m/s with occurrence of 

Wc synoptic situation. The maximum daily wind gusts occurred in Wc synoptic situation (17.5 %), the second 

most common synoptic situation is NWc (15.4 %) and as the third most common synoptic situation is Bp (11.7 

%).  

 

Keywords: Tusimice station, wind velocity, wind direction, maximum daily wind gust, synoptic situation  

 

Úvod 

Vítr patří mezi nejproměnlivější meteorologické prvky. Jedná se o vektorovou veličinu určenou směrem 

a rychlostí, která je v přízemní vrstvě troposféry ovlivněna členitostí zemského povrchu a jeho pokrytím, 

označované jako drsnost povrchu. Ta se nejvíce projevuje do výšky několika desítek metrů nad zemí (Tolasz et 

al, 2007), a proto se rychlost a směr větru se měří čidly umístěnými ve standardní výšce 10 m nad terénem. 

Proudění vzduchu je téměř vždy turbulentní. Projevuje se to tím, že rychlost i směr větru neustále 

kolísají. Proto je důležité vědět, že běžně dostupné výsledky měření směru a rychlosti větru na meteorologických 

stanicích se nevztahují k jednomu okamžiku, ale jsou to zprůměrované údaje za určitý časový interval, za tzv. 

vzorkovací dobu.  

Výsledky měření nebo pozorování v klimatologických termínech v 7, 14 a 21 h (tzv. mannheimských 

hodinách – podle mannheimské Falcké meteorologické společnosti, která tyto pozorovací termíny poprvé 
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mezinárodně zavedla koncem 18. století) jsou v místním středním slunečním čase. Tento čas se na 15° v. d. 

shoduje se SEČ, směrem na východ od uvedeného poledníku předchází SEČ o čtyři minuty na každý délkový 

stupeň. Údaje o směru a rychlosti větru podle měření (pozorování) v klimatologických termínech 7, 14 a 21 h 

jsou střední hodnoty za období čtyř minut složené ze dvou minut před začátkem jiných pozorování a dvou minut 

po ukončení jiných pozorování (Šefter, 1991).   

Ročním a denním chodem rychlosti větru rozumíme typické cyklické změny statistických charakteristik 

rychlosti větru v průběhu roku a dne, které můžeme sledovat na základě souborů měření rychlostí větru pro 

jednotlivé měsíce nebo hodiny apod. Roční chod rychlosti větru odpovídá změnám tlaku v průběhu roku v dané 

oblasti a v detailech je dotvářen místními vlivy. Větrné poměry v ČR jsou výsledkem regionální modifikace 

větrných poměrů mírného klimatického pásma vyznačujícího se převládajícím prouděním se silnou západní 

komponentou směru. Charakter této modifikace je určován hlavně dvěma faktory: vnitrozemskou polohou 

našeho území a složitými orografickými podmínkami (Šefter, 1991).  

Lokalita Tušimice patří podle Tolasze et al. (2007) do oblasti s průměrnou roční rychlostí větru 3,1 až 

4,0 m/s. 

 

Materiál a metodika 
Stanice Tušimice (322 m n. m., 13°19'41" v. d., 50°22'36" s. š) byla založena 1. dubna 1967; k její plné 

automatizaci došlo 30. listopadu 2001 (Hájková, Kožnarová, 2012). Je umístěna v povodí řeky Ohře v Mostecké 

kotlině, která vznikla v severovýchodní části podkrušnohorského prolomu tektonickým poklesem území mezi 

Krušnými horami, Doupovskými horami, Českým středohořím a Džbánem. Mostecká kotlina se vyznačuje 

geomorfologickou jednotvárností převládajících plošinných tvarů vytvořených na miocénních jílech a píscích 

(strukturně denudační plošiny) a na fluviálních akumulacích (říční terasy). Dnešní reliéf 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).  

Meteorologická měření (včetně směru a rychlosti větru) na stanici Tušimice jsou kontinuálně 

importovány do databáze Oracle-Clidata a jsou každý měsíc revidována. Pro zpracování byla použita data 

z období 1968 až 2012, kdy byly vypočteny průměry za jednotlivé dekády a dlouhodobý průměr za období 1971 

až 2010. Absolutní extrémy byly určeny z časové řady měření 1991 až 2012, kdy byl na stanici nainstalován 

anemograf (kontinuální měření směru a rychlosti větru nepřetržitě po 24 hodin). Při zpracování byla denní data 

nejprve exportována z databáze Oracle-Clidata a z těchto dat byly spočteny vybrané měsíční a roční statistické 

charakteristiky směru a rychlosti větru v prostředí MS Excel.  

Další zpracování (průměrná roční rychlost větru) bylo provedeno pomocí geografických informačních 

systémů v prostředí Clidata-Gis (ArcView 3.2), metodou Clidata-DEM.  

 

Výsledky a diskuse 
Základní statistické charakteristiky průměrné rychlosti větru podle klimatologických termínů pro 

období (1968–2012) uvádí tab. 1. Roční průměrná rychlost dosáhla 3,1 m/s, přičemž kolísala od 1,9 m/s v roce 

1969 do 3,9 m/s v roce 1998. V ročním chodu (obr. 1) byla naměřena nejvyšší průměrná rychlost větru v březnu 

(3,7 m/s), minimum bylo zaznamenáno v srpnu, září a říjnu (2,7 m/s). 

 Obr. 1 Statistické charakteristiky rychlosti větru  
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Absolutní extrémy průměrných měsíčních rychlostí větru kolísaly v analyzovaném období mezi 0,7 m/s 

(prosinec 1968 a 6,7 m/s  v lednu 1983).  Měsíční rozdělení rychlostí větru ukazuje na převažující pravostrannou 

asymetrii (7 měsíců) a kladné zašpičatění (8 měsíců). Průměrnou roční a měsíční rychlost větru ve vybraných 

obdobích reprezentuje tab. 2. Roční hodnoty jsou velmi vyrovnané (2,9 až 3,4 m/s), nejvyšší průměrná roční 

rychlost větru byla zaznamenána v desetiletí 1991–2000 (v tomto období byly zaznamenány i vyšší maximální 

nárazy větru než v období následujícím včetně nejvyššího nárazu v roce 1997).  Průměrná roční rychlost větru 

v rámci ČR za období 1968–2012 představuje mapa na obr. 4. Hodnoty potvrzují zařazení lokality Tušimice do 

oblasti s průměrnou roční rychlosti větru 3,1 až 4,0 m/s. Obr. 2 představuje roční chod rychlosti větru 

s vyjádřením proměnlivosti pomocí variačního koeficientu.  

 

Tab. 1 Základní statistické charakteristiky průměrné rychlosti větru (m/s) počítané z klimatologických termínů 

0700, 1400 a 2100 h  

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

průměr 3,3 3,2 3,7 3,4 3,0 3,0 2,9 2,7 2,7 2,7 3,0 3,3 3,1 

maximum 6,7 5,2 6,0 5,5 3,7 4,0 5,1 3,7 5,0 4,5 5,5 5,4 3,9 

rok  1983 2004 1998 1982 1987 1972 1974 1980 1978 1998 1977 1974 1998 

minimum 0,9 0,9 1,6 1,4 1,6 1,6 1,5 1,2 0,9 1,3 1,2 0,7 1,9 

rok  1969 1968 1974 1968 1971 2006 1992 1973 1975 1972 1968 1968 1969 

první decil 1,46 1,94 2,74 2,54 2,44 2,24 2,02 1,8 1,64 1,8 2,2 2,2 2,53 

dolní kvart. 2,4 2,5 3,1 3,0 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 2,4 2,6 2,9 

medián 3,3 3,4 3,6 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,8 2,6 3,1 3,3 3,2 

horní kvart. 4,4 3,9 4,4 3,8 3,5 3,4 3,3 3,1 3,0 3,1 3,4 4,0 3,4 

devátý decil 5,3 4,7 4,7 4,5 3,6 3,7 3,6 3,3 3,3 3,8 3,9 4,7 3,7 

kvart.odchylka 2,0 1,3 1,2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 1,3 0,6 

směr.odchylka 1,4 1,1 0,9 0,8 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8 1,0 0,5 

variační koef. 5,8 4,3 4,4 4,1 2,1 2,4 3,6 2,5 4,1 3,2 4,3 4,7 2,0 

koef.asymetrie 0,3 -0,1 0,2 0,2 -0,9 -0,5 0,4 -0,6 0,1 0,3 0,6 -0,1 -0,9 

koef.špičatosti -0,5 -0,4 0,7 0,9 0,5 0,0 1,8 0,3 1,9 -0,1 1,4 0,0 1,1 

 

Tab. 2  Průměrná rychlost větru ve vybraných obdobích na observatoři Tušimice 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

1971–1980 2,7 2,3 3,3 3,5 2,9 2,8 2,9 2,5 2,3 2,5 3,4 3,6 2,9 

1981–1990 3,8 3,6 3,6 3,7 3,2 3,2 2,9 2,9 2,8 3,0 3,2 3,7 3,3 

1991–2000 4,0 4,0 4,4 3,7 3,3 3,1 3,0 2,7 3,0 3,1 2,8 3,5 3,4 

2001–2010 3,2 3,4 3,5 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 2,6 3,1 2,9 3,0 
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Obr. 2 Roční chod rychlosti větru  

 



 70 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12

(m
/s

)

 
Obr. 3 Roční chod průměrné denní rychlosti větru  

 

 

Tabulka 3 uvádí průměrnou denní rychlost větru, nejvyšší denní průměr rychlosti (4,4 m/s) připadl na 

1. březen, nejnižší (2,1 m/s) na 16. října. Podrobnou informaci podává v grafické formě obr. 3.  

 

Tab. 3 Průměrná denní rychlost větru (m/s) 

Den I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 3,4 3,6 4,4 3,2 3,4 2,9 2,7 2,7 2,9 2,8 2,9 2,8 

2 3,7 3,6 4,0 3,3 2,9 3,0 2,8 2,8 2,7 3,1 2,9 3,1 

3 4,3 3,8 3,3 3,7 2,9 3,0 3,0 2,7 3,0 2,5 3,0 2,9 

4 4,3 3,4 3,4 3,1 3,3 3,0 3,2 2,6 2,9 2,8 2,9 3,2 

5 3,4 3,2 3,5 3,8 3,4 2,9 2,8 2,9 3,0 2,6 3,1 3,2 

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

7 2,8 3,5 3,4 3,6 3,2 3,2 3,0 2,5 2,7 3,0 2,8 3,4 

8 2,8 3,9 3,2 4,0 3,0 3,0 3,2 2,7 2,7 2,9 2,9 3,2 

9 2,4 3,1 3,6 3,6 2,9 2,9 3,2 2,7 2,9 2,8 2,7 3,3 

10 2,9 2,7 3,3 3,3 2,8 2,9 3,0 2,7 3,0 2,7 2,8 3,5 

11 2,8 3,1 4,0 3,7 3,3 3,1 2,6 2,5 2,8 2,8 2,9 4,1 

12 2,9 2,8 3,6 3,5 2,9 2,8 2,8 2,4 2,7 2,6 2,7 3,4 

13 2,7 3,3 3,6 3,2 3,0 3,6 2,8 2,8 2,9 2,6 2,9 3,4 

14 3,2 3,4 3,2 3,3 2,9 3,0 2,7 2,1 2,9 2,5 3,0 3,4 

15 3,3 3,2 3,8 3,4 2,8 2,9 3,0 2,8 3,1 2,4 3,1 3,7 

16 3,2 3,6 3,4 3,5 2,8 3,2 2,7 2,3 2,9 2,0 3,4 3,7 

17 3,2 3,4 4,0 3,4 3,0 2,8 2,4 2,6 2,5 2,2 3,1 2,9 

18 3,1 3,2 4,1 3,4 2,9 2,9 3,1 2,6 2,5 2,9 3,3 3,0 

19 3,0 3,5 4,1 3,0 3,0 3,1 3,3 2,6 2,3 2,8 4,0 3,4 

20 3,3 3,3 3,8 3,2 3,0 2,9 3,0 2,8 2,2 2,8 3,6 3,1 

21 3,4 3,2 3,4 3,2 3,1 2,7 3,3 3,1 2,6 2,6 2,9 3,1 

22 3,1 2,7 3,7 3,3 3,5 3,2 2,9 3,0 2,7 2,9 3,0 2,6 

23 3,0 2,9 3,3 3,5 3,0 3,2 2,5 2,6 2,4 2,6 3,0 3,0 

24 3,2 2,7 3,6 3,2 2,9 2,9 2,7 2,4 2,7 2,6 3,1 3,2 

25 3,5 2,5 3,6 3,2 2,9 2,8 2,8 2,9 2,4 2,8 2,9 2,9 

26 4,2 3,2 3,7 3,2 2,9 2,7 2,9 2,8 2,1 2,9 3,1 3,5 

27 3,7 3,0 3,3 3,6 3,0 2,8 2,8 2,8 2,4 2,7 3,1 3,7 

28 3,3 3,5 4,0 3,3 3,3 3,1 2,8 2,7 2,3 2,6 2,8 3,7 

29 3,7 3,7 4,2 3,2 3,0 3,0 2,6 3,0 2,6 2,9 3,0 3,5 

30 3,6  3,7 3,4 3,0 2,9 2,9 2,7 2,6 3,0 2,9 3,4 

31 3,7  3,8  3,1  2,8 2,6  3,0  3,6 
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Obr. 4 

Průměrná roční rychlost větru v České 

republice (1968–2012) 

 

 

Pro znázornění rozložení termínové rychlosti větru byl vybrán klimatologický termín 14 hodin – stejně 

jako v Atlasu podnebí Česka (2007). Klimatologický termín 14 hodin se jeví jako nejvhodnější z cirkulačních 

důvodů, protože dochází k největší výměně vzduchu mezi přízemní vrstvou vzduchu a horní troposférou. 

V termínech 7 a 21 h je na většině stanic, kromě horských poloh, rychlost větru v průměru výrazně nižší. I na 

stanici Tušimice má za období pozorování 1968–2012 rychlost větru stejný průběh, průměrná rychlost větru 

v klimatologickém termínu 7 hodin činí 2,6 m/s, v klimatologickém termínu 14 hodin 4,0 m/s 

a v klimatologickém termínu 21 hodin 2,7 m/s. Rychlost větru v sezonách je znázorněna v grafu (obr. 5), 

nejvyšší rychlosti vykazují zimní měsíce. 

 

Obr. 5 Statistické výsledky rychlosti větru v sezonách  
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Přehledný obraz o větrných poměrech podávají větrné růžice. Jejich konstrukce je různá a závisí též na 

účelu, jemuž mají sloužit, a na jevech, které zobrazují. V praxi se používají osmičlenné (tyto převládají) nebo 

šestnáctičlenné větrné růžice. Obr. 6 zobrazuje převládající směru v roce za období 1968–2012. Nejčastěji se 

vyskytuje v roce západní vítr (16,0 %), druhým nejčastěji se vyskytujícím směrem větru v roce je 

západoseverozápadní vítr (11,5 %). Nejméně často se vyskytuje jihojihozápadní vítr (1,6 %) a jižní vítr (1,5 %).  

Obr. 7 až 10 zobrazují větrné růžice v jednotlivých ročních obdobích. 
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Obr. 6 Větrná růžice vyjadřující směr větru v průběhu 

roku 
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Obr. 7 Větrná růžice vyjadřující směr větru na jaře Obr. 8 Větrná růžice vyjadřující směr větru v létě 
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Obr. 9 Větrná růžice vyjadřující směr větru na podzim Obr. 10 Větrná růžice vyjadřující směr větru v zimě 

 

U maximální denní rychlosti větru se jedná o nejvyšší okamžité nárazy v časovém intervalu několika 

sekund naměřené za 24 hodin. Nárazy větru se mohou vyskytnout v zimě při přechodu front, v létě při lokálních 

bouřkách a při dalších specifických meteorologických situacích (Tolasz et al., 2007). Nebezpečné nárazy patří 

k extrémním projevům počasí a jako takové se obtížně předpovídají. Navíc je vítr do značné míry ovlivňován 

místními poměry, především terénem, a je tudíž v našem členitém prostoru České republiky značně proměnlivý 

(Slabý, 1993). Na stanici Tušimice byl zaznamenán za období pozorování 1991–2012 nejvyšší maximální náraz 

větru 6. dubna 1997 ve 3:20 h, kdy byla naměřena rychlost 40 m/s, severního směru (350°), a to za západní 

cyklonální situace (Wc). 

Tabulka 4 udává přehled maximálních nárazů větru za období 1991 až 2012. Maximální nárazy větru 

mohly být vyhodnoceny pouze za období posledních 23 let, od doby záznamů anemografu. 

 

Tab. 4 Maximální náraz větru (m/s) v jednotlivých měsících na observatoři Tušimice za období 1991–2012. 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1991 25,7 17,3 17,1 20,0 23,5 23,0 18,8 29,3 15,8 25,8 22,2 25,0 

1992 24,1 22,8 26,2 23,1 23,1 16,3 23,6 19,0 22,0 16,7 23,5 23,5 

1993 36,6 32,2 24,0 29,2 23,2 20,5 27,1 21,8 22,4 21,1 22,9 34,0 

1994 34,0 17,8 33,2 22,5 22,5 23,5 31,0 22,5 27,0 22,5 24,0 26,5 

1995 37,0 29,2 28,5 30,0 27,5 22,2 21,0 28,0 19,8 15,2 31,6 17,1 
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1996 18,0 26,0 25,2 20,3 26,0 27,4 32,8 22,4 22,0 28,9 24,8 19,4 

1997 14,0 31,0 35,0 40,0  26,0 21,2 20,4 22,1 22,5 28,4 15,1 28,8 

1998 28,9 27,0 32,6 25,1 19,9 22,7 24,0 25,4 25,8 34,0 32,9 29,3 

1999 26,4 33,2 26,0 25,9 21,6 21,5 20,2 20,9 23,5 21,2 16,0 33,1 

2000 33,0 31,0 32,7 21,1 24,2 23,9 28,0 21,0 17,3 23,0 13,0 24,9 

2001 20,3 30,0 27,8 24,6 26,0 26,0 21,0 23,5 24,2 24,7 28,4 23,3 

2002 29,8 27,5 24,8 24,0 17,7 24,2 24,4 22,2 19,9 35,2 23,8 22,8 

2003 24,6 13,9 19,3 21,9 19,2 23,6 26,2 39,6 19,0 22,0 17,6 28,5 

2004 22,3 26,9 28,8 15,8 20,1 17,8 22,0 15,9 23,1 16,7 24,0 20,3 

2005 23,1 23,3 23,3 18,3 17,6 15,8 27,6 13,5 12,7 16,0 17,0 34,5 

2006 17,5 19,2 19,4 21,8 23,0 23,8 22,8 20,6 21,5 23,2 25,2 19,8 

2007 33,8 22,4 27,6 15,4 31,0 21,8 30,5 18,4 19,9 18,3 22,2 25,6 

2008 24,6 23,6 29,0 23,9 21,8 20,3 20,2 17,3 23,0 21,2 26,3 18,9 

2009 20,4 22,5 23,2 17,0 23,7 23,1 28,5 22,0 19,4 20,9 22,8 20,3 

2010 20,0 24,4 25,4 18,2 16,8 16,4 32,3 18,7 16,6 18,4 24,2 24,8 

2011 17,3 22,4 17,3 21,3 23,5 23,0 22,3 22,8 19,3 18,8 16,9 30,6 

2012 27,1 25,9 21,3 16,4 18,8 24,3 24,3 16,9 21,1 25,2 20,4 16,9 

 

Při vyhodnocení maximálních nárazů větru bylo zjištěno, že nejčastěji se tyto nárazy vyskytují právě při 

synoptické situaci Wc – západní cyklonální (17,5 %), 2,7 % z celkového výskytu situace Wc za období 1968–

2012. Jako druhá nejčastější synoptická situace byla situace NWc (severozápadní cyklonální) v celkem 15,4 % 

případů, u této situace je procentický podíl z celkového počtu případů vyšší než u západní cyklonální – 4,2 %. 

Třetí nejčastější situace byla brázda putující přes střední Evropu (11,7 %), 2,4 % z celkového počtu případů. 

Nejméně často se v době maximálního nárazu větru vyskytovaly situace anticyklóna nad střední Evropou 

(0,4 %), severovýchodní anticyklonální situace (0,4 %) a putující anticyklóna od jihozápadu k severozápadu 

(0,4 %). Procentické vyhodnocení (sestupné pořadí podle četnosti výskytu) je uvedeno v tab. 5.  

 

Tab. 5 Četnost výskytu synoptických situací v den maximálního nárazu (1991–2012) 

Synoptická 

situace 

absolutní 

četnost 

relativní 

četnost (%) 

relativní četnost výskytu 

v období 1968-2012 

Procentický podíl 

z celkového počtu výskytu  

Wc 42 17,5 9,5 2,7 

NWc 37 15,4 5,4 4,2 

Bp 28 11,7 7,0 2,4 

SWc2 23 9,6 5,4 2,5 

Nc 17 7,1 3,3 3,2 

B 15 6,3 8,2 1,1 

Wcs 12 5,0 2,9 2,6 

Wal 10 4,2 3,2 1,9 

C 9 3,8 2,9 1,9 

NEc 8 3,3 5,3 0,9 

SWc1 8 3,3 2,9 1,6 

SWc3 8 3,3 3,5 1,4 

Vfz 5 2,1 2,6 1,2 

SWa 4 1,7 2,6 0,9 

Cv 4 1,7 1,2 2,1 

SEc 3 1,3 4,1 0,6 

Ec 2 0,8 3,2 0,3 

Ea 1 0,4 4,1 0,2 

Ap3 1 0,4 1,5 0,4 

A 1 0,4 4,8 0,1 

NEa 1 0,4 3,3 0,2 

Ap1 1 0,4 3,3 0,2 

 

Závěr 
Průměrná roční rychlost větru činí na stanici Tušimice za období 45 let pozorování (1968–2012) 

3,1 m/s, převládající směr proudění větru je západní (16,0 %), druhým nejčastěji se vyskytujícím směrem větru 

je západoseverozápadní vítr (11,5 %). Nejméně často se vyskytuje jihojihozápadní vítr (1,6 %) a jižní vítr 
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(1,5 %). Maximální náraz větru za období pozorování 1991–2012 byl na stanici Tušimice naměřen dne 6. 4. 

1997 v 03:20 hod. SEČ o rychlosti 40 m/s, severního směru při synoptické situaci západní cyklonální. Při 

vyhodnocení maximálních nárazů větru bylo zjištěno, že nejčastěji se tyto nárazy vyskytují právě při synoptické 

situaci Wc (západní cyklonální), jako druhá nejčastější synoptická situace byla situace NWc (severozápadní 

cyklonální) a třetí nejčastější situace byla brázda putující přes střední Evropu. Nejméně často se v době 

maximálního nárazu větru vyskytovaly situace anticyklóna nad střední Evropou (A), severovýchodní 

anticyklonální situace (NEa) a putující anticyklóna od jihozápadu k severozápadu (Ap1). 
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Vysoké koncentrace PM10 v ovzduší během ledna a února 2013 

Jan Sládeček 
Český hydrometeorologický ústav - Informační systém kvality ovzduší 
 

 
Z hlediska spektra znečišťujících látek je ovzduší stále nejvíce znečištěné částicemi frakce PM10 (částice o 

velikosti do 10 µm). Nejhorším regionem z hlediska znečištění PM10 je Ostravsko a Karvinsko. V této oblasti se 

nejvíce projevuje kombinace zdrojů znečišťování z průmyslu, dopravy a lokálního vytápění [1]. 

Vysoké koncentrace PM10 se vyskytují zejména v zimním období, kdy bývá situace umocněna častými 

zhoršenými meteorologickými a rozptylovými podmínkami. Takovým typickým stavem počasí bývá tlaková 

výše a bezvětří nebo pouze slabý vítr a k tomu nízká teplota, to jsou ideální podmínky pro vytvoření teplotní 

inverze. Může se ale objevit i případ nevýrazného tlakového pole a slabý vítr. Meteorologické podmínky bývají 

v západní a východní části ČR rozdílné, záleží na vývoji a rozložení tlaku vzduchu [2]. 

 

Během ledna a února 2013 došlo na území České republiky v podstatě ke dvěma hlavním epizodám vysokých 

denních koncentrací částic PM10, při kterých byly nadlimitní koncentrace PM10 naměřeny na většině imisních 

stanic ČR. Na Ostravsku by daly určit čtyři případy. Největší počet překročení 24 hodinového imisního limitu 

PM10 (50 µg.m
-3

) byl zaznamenán v lednové epizodě, která trvala asi deset dní.  

24 hod. koncentrace PM10 dosahovaly v lednu a únoru 2013 na vybraných stanicích ČR  hodnot přes 100 µg.m
-3

 

(obr.1,2). Nejvyšší koncentrace byly zaznamenány na stanici Ostrava-Fifejdy přes 200 µg.m
-3

. Na ostatních 

stanicích se koncentrace PM10 pohybovaly ve špičkách kolem 130 µg.m
-3

.  

Imisní limit 50 µg.m
-3

 byl výrazně překročen v obou epizodách. Během ledna a února 2013 byl tento limit 

překročen  ve 36 případech v Ostravě, na ostatních vybraných stanicích asi ve 25 případech (tolerovaný počet je 

35 za rok).  

Z epizod je možné vybrat několik dnů, ve kterých koncentrace PM10 nejvíce překročily imisní limit.  

15.1. –  nejvyšší koncentrace PM10 byla naměřena v Ostravě (223 µg.m
-3

), na ostatních stanicích se koncentrace 

pohybovaly okolo limitu. 

20.-25.1. – nejvyšší koncentrace PM10 byla zaznamenána v Ostravě (201 µg.m
-3

), ale vysoké koncentrace byly 

naměřeny také na ostatních stanicích, v Praze (132 µg.m
-3

), Brně (127 µg.m
-3

), Hradci Králové (122 µg.m
-3

), 

Trutnově (118 µg.m
-3

), relativně nižší koncentrace v Ústí n.L. (98 µg.m
-3

). 

28.1.  –  nejvyšší koncentrace se projevily v Ústí n.L. (159 µg.m
-3

) a Brně (135 µg.m
-3

). 

15.2. –  nejvyšší koncentrace PM10 byla naměřena na stanici v Ostravě (201 µg.m
-3

), druhá nejvyšší překvapivě v 

Hradci Králové (123 µg.m
-3

), pak následovalo Ústí n.L. (102 µg.m
-3

) a Brno (100 µg.m
-3

)  

25.2. –  zvýšená koncentrace PM10 byla naměřena především v Ostravě (119 µg.m
-3

), na ostatních stanicích se 

koncentrace pohybovaly okolo limitu [3].  

V lednové epizodě 20.-28.1. je patrný rozdílný vzestup i pokles koncentrací PM10 na Ostravsku a v jiných 

částech republiky. V některých krajích byla vyhlášena smogová situace, nejčastěji v Moravskoslezském kraji. 

V únoru došlo ke zvýšení koncentrací PM10 téměř současně na celém území ČR, smogová situace byla vyhlášena 

kromě Moravskoslezského také v Královéhradeckém kraji (17.2.).  

 

Koncentrace PM10 jsou velmi závislé na povětrnostních podmínkách. Ve všech případech vysokých koncentrací 

PM10, v lednu a únoru 2013, vanul pouze slabý vítr, tím nedocházelo k dostatečnému promíchávání vzduchu a ke 

zvyšování koncentrací PM10 v přízemní vrstvě atmosféry.  

Na obr. 3,4 jsou graficky prezentovány, na příkladu stanici v Trutnově, denní koncentrace PM10 v závislosti na 

rychlosti větru. Je patrné, že s rostoucí rychlostí větru koncentrace PM10 klesají a naopak. Tato negativní 

korelace je typická také pro teplotu vzduchu. Z měření na stanici Trutnov-Mládežnická by se dalo usoudit, že 

v případě rychlosti větru kolem 3 m.s
-1

 již zde nedojde k překročení imisního limitu 50 µg.m
-3

.  

Obecně však velmi záleží však také na konkrétním místě a konfiguraci terénu. Vyšší rychlost větru umožňuje 

lepší rozptyl znečisťujících látek v ovzduší také v hůře provětrávaných lokalitách uvnitř měst.   
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Obr. 1 24 hod. koncentrace PM10 v lednu a únoru 2013 na vybraných stanicích [3]  

 

 

 
 

Obr. 2 24 hod. koncentrace PM10 v lednu a únoru 2013 na vybraných stanicích, zobrazení 3D [3] 
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Obr.3 24 hod. koncentrace PM10 a rychlost větru v lednu a únoru 2013 na st.Trutnov-Mládežnická [3] 

 
 

 

Obr.4 24 hod. koncentrace PM10 a rychlost větru v lednu a únoru 2013, na stanici Trutnov-Mládežnická, 

zobrazení 3D [3]. 

 

 

 
Prezentace: konc PM10 2013_prezJS.ppt 

konc%20PM10%202013_prezJS.ppt
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Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP 
ČHMÚ) 
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Abstract 
 There are often used values of predicted bioweather load (in the frame of CHMI's bioweather forecast 

BWF) for another purposes. But these outputs contain not only the model BWF but also meteorological forecast 

with some success rate. This rate is logically (according with forecasting process) less than 1 (or less than 100%) 

in the average. Therefore, it is needed to evaluate a real value of the load degree or biotropy index from real 

measured data or observed phenomenas. This is only way to evaluate a real properties of the BWF model. 

 

Key words: biometeorology; biometeorological forecast; biotropy. 

Klíčová slova: biometeorologie; biometeorologická předpověď; biotropie. 

 

Úvod 
 Často jsou pro různé účely používány hodnoty zátěže lidského organismu okamžitým stavem a 

krátkodobými aperiodickými změnami stavu atmosféry (zejména mezní vrstvy troposféry) předpovídané v rámci 

biometeorologické předpovědi (BMP) Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Tyto výstupy v sobě 

ale obsahují nejen vlastnosti samotného modelu BMP, ale také vstupní meteorologickou předpověď, která 

vykazuje určitou úspěšnost. Ta z logiky procesu předpovídání vývoje složitého systému dosahuje v průměru 

hodnot menších než 1, tedy menší než 100%. Proto je (mimo jiné) třeba z reálně naměřených dat a 

napozorovaných jevů vyhodnocovat také skutečnou hodnotu stupně zátěže nebo indexu biotropie. Jen tak lze 

totiž hodnotit vlastnosti samotného modelu BMP. V tomto článku je pak shrnutí srovnání zátěže předpovídané 

(podle vydávaných BMP) a zpětně vyhodnocené podle naměřených a napozorovaných dat a metodiky modelu 

IIIc. 

 

Materiál a metody 
 Protože k dispozici byly archivované každodenně vydávané BMP pro celou Českou republiku, přesněji 

pro všech 7 oblastí na území České republiky (obr. 1), byl prvním krokem výběr vhodného místa s kompletním 

rejstříkem měření a pozorování jevů a prvků vstupujících do BMP. Znamená to najít místo, ze kterého jsou k 

dispozici nejen informace z přízemní vrstvy (automatické klimatické nebo meteorologické stanice, případně 

stanice profesionální staniční sítě ČHMÚ), ale také s měřením vertikálního profilu teploty (potřeba detekce 

teplotních inverzí a jejich základních charakteristik – spodní a horní hranice, mohutnost a trvání teplotní 

inverze), a to alespoň do standardní izobarické hladiny 850 hPa. Samozřejmostí je požadavek souvislé řady 

měření po zvolené období. 

 

mailto:novakm@chmi.cz
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Obr. 1: Rozdělení území ČR na jednotlivé oblasti pro účely BMP ČHMÚ. 

 Vzhledem k poměrně velkým změnám v přístrojovém vybavení ve staniční síti ČHMÚ bylo pro 

srovnávací studii zvoleno poměrně krátké, ale homogenní, období roku 2012. Výše uvedené podmínky pro výběr 

místa splňuje na 100% na území České republiky v podstatě jediná stanice, a to Praha – Libuš (indikativ WMO 

11520, 50°00'27'' s.š., 14°26'46'' v.d., 304 m n.m.). Ta je současně stanicí profesionální sítě, ale také 

aerologickou stanicí. Pro Prahu jsou navíc synoptickou službou ČHMÚ dlouhodobě vyhodnocovány přechody 

atmosférických front (datum, druh atmosférické fronty). Potřebné (a použité) charakteristiky jsou zřejmé z 

modelu IIIc BMP (obr. 2). 
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Obr. 2: Snímek základní metodiky modelu IIIc BMP ČHMÚ. 

 

 Pro srovnání byly použité nejen hodnoty stupně zátěže, které jsou běžně prezentovány v rámci BMP, ale 

pro podrobnější srovnání také hodnoty indexu biotropie, který je vlastně základem pro určení samotného stupně 

zátěže. Vztah mezi indexem biotropie a stupněm zátěže je zřejmý z obr. 3 (index biotropie je zde uveden jako 

počet bodů – index biotropie vzniká součtem bodů přiřazených jednotlivým položkám modelu (druhý sloupec na 

obr. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Vztah indexu biotropie („bodů“) a stupně zátěže v modelu IIIc BMP ČHMÚ. 

 

 S využitím dat zvolené stanice a vyhodnocení přechodů atmosférických front přes Prahu (ČHMÚ, 

2014) bylo vyhodnoceno splnění/nesplnění kritérií jednotlivých položek modelu pro každý den studovaného 

období. Z těchto dat byly spočítány hodnoty indexu biotropie a stupně zátěže pro každý den. Následně byly 

porovnány vyhodnocené údaje pro Prahu-Libuš s předpovídanými daty pro oblast č. 3 (Praha a střední Čechy – 

na obr. 1 světle modrá barva). 
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Výsledky 
 Nejčastěji citovanou hodnotou v souvislosti s BMP je stupeň zátěže. Proto jako první uveďme výsledky 

porovnání pro tuto kategorii (tab. 1 a obr. 4) 

 

 
Libuš 

BMP 1 2 3 

1 156 46 6 

2 18 83 19 

3 1 6 31 

 

Tab. 1: Porovnání vyhodnocené zátěže (sloupce) a zátěže předpovídané (řádky). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Rozdíl předpovídaného a vyhodnoceného stupně zátěže (podhodnocení = červená,  

nadhodnocení = modrá). 

 

 Biometeorologická předpověď ČHMÚ využívá pro očekávanou zátěž třístupňovou škálu, která 

odpovídá možnostem modelu. Přesto je pro vyhodnocování BMP vhodné se zaměřit i na podrobnější ukazatel, a 

to index biotropie, který je pro stupeň zátěže určující. V tomto případě umožňuje podrobněji studovat sklon k 

podhodnocování zátěže, kdy je skutečná zátěž vyšší než předpovídaná (obr. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Rozdíl předpovídaného a vyhodnoceného indexu biotropie (podhodnocení = červená,  

nadhodnocení = modrá). 
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 Při podrobném studiu dat se ukázaly zásadními pro úspěšnost předpovědi dva body modelu, a to 

přechody atmosférických front (položka AA, váha = 2 body) a ochlazení (B3A, váha = 2 body). Výsledky pro 

tyto položky jsou proto uvedeny samostatně.  

 

 
Praha 

BMP 0 2 

0 120 81 

2 52 113 

 

Tab. 2: Porovnání vyhodnocení přechodů front (sloupce) a přechodů front předpovídaných (řádky).  

 

 U atmosférických front však není pro představu o shodě předpovědí a reálných situací postačující 

jednoduchá tab. 2, pro časový přehled souladu obou hodnot je lepší grafická prezentace (obr. 6). 

 

Obr. 6: Časový snímek předpovídaných (modré intervaly [0;2]) a vyhodnocených (červené [-2;0]) přechodů 

atmosférických front. 

 

 
Libuš 

BMP 0 2 

0 328 30 

2 3 5 

 

Tab. 3: Porovnání vyhodnoceného ochlazení (sloupce) a ochlazení předpovídaného (řádky).  

 

 

Diskuse a závěry 
 Při porovnání předpovídaného a vyhodnoceného stupně zátěže je zřejmé, že ve výrazné většině (zhruba 

ve třech čtvrtinách) případů se obě hodnoty shodují. Pouze minimální počet předpovědí se od vyhodnoceného 

stavu lišilo výrazně (tedy o 2, což znamená předpovídanou vysokou zátěž a vyhodnocenou mírnou nebo naopak). 

Tento výsledek podporuje – s přihlédnutím k níže uvedené statistice indexu biotropie – rozdělení zátěže pro 

stávající model právě na tři stupně  (tab. 4). 
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|ΔSZ| počet % 

0 328 73,8 

1 89 24,4 

2 7 1,9 

 

Tab. 4: Úspěšnost předpovědí stupně zátěže.   

 

|ΔIB| počet % 

0 170 46,4 

1 37 10,2 

2 103 28,2 

>2 56 15,2 

  

Tab. 5: Úspěšnost předpovědí indexu biotropie.  

 

 Na úspěšnosti předpovědi indexu biotropie (tab. 5) je nápadné zvýšené zastoupení odchylek o 2 body 

proti odchylce nejmenší. Tento fakt signalizuje sníženou úspěšnost některých položek modelu s vahou rovnou 

právě 2 bodům. Při studiu úspěšnosti předpovědí pro jednotlivé položky byly opravdu nalezeny dvě s méně 

přesnými předpověďmi, a to už ve výsledcích citované přechody atmosférických front (AA) a ochlazení (B3A). 

 U přechodů atmosférických front se – v souladu s podstatou synoptické metody – jedná o prvek s větší 

měrou subjektivity. Vyhodnocování přechodů atmosférických front probíhá na Centrálním předpovědním 

pracovišti ČHMÚ v Praze a hlavně z důvodů kontinuity je pojímáno velmi puristicky. Důsledkem je 

zaznamenání přechodů front i ve sporných případech, kdy je možné frontu považovat za rozpadlou a rozhraní 

mezi vzduchovými hmotami je velmi nevýrazné. Důkazem tohoto přístupu je fakt, že v mnoha případech jsou ke 

kalendářnímu dnu zaznamenány přechody dvou, v některých případech ale také třech front, v extrému dokonce 

čtyř. V kontrastu k tomuto přístupu vstupují do BMP přechody front výrazných, charakterizovaných skutečnou 

výměnou vzduchové hmoty (nemusí být definována výraznou změnou teploty, svůj vliv má třeba nahrazení 

stabilní vzduchové hmoty hmotou instabilní a naopak). 

 V případě ochlazení (B3A) je možným problémem příliš volná definice v modelu BMP, kde chybí 

kvantifikace termínu „ochlazení“. Pro vyhodnocení splnění/nesplnění podle reálně naměřených dat ale musel být 

konkrétní limit nastaven, zvolena byla hranice mezidenního poklesu denní průměrné teploty o více než 3 °C. 

Tento nesoulad vnáší opět do BMP subjektivní vhled sloužícího meteorologa a měl by být v budoucnu nahrazen 

objektivnějším kritériem. 

 Pro úplnost je nutné dodat, že vyhodnocení bylo zatíženo určitou chybou, která vznikla porovnáváním 

plošné předpovědi pro oblast č. 3 (Praha a střední Čechy) s bodovými hodnotami naměřenými a pozorovanými 

na jediné stanici (Praha-Libuš). Některé položky totiž počítají s procentuálním zastoupením na ploše dané oblasti 

(bouřky, kritéria teplotních extrémů apod.). Tato chyba se ale zmenšuje (v případě, že není vybraná stanice s 

častým zastoupením extrémních hodnot) s prodlužujícím se analyzovaným obdobím. 
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Školní prázdniny z hlediska ročního chodu vybraných meteorologických 
parametrů 
 
Jaroslav Střeštík 
Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, Česká republika 

Abstrakt: Školní prázdniny u nás tradičně trvají od 1. července do 31. srpna. Je však otázka, zda je tento termín 

optimální. Z průběhu teplot vzduchu za více než 200 let vychází, že nejteplejší období roku trvá zhruba od 

poloviny června do poloviny srpna. Na druhé straně bývá v srpnu méně dešťů než v červnu. Vzhledem k tomu, 

že roční chod teplot v jednotlivých letech je dlouhodobému chodu bližší než je tomu u srážek, a s přihlédnutím 

k dalším podružným faktorům, vychází nejvhodnější termín školních prázdnin od 20. června. V tom případě by 

bylo účelné, aby prázdniny i následující školní rok začínaly vždy v kalendářní pondělí. 

 

School vacancies from the point of view of the annual course of selected meteorological parameters 

 

Abstract: School vacancies in our country have lasted from July 1st till August 31st since more than hundred 

years. There is, however, a question, whether this period is the best one. The course of the air temperatures show 

that the warmest period in the year occurs between the half June and half August. On the other hand, rains are 

less frequent in August than in June. In view of the fact that the annual course of temperatures in individual years 

approaches to the long-term one more than that of precipitation, and with respect to some other factors, it results 

that the most suitable period for school vacancies starts on June 20th. In that case, the vacancies and subsequent 

school year should start always in Monday. 

 
V našich zemích již tradičně končí školní rok 30. června a nový školní rok začíná 1. září. Školní 

prázdniny tedy trvají právě dva kalendářní měsíce, červenec a srpen. Jen s tou výjimkou, že když 30. červen 

připadne na sobotu, neděli nebo pondělí, končí školní rok již v pátek před tím, a když 1. září připadne na pátek, 

sobotu nebo neděli, začíná školní rok až v pondělí. Vymezení prázdnin na kalendářní měsíce má zřejmě výhodu 

pro účetnictví, kdy je po dva měsíce škola zavřena, vyučování nepřesahuje ani jediným dnem do července ani do 

srpna a položky spojené s výukou pak v účetnictví za tyto měsíce nejsou.  

Naproti tomu se občas objevily úvahy, zda by nebylo lepší, aby školní rok končil vždy v pátek na 

přelomu června a července a nový školní rok začínal vždy v pondělí na přelomu srpna a září. Takto to mají 

zařízené např. v Německu, kde jsou hlavní školní prázdniny celkově kratší a začínají v různých spolkových 

zemích v různých týdnech, vždy ovšem začínají v pondělí a končí v pátek. To by bylo výhodné pro ty rodiče, 

kteří si musí vybírat dovolenou po týdnech, také různé rekreační pobyty jsou týdenní či čtrnáctidenní, a je proto 

nevýhodné, když je o děti na začátku nebo na konci prázdnin postaráno ve škole či ve školní družině jen po část 

týdne.  

Současně s možným stanovením termínu prázdnin vždy na kalendářní týdny vzniká otázka, je-li 

současný termín optimální z hlediska počasí, jsou-li prázdniny opravdu nastaveny na období nejvyšších teplot. 

Jsou-li teploty vysoké, není pobyt ve škole jistě příjemný pro děti ani pro učitele. Naopak o prázdninách, kdy se 

jezdí do přírody, na tábory, stanovat, koupat se apod., nejsou nízké teploty vítány. Je třeba ovšem brát v úvahu 

také výskyt srážek. Je jasné, že v době dovolené nebo prázdnin si nikdo nepřeje, aby toto období bylo příliš 

deštivé, naopak, žádoucí je mít více sluníčka.  

V pražském Klementinu se měří teploty vzduchu pravidelně od r. 1775 (Jírovský, 1976, doplněna 

novější data z ČHMÚ). Určili jsme z těchto dat nejprve průměrnou teplotu vzduchu v každém kalendářním dni 

v roce, tj. teplotu pro 1. leden, pro 2. leden atd. Obdobně pro denní maximální a noční minimální teploty. 

Atmosférické srážky se měří od r. 1805. Určili jsme obdobně celkové úhrny srážek pro každý kalendářní den. 

Dále jsme stanovili pro každý kalendářní den celkový počet roků, kdy tento den nepršelo. V Klementinu se měří 

také oblačnost od r. 1775, i pro tato data jsme určili průměrné hodnoty pro každý kalendářní den. Všechny 

výpočty jsme provedli také zvlášť jen za posledních 50 let pro srovnání. 

V jednotlivých letech může být roční průběh teplot velmi rozkolísaný a jednotlivé roky se mohou jeden 

od druhého velmi lišit. Za dlouhou dobu pozorování se však průběh vyhladí a výsledkem je téměř hladká křivka, 

jejíž letní část vidíme na obr. 1. Všimněme si jedné zajímavosti: v průběhu května teploty rychle rostou, ale před 

polovinou června se růst na nějakou dobu zastaví, než začne teplota opět stoupat. To je to známé medardovské 

ochlazení (8. června). Pro školní prázdniny je však důležité, že po celý červenec a srpen zůstává teplota skoro 

stále na stejné výši, jen koncem srpna nastává rychlý pokles. Naplňuje se tak mj. pranostika „Bartoloměj svatý 

odpoledne krátí“ (24. srpna) či jiné pranostiky k tomuto dni. Naproti tomu koncem června, kdy už skončilo 

medardovské ochlazení, jsou teploty poměrně vysoké, jen o něco nižší než dále v červenci, ale určitě vyšší než 

na konci srpna. 
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Obr. 1. Průběh průměrných denních teplot vzduchu v pražském Klementinu v letních měsících za období 1775-

2008 (průměrné teploty připadající na každý kalendářní den).  

 

Roční chod denních maximálních a nočních minimálních teplot vzduchu je naprosto shodný s ročním 

chodem průměrných denních teplot vzduchu na obr. 1, pouze vertikální škála je samozřejmě jiná, a proto je 

samostatně neuvádíme. Shodné je jak medardovské zastavení růstu teplot, tak bartolomějské ochlazení na konci 

srpna. V souvislosti s klimatickou změnou čili globálním oteplením může vyvstat otázka, zda se současně 

nemění také roční chod teploty, tj. neposunuje-li se období maximálních teplot do doby pozdější nebo dřívější. 

Grafy sestavené jen pro posledních 50 let či jinou délku období nic podobného neukazují. Pouze vzhledem ke 

kratšímu zpracovanému období je rozptyl větší, křivka není tak hladká jako na obr. 1, ale ochlazení na konci 

srpna je i tak zřejmé. 

Na obr. 2 jsou uvedeny průměrné srážkové úhrny připadající na jednotlivé dny v letním období. Nejvíce 

srážek obecně spadne v létě, většinou v bouřkách. Na rozdíl od teplot vzduchu je množství srážek daleko 

proměnlivější a proto i křivka na obrázku je značně rozkolísaná. Na obrázku lze rozeznat dvě maxima – větší 

v červnu a menší v srpnu, což odpovídá právě výskytu bouřek. Ke konci srpna srážek ubývá a tento pokles 

pokračuje i v září. 
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Obr. 2. Průběh srážkových úhrnů (celkové srážkové úhrny připadající na každý kalendářní den v roce) 

v pražském Klementinu v letních měsících za období 1805-2008.  
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Obr. 3. Počty roků za období 1805-2008, kdy v příslušném kalendářním dni byly v pražském Klementinu srážky 

nulové. 

 

Srážkové poměry lze hodnotit ještě jiným způsobem. Často nás ani tak moc nezajímá, zda prší málo či 

více, spíše jde o to, zda neprší vůbec. Na obr. 3 je pro každý kalendářní den uveden počet roků, kdy v tento den 

nebyly zaznamenány žádné srážky. Roční chod není tolik výrazný jako pro srážkové úhrny, nicméně je zřejmé, 

že dní beze srážek je nejméně v červnu až srpnu, přičemž koncem srpna a dále v září jich přibývá. Obrázky 2 a 3 

podávají tedy shodné informace. Za pozornost stojí opět výrazně nižší počet dní beze srážek v červnu po 

Medardovi. 

Na pohodu v prázdninách a na dovolené má velký vliv také oblačnost. Ta se uvádí v procentech pokrytí 

oblohy mraky. Hodnoty velmi kolísají ze dne na den a jsou také často značně rozdílné i na blízkých stanicích. 

Nicméně průměry pro každý kalendářní den v roce za určité delší období již tak rozdílné nejsou. Jistá změna 

v průběhu roku je přesto dobře patrná. Graf na obr. 4 ukazuje, že v květnu až červenci je průměrná oblačnost 

poměrně stálá, během srpna klesá a v září dosahuje minima. Rozdíl však není veliký – ze 60% v květnu až 

červenci klesne na 57% v srpnu a 54% v září. 
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Obr. 4. Průběh průměrné oblačnosti (procento pokrytí oblohy) připadající na každý kalendářní den v pražském 

Klementinu v letních měsících za období 1805-2008. 
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Pokud vycházíme pouze z teplot vzduchu, jeví se jako nejvhodnější období pro školní prázdniny termín 

přibližně od 20. června do 20. srpna. Naproti tomu srážkové poměry mluví spíše ve prospěch pozdějšího období, 

tedy klasicky 1. červenec až 31. srpen, a nevylučují ani možný posuv ještě asi o týden dále. Také průběh 

oblačnosti naznačuje větší počet slunečných dnů v srpnu než v červenci, rozdíl je však malý. Termín prázdnin 

lze posuzovat také z hlediska teploty vody v řekách a rybnících. Ta dosáhne maxima později než je maximum 

teploty vzduchu, posuv je však různý u různých řek a vodních nádrží. Naproti tomu v průběhu léta roste 

znečištění vody a zvláště nebezpečí sinic, které může vést až k zákazu koupání, jak uvádí Sládek a Kothan 

(2012). Charakteristika vody tedy dává výsledek nerozhodný. Titíž autoři zkoumali průběh teplot vzduchu 

z hlediska výskytu souvislého období s maximální teplotou. Zcela jiný postup než je použitý zde vedl ke 

stejnému závěru, totiž že optimální období prázdnin z hlediska teploty vzduchu by mělo začínat o týden až dva 

týdny dříve. 

Na základě srážek nebo oblačnosti vychází jiné doporučení než na základě teplot vzduchu. Proto je 

třeba ještě uvážit, jak dalece se může lišit průměrný průběh teplot a srážek od skutečného průběhu v konkrétním 

roce. Hodně nám napoví různý rozptyl či rozkolísanost křivek na obr. 1 v porovnání s obr. 2 až 4. Rozkolísanost 

je u teplot vzduchu mnohem menší než u srážek či oblačnosti. To znamená, že pokles teplot v posledním 

srpnovém týdnu lze očekávat téměř v každém roce, zatímco pokles srážek a oblačnosti ve stejném období může 

být někdy značný, jindy minimální. Z toho důvodu je vhodnější řídit se především průběhem teplot vzduchu. Po 

uvážení dalších faktorů lze za nejvhodnější začátek prázdnin považovat období kolem 20.-25. června. Při takové 

změně pak bude vhodné vymezit prázdniny na celé kalendářní týdny, takže prázdniny by měly začínat v pondělí 

mezi 20.-25. červnem a následující školní rok by měl začínat tak, aby prázdniny trvaly rovných devět týdnů, což 

jsou právě tři turnusy letních dětských táborů. V tomto uspořádání by nakonec bylo souvislé prázdninové volno 

delší – 65 dní (9 celých týdnů po 7 dnech počínaje sobotou + 2 dny poslední víkend) namísto dosavadních 62 

(31 + 31 za červenec a srpen, nepřipadá-li 30. červen nebo 1. září na víkend). Konkrétně v roce 2013 by měl 

školní rok končit v pátek 21. června a nový školní rok začínat v pondělí 26. srpna. A protože se takto určený 

termín posouvá každý rok o jeden den a v přestupném roce o dva, takže prázdniny by pak začínaly a končily 

vždy o den či dva dříve (v r. 2014 by tedy školní rok končil v pátek 20. června a nový začínal v pondělí 

25. srpna), bylo by třeba, aby se jednou za 5-6 let začátek prázdnin posunul na termín o jeden týden pozdější, 

tedy v takovém roce by byl školní rok o týden delší. Např. vždy, kdy by školní rok měl končit už před 

20. červnem. To by nastalo v roce 2015, proto by školní rok měl skončit až v pátek 26. června a nový začínat 

v pondělí 31. srpna. Je ovšem otázka, zda by taková změna termínu školních prázdnin mohla být opravdu 

realizována. Je velmi pravděpodobné, že ministerští úředníci, pracovníci ve školství i značná část veřejnosti je 

konzervativní a bude trvat na zachování dosavadních zvyklostí. 
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Kozmické žiarenie a oblačnosť na Lomnickom štíte  
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Abstract 

The Earth's climate has always been changing. This is documented in historical as well as in geological records. 

The reasons for these changes, however, have always been subject to discussions and are still not well 

understood. The most promising candidate is a change in cloud formation because clouds have a very strong 

impact on the radiation balance and because only little energy is needed to change the cloud formation process. 

One of the ways to influence cloud formation might be through the cosmic ray flux that is strongly modulated by 

the varying solar activity. We examined daily means of cosmic ray (CR) neutron monitor count rates at 

Lomnický štít (2634 m a.s.l) and the cloudiness as measured by Slovak Hydrometeorological Institute at the 

same site for period 1982 – 2010.  

          

Keywords: Cloudiness, Solar activity, Cosmic ray 

Abstrakt 

Zemská klima se neustále mění. Je to zdokumentováno tak v historických i v geologických záznamech. Důvody 

těchto změn byly však vždy předmětem diskusí a stále jim dobře nerozumíme. Nejslibnějším kandidátem je 

změna v tvorbě oblaků, neboť ty mají velmi silný dopad na radiační bilanci a protože je potřebná jen malá 

energie na změnu procesů tvorby oblaků. Jedním ze způsobů ovlivňování tvorby oblaků by mohlo být 

prostřednictvím toku kosmického záření, které je silně modulované měnící se sluneční aktivitou. Dopad změn 

toku kosmického záření na oblačnost jsme zkoumali na základě údajů z Lomnického štítu (2634 m n. m.) a 

Slovenského hydrometeoroligického ústavu za období 1982 - 2010. 

 

Klíčová slova: oblačnost, sluneční aktivita, kosmické záření 

 

1 Úvod 

Podnebie v celej histórii Zeme prešlo veľkými zmenami. Predpokladá sa, že existuje niekoľko faktorov, ktoré 

ovplyvňujú podnebie Zeme ako napríklad zmeny obežnej dráhy Zeme okolo Slnka, veľké sopečné erupcie, 

zmeny v koncentrácii skleníkových plynov a zmeny slnečnej aktivity. Od roku 1850 zemské podnebie prešlo 

významným oteplením. Príčiny tohto oteplenia sú predmetom mnohých debát. Súčasný konvenčný pohľad na 

globálne otepľovanie vyzerá tak , že vo veľkej miere je zapríčinené vzrastom skleníkových plynov. Niektorí 

vedci tvrdia, že Slnko môže zohrávať dôležitú úlohu pri zmenách klímy Zeme. Výskumníci preto skúmajú, ako 

môže ovplyvniť klímu na Zemi.   

Svensmark a Friis-Christensen (1997) na základe analýzy dát z ISCCP – C2 dokázali priame spojenie medzi 

celkovou oblačnosťou a tokom kozmického žiarenia. Ale skutočné mikrofyzikálne vysvetlenie takéhoto vzťahu 

zatiaľ chýba. Existuje niekoľko možností, ktoré všetky závisia na voľných nabitých iónoch nachádzajúcich sa 

v dolnej stratosfére a v troposfére produkovaných kozmickým žiarením. Túto teóriu následne rozvinul 

Svensmark (2000). Oblačnosť je silne ovplyvnená intenzitou kozmického žiarenia. Oblaky ovplyvňujú 

vyžarovacie vlastnosti atmosféry ako je ochladenie pomocou odrazu dopadajúceho krátkovlnného žiarenia 

a ohrievania  zachytávaním odchádzajúceho dlhovlnného žiarenia (skleníkový efekt). Samotné výsledky závisia 

do značnej miery od výšky oblakov a ich optickej hrúbky (vysoké opticky tenké oblaky majú tendenciu sa 

ohrievať, zatiaľ čo nízke opticky hrubé oblaky majú tendenciu sa ochladzovať). Podľa Dormana (2012) priame 

satelitné merania posledných dvoch slnečných cyklov ukazujú iba 0,1% vplyv slnečného žiarenia na zemskú 

klímu. Táto hodnota je príliš malá k vysvetleniu pozorovaných klimatických zmien počas slnečných cyklov. Na 

druhej strane  uvádza vzťah medzi kozmickým žiarením a nízkou oblačnosťou. Použitím najaktuálnejších dát 

Kristjánsson (2004) potvrdil veľkú negatívnu koreláciu medzi celkovou priemernou nízkou oblačnosťou 

a slnečným žiarením. Ale nebol zistený tento vzťah ako štatisticky významný. Korelácia medzi nízkou 

oblačnosťou a galaktickým kozmickým žiarením je oveľa slabšia ako medzi slnečným žiarením a nízkou 
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oblačnosťou, aj keď odstránenie trendu dát oblačnosti podstatne zvyšuje koreláciu. Argumentuje, že priestorové 

korelačné vzory majú väčší zmysel než korelácie využívajúce celkovo spriemerované oblasti. 

Toto nás motivuje k pokusu určiť vzájomnú súvislosť toku galaktického kozmického žiarenia a oblačnosti 

v jednom mieste, nameranom na Lomnickom štíte.  

Pri krátkodobých zmenách intenzity kozmického žiarenia  (Forbushove efekty, GLE) podľa Dormana (2012) nie 

je žiadna korelácia, zatiaľ čo pri dlhodobých zmenách je pozitívna korelácia medzi oblačnosťou a intenzitou 

kozmického žiarenia. Rozsiahla štúdia (Calogovic et al, 2010) nezaznamenáva žiadnu významnú reakciu 

oblačnosti na Forbushove poklesy. 

Cieľom tejto práce je zistiť lokálny súvis medzi nízkou oblačnosťou (oblaky siahajúce od povrchu zeme do 

výšky 2 km) a kozmickým žiarením meraným na Lomnickom štíte. 

2  Dáta 

V našej práci sme vychádzali z dvoch súborov dát obsahujúcich denné hodnoty priemerov intenzít kozmického 

žiarenia a oblačnosti pokrývajúce obdobie 1982 – 2010. Súbor dát reprezentujúci denné priemery intenzít 

kozmického žiarenia  (Obr.2) sme získali z hodinových dát, ktoré zaznamenal neutrónový monitor na 

Lomnickom štíte (http://neutronmonitor.ta3.sk/archive.php ). Hodinové dáta sú normované 100% úrovňou 

dosiahnutou v septembri 1986, ktorá predstavuje 1 745 200 počet častíc za hodinu.  

Hodnoty denných priemerov oblačnosti sme získali zo Slovenského Hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) 

v Košiciach od A. Vinceovej. SHMÚ  je špecializovaná organizácia vykonávajúca hydrologickú 

a meteorologickú službu na národnej aj medzinárodnej úrovni. Slovenský hydrometeorologický ústav zriadilo 1. 

januára 1969 Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva. SHMÚ pokračoval v meteorologickej 

a hydrologickej službe, ktoré pôsobili na území Slovenska približne od polovice 19. storočia. 

(http://www.shmu.sk/sk/?page=1793 ) 

Množstvo oblačnosti vyjadruje akú celkovú časť oblohy v desatinách oblačnosť pokrýva. Množstvo oblačnosti 

sa odhaduje z miesta, ktoré umožňuje prehliadnuť celú oblohu. Oblaky roztrúsené po oblohe si predstavíme 

zoskupené tak, aby sa neprekrývali a zároveň, aby neboli medzi nimi medzery. Potom sa odhaduje koľko desatín 

plochy oblohy je pokrytých oblakmi, prípadne hmlou. Odhadnutý počet desatín zapíšeme v celých číslach a to 

od 0 po 10.  Množstvo oblačnosti 0 sa zapisuje len vtedy, ak je obloha bez jediného obláčika. Stupeň množstva 

oblačnosti 1 sa musí zapísať aj vtedy, keď na oblohe sú viditeľné len malé stopy po oblakoch, t.j. aj vtedy, ak sú 

pri celkom zakrytej oblohe medzi oblakmi iba malé modré medzery. Číslo 10 znamená, že celá obloha je pokrytá 

oblačnosťou alebo hustou hmlou a nie je vidieť ani kúsok modrej oblohy alebo hviezdneho neba.  

Spojenie intenzity kozmického žiarenia a oblačnosti je ilustrované na obrázkoch  2 až 4. Z nich môžeme vidieť, 

že prakticky nie je spojenie medzi mesačnými priemermi intenzít kozmického žiarenia a oblačnosťou (Obr. 2), 

ale ukazuje sa slabšia závislosť medzi ročnými a dvojročnými priemermi (Obr. 3, Obr. 4). Na potvrdenie resp. 

vyvrátenie závislosti sme použili jednoduchú štatistickú analýzu.    

 
Obr. 2 Priebeh mesačných priemerov intenzít kozmického žiarenia normovaných hodnotou 102,73 

dosiahnutou v marci 1987 a priebeh mesačných priemerov oblačnosti normovaných hodnotou 9,08 

dosiahnutou v máji 2010. 

http://neutronmonitor.ta3.sk/archive.php
http://www.shmu.sk/sk/?page=1793
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Obr. 3 Priebeh ročných priemerov intenzít kozmického žiarenia noromovaných hodnotou 101,15 dosiahnutou 

v 2009 a priebeh ročných priemerov oblačnosti normovaných hodnotou 7,16 dosiahnutou v 1985.  

 
Obr. 4 Priebeh dvojročných priemerov intenzít kozmického žiarenia noromovaných hodnotou 100,12 

dosiahnutou v 2008 – 2009 a priebeh dvojročných priemerov oblačnosti normovaných hodnotou 7,02 

dosiahnutou v 1994 – 1995.   

3 Metóda analýzy údajov 

V tejto práci sme použili na skúmanie vzťahu medzi oblačnsťou a intenzitou kozmického žiarenia korelačnú 

analýzu. Je to najbežnejšie používaná štatistická metóda. Koeficient lineárnej korelácie (označenie r) meria 

štatistickú lineárnu závislosť medzi dvoma premennými. Nadobúda hodnoty z intervalu <-1, 1>. V prípade, že 

koeficient je rovný 0 medzi premennými neexistuje lineárna závislosť. Kladné hodnoty koeficienta korelácia 

svedčia o pozitívnej závisloti a záporné hodnoty o negatívnej závislosti. Vypočíta sa podľa vzťahu: 
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Kde ix  a iy  sú hodnoty premenných a x  a y  sú priemery premenných (Chajdiak, 2003). 
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4 Výsledky 

Skúmali sme závislosť medzi mesačnými (Obr. 5), ročnými (Obr. 6) a dvojročnými (Obr. 7) priemermi hodnôt 

oblačnosti a intenzít kozmického žiarenia použitím dostupných údajov. Z grafov môžeme odhadnúť pozitívnu 

korelačnú závislosť medzi premennými. Tento predpoklad môžeme overiť výpočtom korelačného koeficienta 

pre všetky tieto tri prípady.  

 
Obr. 5  Graf ukazuje závislosť mesačných priemerov oblačnosti od mesačných priemerov intenzít kozmického 

žiarenie za obdobie 1. 1. 1982 – 31. 12. 2010. Korelačný koeficient r má hodnotu 0,036 (z  n = 348 bodov).  

 
Obr. 6 Graf ukazuje závislosť ročných priemerov oblačnosti od ročných priemerov intenzít kozmického 

žiarenie za obdobie 1. 1. 1982 – 31. 12. 2010. Korelačný koeficient r má hodnotu 0,335 (z  n = 29 bodov). 
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Obr. 7 Graf ukazuje závislosť dvojročných  priemerov oblačnosti od dvojročných priemerov intenzít 

kozmického žiarenie za obdobie 1. 1. 1982 – 31. 12. 2010. Korelačný koeficient r má hodnotu 0,370 (z  n = 14 

bodov). 

 

Korelačný koeficient vypočítaný pre mesačné priemery oblačnosti a intenzít kozmického žiarenia má hodnotu r 

= 0,036, teda medzi týmito dvoma súbormi dát nie je lineárna závislosť. Hodnota korelačného koeficienta 

vypočítaná pre ročné a dvojročné priemery týchto súborov údajov má hodnotu r = 0,335 a r = 0,370 v uvedenom 

poradí. Vypočítaná hodnota ukazuje slabšiu pozitívnu závislosť medzi týmito údajmi. Výsledok nie je štatisticky 

významný, t.j. medzi údajmi, ktoré sme mali k dispozícii nie je lineárna závislosť. 

5 Záver 

Naša analýza bola uskutočnená preto, aby sme sa pokúsili zistiť, či môže mať kozmické žiarenie lokálny 

vplyv na nízku oblačnosť. Výsledky štúdia neposkytli jednoznačný dôkaz tohto vzťahu. Z údajov, ktoré sme 

mali k dispozícii sa javí len slabšia závislosť. Pre vyslovenie jednoznačného záveru  je potrebné dlhšie časové 

obdobie merania a tiež aj pochopenie fyzikálnej podstaty, ako môže kozmické žiarenie ovplyvňovať oblačnosť.  
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Klimatické změny  -  aktuality do roku 2012 
 
Pavel Oupický 

 

podle článků a dalších materiálů publikovaných v NASA, NASA Earth Observatory, NOAA atd. 

 

 

Cyklony  

 Hurikán Sandy dospěl k atlantickému pobřeží USA v ranních hodinách 29.10.2012 a způsobil zde velké 

škody . 

 

 

Obr. 1 - Hurikán Sandy ,  29. říjen, 2012. 

Na oteplující se planetě lze očekávat sice méně časté, o to však ničivější bouře. 

 Převzato z NASA Earth Observatory, autoři Jesse Allen a Robert Simmon,  

s použitím VIIRS Day-Night band data z http://npp.gsfc.nasa.gov/ 

 

Byl tento hurikán jen normálním projevem našeho počasí? Nebo to byla  bouře podporovaná globálním 

oteplováním? Pokud víme něco o meteorologii a o podmínkách, za kterých tento hurikán vznikal, pak těžko 

můžeme říci, že s tím neměl nic společného. 

Tento hurikán nebyl jediným jevem, nad kterým bychom se měli pozastavit. V roce 2010 napadlo při sněhové 

bouři nazývané Snowmageddon víc než 50 cm sněhu podél velké většiny východního pobřeží USA . A v dubnu 

2011 zabila tornáda jen v USA 364 lidí . Mnohé z těchto jevů jsou dnes dobře viditelné     i z kosmu . Celkové 

materiální ztráty v letech 2011 a 2012 převážně z bouří všeho druhu překročily            v USA miliardu dolarů. 

Je velmi pravděpodobné, že ke všem těmto katastrofám došlo i v důsledku zvýšené koncentrace skleníkových 

plynů  v atmosféře vyšší než jakékoli jejich předchozí koncentrace nejméně v předchozích   100 000 letech. 

Vědci se již téměř s určitostí domnívají, že nahromadění CO2 vedlo ke změnám  v zemské atmosféře    a v 

ekosystémech. 

Teplota vody v oceánech stoupá. Vlny horka a sucha nad pevninami jsou stále častější a extrémnější. Arktický 

led taje v rekordních rozměrech a zasněžené plochy daleko na severu roztávají rychleji téměř každý rok .  

Vezmou-li se všechny tyto změny v úvahu, nelze se divit, že se zde objevuje tolik bouří. A lidé se ptají stále více 

po jejich příčinách . A chtěli by od vědců rychlou a definitivní odpověď . Ale ani věda zde zatím jistou odpověď 

nemá. 
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Historicky je výzkum všech druhů bouří zaměřen na krátkodobé předpovědi a ne  na důvody, proč dochází k 

jejich kvantitativním a kvalitativním změnám. 

Dlouhodobé záznamy o bouřích jsou i dnes vzácné a velmi rozdílné bývají i způsoby vedení těchto záznamů.  

Ale mnoho vědců už na těchto dlouhodobých předpovědích systematicky pracuje a zatím panuje shoda v tom, že 

globální oteplování bude přinášet sice menší počet ale  v mnohém daleko ničivější bouře . 

Co znamená, že bouře budou silnější ? Je zde mnoho typů bouří a mezi vědci je velký zájem                  o 

poznání, jaky vliv má na ně globální oteplování. 

Zvýšení hladiny oceánů navíc rozvířené hurikánem Sandy můžeme chápat jako přímou vazbu mezi globálním 

oteplováním a škodami způsobenými touto bouří . Abnormální teplota vody u východního pobřeží USA s velkou 

pravděpodobností přispěla k jeho neobvyklé intenzitě. A celkové řádění hurikánů, rychlost větrů  a neobvyklé 

trasy jsou jistě důsledkem globálního oteplování.  

Předpovědi počasí používají výrazy jako sněhová bouře, krupobití, dešťová bouře atd. . Klimatologové nyní 

spíše používají termíny bouře, tropický cyklón a extratropický cyklón . To jsou dnes základní typy bouří, s nimiž 

se budeme setkávat. 

Bouře jsou podle mínění vědců zesilovány zvýšeným ohřevem způsobeným globálním oteplením . Aktuálně 

nabírají mnohem větší energii z tepla nad zemským povrchem a oceány . 

Bouře čerpá svoji energii z tepla kondenzující vodní páry. Tento na pohled sotva znatelný ohřev vytváří 

bouřková mračna sahající až do vysokých vrstev atmosféry. Jakmile pak dojde k rovnovážnému stavu, převaha 

zkrystalizované a zchlazené vody  v horních vrstvách atmosféry začne prudce klesat k zemi            a v důsledku 

vzdušných proudů většinou i rotovat . 

Již je potvrzeno systematickým sledováním moří a oceánů včetně výšky jejich hladiny po dobu delší než 20 let , 

že intenzita bouří je všeobecně větší než byla v době před 25 lety. Konkrétně extratropické cyklóny jsou hnány 

větry o rychlosti nejméně o 9 m/s vyšší než v roce 1980 . Podle jiné studie na základě dat získaných ze satelitů je 

zjištěno, že průměrná rychlost vzdušných proudů je cca o 5% vyšší než byla před 20-ti lety. 

Dále je též evidentní, že zvýšený obsah vodní páry v atmosféře ji činí vlhčí . Během posledních 25-ti let bylo 

měřením ze satelitů zjištěno, že se zvýšil obsah vodní páry v atmosféře cca o 4% . Podle záznamů pozemních 

stanic cca 76% těchto stanic v USA pozoruje zvýšené množství extrémních srážkových událostí počínaje již 

rokem 1948 . V jedné analýze je uvedeno, že extrémní srážky se objevují až o 30% častěji, než tomu bylo před 

tímto rokem . Jiná studie potvrzuje, že největší bouře přinášejí až o 10% více srážek než tomu bylo dříve. 

Množství srážek z tropických cyklónů v severním Atlantickém Oceánu se zvýšilo od roku 1988 cca       o 24% .  

Vědci z NOAA prošli data ze 120 let zpět a zjistili, že v letech 1961 až 2010  zde byl zhruba dvojnásobek 

extremních sněžných bouří . 

Avšak ani měření maximálního rozsahu bouří, silných dešťů nebo rychlosti větrů neobjasní podstatu celého 

rozsahu řešeného problému .  

Nejnovější komplexnější metody však prokazují, že síla atlantických hurikánů je nyní cca o 60% větší než tomu 

bylo ještě v roce 1970. Bouře trvají déle a jejich vrcholová rychlost  vzrostla cca o 25%. Paralelní výzkum 

prokazuje , že zvýšení jejich síly je v relaci se zvýšením globální teploty jak Atlantického, tak Pacifického 

Oceánu. 

Ačkoli je jisté, že bouře přinášejí více vody a sněhu, je mnohem složitější určit, jak globální oteplování ovlivňuje 

formování těchto bouří . 

Je nutná řada podmínek, aby bouře vznikaly a dosahovaly katastrofálních rozměrů. Jedna z nich je přítomnost  

horkého a vlhkého vzduch nízko nad povrchem země a tudíž velká zásoba energie s kterou vzduch s vlhkostí 

začne stoupat vzhůru. Meteorologové to nazývají  konvektivní použitelnou potenciální energií (Convective 

Available Potential Energy - CAPE) . 

 

 CAPE dokáže zásobit bouře energií, která pak  přinese déšť a krupobití . A vertikálně stoupající proud vzduchu 

dokáže i ze slabě vznikajících bouří vytvořit točící se hurikán . 

Klimatické změny mohou teoreticky zvyšovat potenciální energii pro vznik ničivějších bouří. Avšak zvýšený 

ohřev v arktických oblastech může působit na snížení prostupnosti atmosférických vrstev (shear) ve středních 

zeměpisných šířkách a tím  i k  lokálnímu snížení aktivity bouří .  

Vědci z Goddardova Institutu pro kosmické studie (Goddard Institute for Space Study - GISS ) vytvořili 

klimatický model, kterým zkoumali vliv globálního oteplování. Potvrdili, že některé menší bouře nemusí 

vykazovat nic mimořádného ale silnější bouře budou vždy destruktivnější díky vyšším rychlostem větrů. 

V jiné studii se prokazuje, že zvýšený obsah skleníkových plynů bude vždy zvyšovat počet dní, kdy budou 

vhodné podmínky pro vznik bouří. 

Detailní klimatické modely pro USA pomáhají vědcům určovat prognózy vlivu klimatických změn  na sílu bouří 

. Tyto  modely predikují zvýšení CAPE , které převládne nad slabým poklesem vertikálního stoupání vzdušných 

vrstev . S jistotou tak lze očekávat nárůst ničivých bouří , pro USA konkrétně v Missouri a v pobřežních státech 

Severní a jižní Karolíny. 
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Leden 2013 přinesl rekordní teploty do Austrálie. Nejenom pro dny ale i pro týdny . Teploty obvykle dosahují 

teploty 45o C v mnoha oblastech celého kontinentu podle záznamů ABM ( Australian Bureau of Meteorology). 

Australský nový průměrný rekord teď činí  40.33°C (104.59°F) ze 7. ledna 2013. Následující den průměrná 

teplota dosáhla 40.11°C (104.20°F) . Oba tyto dny se tak zapsaly do australské historie. 

Každý z prvních 8 dnů v roce 2013 se zapsal mezi nejteplejší dny v australské historii.                       A 

neobvykle horké bylo i celé australské jaro. 

Zhruba od konce prosince 2012 hořely v Austrálii buše na řadě míst v rekordní vlně. Nejničivější požáry zasáhly 

Tasmánii. Plameny, které se rozšířily do města Dunalley 4.ledna 2013 zničily více než 100 domů. 

 

Ledy a ledovce 

 

V září 2012  dosáhla rozloha ledových polí kolem Antarktidy svého maxima . Led pokrývající moře dosáhl 

rozlohy cca 19.44 milionů km2 . Předešlý rekord   z roku 2006 byl 19.39 milionů km2 (podle měření v  National 

Snow and Ice Data Center (NSIDC)). Stav se hodně mění, přesto lze pozorovat mírně vzrůstající trend 0.9% za 

10 let. 

 

 

 

Obr. 2 – minimum ledové plochy v Arktidě v roce 2012 

The National Snow and Ice Data Center (NSIDC) and NASA 

 V září 2012 byl Arktický Oceán pokryt nejmenší ledovou pokrývkou od roku 1976, kdy tato oblast 

začala být systematicky měřena satelity. Celková minimální rozloha je nyní 3.41milionů km2, zatímco v roce 

2007 měla tato plocha rozlohu  4.17 km2 . Ledová pokrývka v posledních dekádách ubývá díky zvýšeným 

teplotám v Arktidě velmi rychle. 

Ledovců je více typů a ne každý z nich je přesným indikátorem klimatických změn. Lepšími indikátory jsou 

menší a tenčí ledovce.  Potvrzují to vědci z NASA’s Goddard Flight Space Center, kteří sledují ledovce pomocí 

satelitů po dobu delší než 25 let na územích Evropy, Gronska a Aljašky. 

 

Skleníkové plyny  

 Golfský proud je zdroj tepla, který podstatným způsobem ovlivňuje teplotu na severní polokouli. 

Přebírá nadbytečnou sluneční energii v Mexickém zálivu a přenáší ji do severního Atlantiku      a Severního 

ledového oceánu. Změny v Golfském proudu také představují možný potenciál                 pro rozpouštění a 

přeměnu stovky gigatun zmrzlého metanu na hydrát metanu uvězněného dosud           na mořském dně a nechat 

ho unikat v podobě skleníkového plynu. 

Není zatím příliš jasné, jak se Golfský proud mění a jaký vliv mají tato změny na stabilitu hydrátu metanu . Je 

zde však velké nebezpečí, že již současné změny povedou k rychlé destabilizaci                     a uvolňování 

metanu právě v oblasti u pobřeží Severní Ameriky. 
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Oblast aktivní destabilizace se nalézá bezprostředně kolem východního pobřeží USA a tato nastává na hraně 

klesajícího mořského dna v kilometrových hloubkách .. studie vědců prokazují, že pokud by se teplota vody v 

oceánu u tohoto pobřeží zvýšila o 5 oC ve střední hloubce oceánu, uvolnilo by se do atmosféry tolik metanu, že 

by se teplota na planetě zvýšila až na úroveň, jaká tu panovala v době paleo-eocénového teplotního maxima a z 

oceánů by se staly oceány kyseliny uhličité . 

Analýzy vědců ukazují, že změny v Golfském proudu za poslední 5000 let oteplily Severní Ameriku   skoro o 8 

oC a v současné době již začíná spouštět destabilizaci cca 2.5 gigatun metanhydrátu (což je cca 0.2% toho, co je 

potřeba k tomu, abychom se vrátili do paleocénu (PETM). 

Přenos z oceánů do atmosféry jakéhokoli metanu má vliv na klima, i když to zatím není zcela probádané. Hydrát 

metanu je roztok metanu ve vodě . Ten je stabilní za vysokého tlaku a při nízkých teplotách. Zatím se v oceánech 

vyskytuje pouze ve velkých hloubkách.  

Je to však největší zásobník organického uhlíku na planetě. Stav metanhydrátového zásobníku je  proto 

detekován na základě seismických dat prostřednictvím simulačních reflektorů u dna oceánu (bottom-simulating 

reflectors (BSRs)). 

NASA a NOAA spolupracují na měření obsahu skleníkových plynů v zemské atmosféře . To se děje převážně 

měřením na pozemských a mořských stanovištích a po dobu ji několika desetiletí, tak jak byla síť těchto stanic 

postupně budována . Další podrobnosti lze nalézt v síti GMD (Global Monitoring Destination)  a zde si lze zjistit 

i aktuální stav v kterémkoli měřícím místě zapojeném do této sítě měřicích bodů . 

Data jsou publikována jako množství molekul  měřeného plynu v jednotkovém obsahu vzduchu         z kterého 

byla sušením odstraněna vodní pára . Množství je uváděno v jednotkách ppm (parts per million) a nejlépe je 

jejich použití zřejmé z následujícího příkladu : hodnota 0.000400 se napíše jako 400ppm , přičemž 1 000 000 

ppm by představovalo 100% množství. Jako jednotkový objem se většinou bere 1 mol suchého čistého vzduchu 

či plynu. 

Z prováděných měření je zřejmý obrovský nárůst  CO2 za posledních cca 200 let . Jestliže roste množství  CO2   

v atmosféře, zachytí se zde větší množství infračerveného záření z povrchu planety         i z atmosféry samé   a 

menší množství uniká do kosmu . Tím se podporuje skleníkový efekt . 

Uhlík a kysličník uhličitý jsou přítomny v mnoha nejdůležitějších planetárních procesech, nazývaných 

uhlíkovým cyklem. Množství uhlíku na naší planetě je více méně dáno již na samém počátku jejího vzniku . Jde 

o to, jak a kde je uhlík momentálně vázán a to do značné míry ovlivňuje i množství  CO2      v její atmosféře . 

Jsou zde dva základní procesy - zdrojové, ty které  CO2 vypouštějí do atmosféry            a úložné, tj. ty, které jej  

z atmosféry odebírají . Jestliže zdrojové procesy budou převažovat, pak se bude urychlovat i skleníkový efekt  a 

poroste globální teplota se všemi negativními důsledky, které již lidstvo začíná registrovat . 

Uhlík je permanentně vyměňován a recyklován z a do jeho známých reservoárů známými přírodními procesy. 

Tyto procesy probíhají různou rychlostí v závislosti na koncentracích a vnějších podmínkách.  Některé 

proběhnou za den a probíhají denně a  jiné trvají stovky milionů let . Některé procesy jsou sezónní jako při 

fotosyntéze rostlinstva, jiné jsou naopak epochální, jako jsou tvorby vápencových skal   a uhelných slojí. Některé 

procesy jsou nárazové. Při sopečných erupcích reagují křemičitany s vápencem  a uvolňuje se rovněž velké 

množství CO2 . Relativně k tomu je produkce CO2 vznikající spalováním fosilií malá. 

V časovém měřítku podstatném pro naší civilizaci (desetiletí a století) jsou nejdůležitější poměry tří uhlíkových 

reservoárů - biosféry, oceánů a fosilních paliv. 

Biosférou se rozumí vše, co podporuje živé organismy od mikrobů v půdě až po lidskou rasu. Uhlík je základní 

sloučeninou veškerých organických molekul a tudíž i živých organizmů a tyto organizmy tak představují jeden  z 

uhlíkových reservoárů. Výměna mezi tímto reservoárem a atmosférou probíhá prakticky v denním cyklu a je 

nejvýznamnějším zdrojem předávajícím uhlík v podobě CO2 do atmosféry   a současně je i jeho největším 

spotřebitelem (fotosyntéza). Poměr mezi zdrojovými a spotřebitelskými  organismy je zde velmi podstatný.  

Lidské aktivity zde mají významný dopad na schopnost biosféry vstřebávat  CO2 z atmosféry                a 

udržovat tak poměr zdroj/spotřebitel v rovnováze. 

Rovněž mezi oceány a atmosférou probíhá kontinuálně výměna  CO2 a to velmi intenzivně díky obrovské 

rozloze vodní plochy a velmi dobré rozpustnosti  CO2 ve vodě. Oceány jsou tak největším reservoárem uhlíku v 

porovnání s atmosférou a pozemní biosférou. Oceánická biosféra odebírá  CO2       z atmosféry opět 

fotosyntézou a je tak nejpodstatnějším prvkem krátkodobé uhlíkové výměny                  v povrchových vodách. 

Oceány dokáží absorbovat velké množství  CO2 i z lidských aktivit, ale tato absorpce je relativně vůči těmto 

aktivitám pomalá . Návrat do rovnováhy tak může trvat stovky let . 

Uhlíkový reservoár fosilních paliv se vytvářel po miliony let. Lidé jej začali intenzívně využívat cca kolem roku 

1800 . Uhlík v podobě CO2 tak začal být uvolňován s vzrůstající rychlostí a do konce roku 2009 se jeho obsah v 

atmosféře zvýšil o 38% v porovnání s předindustriální dobou a jeho obsah              v atmosféře je tak vyšší než 

byl v průměru za posledních 800 000 let. 

I v současné době jeho produkce v důsledku lidských aktivit dál roste a dál ovlivňuje tepelnou rovnováhu na naší 

planetě zvyšováním úrovně skleníkového efektu. 
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Lesní porosty  

Sledováním ze satelitů byla odhadnuta plocha lesů v Indii v roce 2011 na cca 692 027 km2 , což je zhruba 23%   

z celkové rozlohy území Indie. Je to asi o 367  km2 méně než bylo zaznamenáno v roce 2009  a mnohem méně, 

než ubylo ve stejném období v Brazílii, celkem 13000 km2  . 

Bohužel úbytky jsou zaznamenány i v chráněných rezervacích v důsledku malé peče států o tato území. 

Stromy chladí a vlhčí náš vzduch a doplňují ho kyslíkem . Zklidňují větry a stíní půdu před vysušením 

slunečními paprsky. Chrání nespočet organizmů , chrání půdu před odplavením a zpomalují toky vody . 

Zprostředkovávají nám potravu, palivo, léčiva a stavební materiál pro  lidské aktivity.    A v neposlední řadě 

vypomáhají vyrovnávat uhlíkovou rovnováhu . 

Co víme a co je jisté, že naše aktivity uvolňují obrovské množství uhlíku a uhlíkových sloučenin             z jejich 

zásob ukládaných lesními porosty po celé prehistorické epochy – spalujeme fosilní paliva                a topíme 

palivovým dřevem . Jestliže vykácíme vzrostlé zdravé stromy, připravujeme se tím o jejich schopnost někdy i po 

další staletí absorbovat uhlík . A často je nahrazujeme rostlinstvem, které takovou schopnost ani nemá .  A nebo 

dlážděnými plochami ,  které žádný uhlík absorbovat nedovedou . 

Velmi důležitá je reflexní funkce zdravých listů. Listy absorbují při fotosyntéze červenou a modrou barvu, 

odrážejí však zelenou barvu a blízké infračervené záření. Touto svou regulační funkcí výrazně přispívají k 

udržování energetické rovnováhy celé planety v mezích vhodných pro život.  

Stejně důležitá je i reflexe rostlinných porostů, která se dá sledovat i ze satelitů . Zdravé porosty zde odrážejí 

více záření v zelené barvě i blízké infračervené oblasti (near infrared radiation) . Toto sledování nás tak dokáže 

informovat o zdravotním stavu těchto porostů a jejich produktivitě  v globálním měřítku.  Do jisté míry tím lze 

rozlišit i typ sledovaného porostu. 

 

Aerosoly 

jsou malé částice rozptýlené v atmosféře, jejich vliv ale zanedbatelný není. Jestliže se hluboce nadechnete, i když 

se vzduch zdá průzračný, současně vdechnete miliony drobných pevných částic              a kapek . Těmto 

mikroskopickým částečkám ve vzduchu obsažených se souhrnně říká aerosoly. 

Tyto částice jsou vědci popisovány a studovány různými způsoby podle jejich tvaru, chemického složení, 

toxicity atd.. Jsou označovány zkratkami   PM2.5 až PM10 (particulate matter), podle jejich rozměru. Někdy se 

jim též říká nanočástice . Dále jsou dělené podle  svých zdrojů - kouř, popel, saze, prach atd.. 

Klimatologové používají spíše členění podle chemického složení - sulfáty, organický uhlík, černý uhlík, 

dusičnany, minerální prach, mořská sůl atd.. Žádné takové členění však není dokonalé, protože se vždy jedná o 

nejrůznější směsi a shluky. 

90% těchto aerosolů má přírodní zdroje , především sopky, lesní požáry, alergeny z rostlin a nebo          z 

vodních řas, dále mořská sůl a minerální prach z erodujícího zemského povrchu. Teprve cca zbývajících 10% 

produkují lidské aktivity , ale i tak je to velké a vzrůstající množství. 

Spalování fosilních zásob uhlíku produkuje rovněž velké množství oxidu siřičitého, který reaguje          s vodou a 

dalšími plyny v atmosféře a vytváří tak sulfátové aerosoly. Spalování biomasy, což je nejobvyklejší způsob 

likvidace její nežádoucí složky, produkuje kouř, který je zdrojem většiny uhlíkových aerosolů. 

Automobily, letadla, lodě, spalovny, tavící pece a elektrárny produkují velké množství sulfátů, nitridů, sazí a 

dalších mikročástic. Odlesňování, nadměrné spásání pastvin, vysušování mokřin a nadměrné zavodňování luk a 

porostů mění povrch planety a zrychluje tempo, kterým se prašné a další aerosoly dostávají do atmosféry . Stejně 

tak jsou zdrojem aerosolů i vykouřené cigarety, kuchyňské sporáky, ohníčky i svíčky.  

Sluneční záření k nám přichází skrze atmosféru, ale až na povrch země se jej dostane jen určitá část . Asi čtvrtina 

slunečního záření je odražena zpět do kosmu a jaké množství bude odraženo či propuštěno je dáno i přítomností 

aerosolů v atmosféře.  

Různé aerosoly odrážejí nebo rozptylují sluneční záření různými způsoby v závislosti na jejich fyzikálních 

vlastnostech. Většina aerosolů sluneční záření odráží. Světlé aerosoly záření odrážejí vice než tmavé a tmavé 

toto záření více absorbují než světlé. A tak čisté aerosoly (sírany, nitridy a soli) atmosféru svým reflexními 

schopnostmi spíše ochlazují, kdežto tmavé uhlíkové aerosoly naopak přispívají k jejímu většímu ohřívání. U 

prašných částic pak záleží na tom, čím jsou obaleny, např. zda solemi a nebo sazemi. 

Jaký vliv mají aerosoly na zemské klima se zjistilo v roce 1991, kdy vybuchla sopka Mount Pinatubo  na 

Filipínách a vyvrhla více než 20 milionů tun  dioxidu sirného, plynu, který v reakci   s dalšími mikročásticemi 

vytvořil sulfátové aerosoly až do výšky 60 kilometrů nad zemí . Tyto světlé částice zůstaly dlouhou dobu nad 

běžnou oblačností, aniž by byly omývány deštěm a spadly až po několika letech. 

Klimatologové předpověděli pokles teplot a skutečně se globální teplota následkem tohoto výbuchu snížila o cca  

0.6°C . A obdobné sopky vybuchují v průměru tak  jedenkrát za 10 let . 

Je zřejmé, že světlé aerosoly převážně odrážejí sluneční záření a tak mírně přispívají k ochlazování planety. Mají 

tedy opačný účinek než skleníkové plyny, zadržující dlouhovlnné záření zemského povrchu. U tmavých aerosolů 

může lokálně převážit buď zvýšení a nebo snížení lokálních teplot v závislosti           na jejich koncentraci a 
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spadu . Aerosoly mají všeobecně kratší dobu rozpadu než poklesy koncentrace skleníkových plynů. Z popisu je 

zřejmé, jak složité děje mají vliv na globální teplotu naší planety.  

Uhlíkové aerosoly (ze sazí, kouře a mouru) více absorbují sluneční záření je odrážejí . Tím způsobují zvýšený 

ohřev atmosféry, avšak současně stíní a chladí povrch země. Jejich vliv je tak nejvíce komplikujícím faktorem 

při modelování klimatických změn. 

  

Záplavy 

jsou jednou z nejničivějších přírodních katastrof, ročně si vyžádají velké množství obětí na lidských životech a 

způsobují také největší materiální škody.  

Proto je studiu příčin těchto záplav věnována mimořádná pozornost. I když možnosti, jak tyto záplavy ovlivnit, 

jsou minimální, jejich včasné předpovědi umožňují následné oběti a materiální ztráty minimalizovat. 

Záplavy jsou obecně důsledkem velkého nakupení  oblačnosti a jejího posuvu vzdušnými koridory,              v 

kterých byly objeveny jisté souvislosti. Tyto jevy jsou nyní studovány v celku jako souvislé ,,atmosférické řeky". 

Byla zde objevena jejich příčinná souvislost s již s výše uvedenými extratropickými cyklony. 

Již v roce 1998 bylo publikováno ( Zhu and Newell at MIT)  že většina v mracích vysrážené vodní páry byla 

transportována do záplavové oblasti v relativně úzkém koridoru a další studie tuto zjištěnou skutečnost 

podporovaly. Následně byla analyzována i předchozí data ze satelitů a i zde byla tato idea potvrzována. Další 

výzkumy  zpřesnily data ze satelitu leteckým průzkumem. Prvním úspěchem pak byla předpověď záplav na 

Ruské řece v Kalifornii a později se tyto předpovědi osvědčily i na západním pobřeží USA (Ralph et al. 2011) . 

Byla prokázána spojitost záplav na jihu USA s tropickými cyklóny vznikajícími kolem Havajských ostrovů. 

Meteorologické služby na západním pobřeží USA dnes fenomén atmosférických řek využívají               v 

předpovědních modelech. Ty umožňují varovat před záplavami v předstihu 5 až 7 dní. Bylo rovněž zpřesněno 

měření v mikrovlnné oblasti ze satelitů a vybudováno několik stanovišť na sledování atmosférických řek. V 

souvislosti s tím byly zpřesněny i předpovědi krátkodobých ale silných dešťových srážek. 

Tato oblast předpovědí záplav je stále rozvíjena a jsou vytvářeny stále nové a dokonalejší modely se stále 

většími detaily a přesnějšími výsledky předpovědí. 

 

Radiační rovnováha 

 

Energie, ze Slunce proudící k Zemi převážně v krátkovlnné (světelné) oblasti,  je Zemí odrážena, absorbována a 

zpětně emitována v dlouhovlnné (tepelné) oblasti (jako teplo). Podle  platných fyzikálních principů pro teplotní 

rovnováhu musí dojít k ustálení teplot vyrovnáním mezi přijímanou (bez  odražené)               a zpětně vyzářenou 

energií.  

Tím se ustaluje teplota v systému Slunce - Země (atmosféra + zemský povrch + zemské jádro). 

 

Obr. 3 - odražené a emitované záření planetou Země měřené satelity nad zemskou atmosférou  

NASA - The Earth's Radiation Budget  

Credit: NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio 

Přicházející energie je dlouhodobě měřena speciálními radiometry na satelitech a je dlouhodobě           (z našeho 

hlediska) téměř konstantní, jen mírně ovlivňovaná cykly sluneční aktivity .  

Sluneční záření je  odráženo nejprve atmosférou a mračny a jeho část, která projde až  k povrchu země je 

odrážena v různé míře, podle toho na jaký povrch záření dopadne. Nejvíce odrážejí světlé plochy, jakými jsou 

ledy a sníh a potom zdravé rostlinné porosty. Co se neodrazí, je absorbováno a ohřívá povrch  planety.  

Teplo, které se vytvoří absorpcí převážně krátkovlnného slunečního záření atmosférou a povrchem Země, je 

následně zpětně emitováno v podobě převážně dlouhovlnného (tepelného) záření. 
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Toto záření z horních vrstev atmosféry a  z povrchu Země, pokud touto atmosférou projde, uniká přímo do 

kosmického prostoru . Ale většina  záření z povrchu Země je  zachycována dolními vrstvami atmosféry. Tyto 

vrstvy působí jako skleník a teplota je tak jako ve skleníku na zemském povrchu vyšší, než kdyby       k tomuto 

efektu nedocházelo.  

Skleníkové plyny v atmosféře (především vodní pára) absorbují většinu z tepelného záření povrchu Země. A 

velká část takto zachyceného tepla je atmosférou vrácena zpět k povrchu a tím je na něm udržována pro život 

příhodná a přijatelná teplota. Pokud by se však koncentrace skleníkových plynů zvyšovala,  (což už se děje), 

teplota by se dále zvyšovala a to by mohlo přinést velmi neblahé důsledky      v mnoha zemských oblastech 

(zvýšení hladiny oceánů, nárůst počtu bouří a záplav, rozšiřování pouští atd.).  

 

Klimatické modely  

 

Zvýšený zájem o klimatické modelování  tropických cyklónů, které vědci intenzivně rozvíjejí, nastal po té, co 

hurikán Kathrine poničil New Orleans v roce 2005 . 

Vědci však připouštějí, že v jejich modelech jsou jisté neurčitosti, které nelze matematicky zcela obsáhnout .  

Stále tu zůstává nerozřešený problém, proč některé bouře generují tornáda a jiné nikoli ( je to cca jen    1 % ). 

Podobný problém představují i extratropické a tropické cyklóny. Obecně se předpokládá, že rozdíly mezi nimi se 

budou zmenšovat kvůli tomu, že se bude snižovat rozdíl v teplotách  mezi arktickými              a tropickými 

oblastmi. 

Ale opět i zde jde o to, jaké síly se prosadí. V  horní troposféře ve výškách nad 5 km se  vzduch ohřívá mnohem 

rychleji na rovníku než na pólech . Jelikož teplota horní troposféry a rychlost proudění jsou zde   klíčové pro 

formování extra-tropických cyklónů, změny v této vrstvě mohou působit proti změnám              v nižších 

vrstvách atmosféry. 

Pro pochopení vlivu globálního oteplování pro vznik a vývoj bouří je potřeba objasnit vliv zvýšené vlhkosti 

vzduchu. Jako vždy je však i toto velmi komplikovaný problém .  Zvýšený přísun vodní páry       do atmosféry je 

právě jeden z podstatných fenoménů, který mění klima naší planety . Další velmi důležitý faktor je distribuce 

tepla v atmosféře. 

Od poloviny 20. století se průměrná globální teplota zvýšila o 0.6°C , avšak toto oteplení se neprojevilo všude 

stejným způsobem. Teplota se zvyšovala až 2x rychleji v arktických oblastech než ve středních zeměpisných 

šířkách . Ztráta ledové pokrývky kolem pólů  je jednou z příčin tohoto jevu . Jasně bílý           a odrážející led 

mizí a otvírá cestu k tmavému otevřenému oceánu .  Tím se zesiluje trend ohřevu                 a absorpce většího 

množství tepla ze Slunce. Na druhou stranu větší stoupavost vzduchu a tvorba bouří        v tropických oblastech 

zmenšuje rychlost oteplování tím, že se zde teplo odvádí od povrchu do atmosféry. 

Teploty v USA v létě 2012 jsou příkladem trendu sezónních extrémních jevů jistě extrémnějších, než jaké byly 

registrovány ve 20. století . Přestože některá období byla i chladnější než dlouhodobé průměry je jasné, že 

frekvence neobvyklých podnebních dějů se zrychluje. 

Data jsou pro analýzy vyhodnocována z více než 1000 meteorologických stanic z celého světa,            ze 

satelitních měření teploty vody v oceánech a stanic v Arktidě i Antarktidě. 

Průběžně se zjišťují rozdíly mezi současností a odpovídajícím obdobím v letech 1951 až 1980 (tyto       3 dekády 

složí jako referenční období ) . Je k dispozici i volně dostupný program, kterým si každý může ověřit aktuální 

situaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 - Tento graf zobrazuje změny v oteplování v různách zeměpisných šířkách  od roku 1880 .  

(NASA image by Robert Simmon,  

with GISS Surface Temperature Analysis (GISTEMP) data.) 
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Analýza, kterou provádí GISS , je jedna z několika obdobných analýz prováděných v několika nejvýznamnějších 

centrech v celém světě. Ačkoli všude používají své vlastní metody, celkový trend vychází jednoznačně stejně . 

Klimatologové se domnívají, že různá rychlost odvodu tepla z rovníku k pólům může mít podstatný vliv na 

některé typy bouří. Extra-tropické cyklony např. nabírají svoji energii z atmosféry když na sebe působí masy 

zahřátého a chladného vzduchu podél polárních front, což jsou hranice mezi teplým vzduchem          z 

rovníkových a obratníkových oblastí a chladným vzduchem z polárních oblastí . 

Pokud by převládl vliv oteplování v polárních oblastech ,  bouře by mohly paradoxně čerpat méně energie a ty 

by mohly být i slabší než před tímto oteplením .. Tyto dva faktory jsou jistě nejvýznamnější, ale nejsou jediné . 

Dalším důležitým faktorem je proudění vzdušných mas .  Jeho rychlost a směr  může měnit a to             v 

různých výškových úrovních a to značně komplikuje veškeré matematické modelování. Tropické cyklóny se 

tvoří při pomalém vzestupu vzdušných proudů , tj. jejich vznik závisí na minimálních rozdílech              v 

proudění vzdušných mas a velké rychlosti je oslabují tím, že rozpouštějí vlhkost a teplotu do většího prostoru. 

Podle probíhajících výzkumů a měření se vzdušné proudění nad Atlantikem se zrychlilo v průměru o cca 2 km / 

hod. na každý stupeň teploty globálního oteplení  . Tím se vysvětluje, proč počet a síla tropických cyklónů se 

nezvyšuje a nebo místy i klesá. Proto vědci předpokládají, že do roku 2100 by se jejich  intenzita měla zvýšit jen 

o 2 až 11%  a jejich celkový počet by se dokonce mohl snížit o 6 až 34%, jinými slovy očekává se mnohem 

větrnější počasí . 

Další faktor komplikující předpovědi je ten, že rozdíly v teplotách na rovníku  a na pólech jednak přispívají k 

formování bouří přídavnou energií, ale současně působí i proti němu tím, že zvyšují aktivitu           v proudění 

vzdušných mas. Předběžné výzkumy potvrzují, že vzdušné proudy ve směru západ – východ slábnou a stávají se 

vlnitějšími . Tento jev je pozorován od roku 1979 kdy se začalo projevovat tání arktického ledu . Zvlňování 

přispívá k vytváření tlakových blokád což jsou oblasti s trvale vysokým tlakem, které často předcházejí nebo 

doprovázejí extrémní projevy počasí . 

Tyto blokády často končí dlouho trvajícími dešťovými srážkami doprovázenými záplavami, jak tomu bylo např. 

v Pakistánu v roce 2010 . A stejné blokády způsobily   i rekordní tání v Grónsku v létě 2012       a pomohly tak 

napumpovat energií hurikán Sandy. 

V našich záznamech z let minulých o vzniku a průběhu bouří jsou značné mezery a omezené množství informací 

, což ztěžuje konfrontaci  počítačového modelování vývoje klimatu . Přesto byla vytvořena řada obecných 

klimatických modelů (GCM – General Cirkulation Model) . Jsou to většinou modely, které rozdělují zeměkouli 

do třídimensionálních mřížek (navzájem stěnami spojených krabic), jejichž rozměr bývá  plošně 100 až 200 km . 

Podmínky v každé z těchto krabic jsou definovány rovnicemi vystihujícími podstatu dění na zemském povrchu, 

v oceánech a v atmosféře, jakými jsou teplota, vlhkost, proudění větru a tlak vzduchu . Modely dále pracují s 

faktory přítomnosti skleníkových plynů a jejich místní koncentrace, s reflektivitou zemského povrchu a s 

distribucí aerosolu a oblačnosti. 

 

Modely jsou velmi užitečné, protože nás nutí k tomu, abychom pochopili, jak jednotlivé faktory ovlivňují klima 

v konkrétních alokacích . 

Modely vědcům umožňují testovat hypotetické situace a zlepšovat naše chápání klimatických jevů tam, kde není 

možné experimentovat jinými způsoby. Nejsou  a zřejmě nikdy nebudou ve všem dokonalé ale přesto jsou 

užitečné . Každá jejich i chybná předpověď nás nutí, abychom je dále zpřesňovali a hledali odpověď na otázku, v 

čem jsme udělali chybu ..  

Klimatické modely jsou dnes již tak dokonalé, že dokáží spočítat předpovědi pro rozsáhlé oblasti a jevy, jakými 

jsou třeba extratropické cyklóny. 

 

 

 

Použitá literatura : 

 

http://earthobservatory.nasa.gov 

http://www.nasa.gov/centers/goddard/home/index.html 

 

Další odkazy na použité webové stránky a literaturu jsou v této zkrácené verzi článku uvedeny v textech pod 

obrázky a další použitá a doporučená literatura je uvedena v nezkrácené verzi tohoto článku. 
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Analýza emisních čar v čistícím a plazmovém výboji  v naparašovacím stroji 
UPM810 
 

Pavel Oupický 
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Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. 
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Vliv teplotních extrémů na kardiovaskulární úmrtnost a nemocnost v městské a 
venkovské populaci v ČR 
 
Aleš Urban (1, 2), Hana Davídkovová (1, 2, 3), Jan Kyselý (1) 

(1) Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha 
(2) Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha 
(3) Geofyzikální ústav AV ČR, Praha 
 
Období vysokých teplot v létě a nízkých teplot v zimě jsou spojena s dopady na zdravotní stav populace, které se 

nejvýrazněji projevují ve zvýšené úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy (CVD). Tyto efekty byly dobře 

doloženy pro populaci ČR jako celku, malá pozornost byla ale zatím věnována analýze prostorových rozdílů a 

rozdílů pro různé části populace. Málo prací ve střední Evropě se také věnuje vlivu teplotních extrémů na 

nemocnost. Příspěvek porovnává rozdíly vlivu teplých a chladných dnů na nadměrnou úmrtnost a hospitalizace 

na vybrané diagnózy CVD v Praze a venkovském regionu tvořeném Jihočeským krajem a Vysočinou (JČ) za 

období 1994–2009. Venkovský region byl vybrán vzhledem k podobné věkové struktuře a velikosti populace 

jako v Praze. Nadměrné hodnoty úmrtí (hospitalizací) byly určeny jako rozdíl vzhledem k standardizovaným 

denním počtům úmrtí (hospitalizací) za sledované období ošetřeným o výskyt epidemií chřipky/akutních 

respiračních infekcí, a dále o dlouhodobý a sezónní/týdenní chod úmrtnosti (hospitalizací). Teplé a chladné dny 

byly kromě teploty vzduchu vybrány pomocí dalších běžně používaných biometeorologických ukazatelů 

tepelného komfortu, jako jsou Physiologically Equivalent Temperature (PET) a Universal Thermal Climate 

Index (UTCI). 

Obecně byl zjištěn větší efekt teplých dnů na nadměrnou úmrtnost v Praze a naopak větší efekt chladných dnů na 

nadměrnou úmrtnost v jižních Čechách. Regionální rozdíly jsou způsobeny zejména rozdílným efektem teplých 

a chladných dnů na jednotlivé diagnózy v obou regionech. Zatímco v teplých dnech byl zjištěn statisticky 

významný nárůst úmrtnosti na chronické CVD (aterosklerózu, chronickou ischemickou chorobu srdeční) a to 

zejména v Praze, při chladných dnech byl zjištěn významný nárůst úmrtnosti na infarkt myokardu, zejména v JČ.  

Na rozdíl od úmrtnosti byl zjištěn pouze slabý vliv teplých a chladných dnů na nadměrné hospitalizace na CVD. 

Rozdílné reakce jednotlivých diagnóz na tepelný/chladový stres jsou zřejmě způsobeny charakterem 

jednotlivých onemocnění a rozdílnými fyziologickými procesy, které hrají roli při vysokých/nízkých teplotách 

vzduchu. Regionální rozdíly mezi Prahou a JČ jsou zřejmě důsledkem spolupůsobení rozdílných fyzicko-

geografických, environmentálních a socioekonomických faktorů. 

 

Prezentace: upice_prezentace.ppt 

 

upice_prezentace.ppt
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Lunisolárne slapy v čase pôrodov a úmrtí človeka 
 
Miroslav Mikulecký Jr1, Miroslav Mikulecký Sr2 

 
1 Klinika   infektol. geograf. med., Lék.fak.Univ. Komenského,  Bratislava,   Slovenská   
   Rep. (Head I. Stankovič)  
 

2 BIOCOS Project, University of Minnesota, Minneapolis, USA  (Director   F. Halberg)     
  and   
  Neuroendocrinol. Letters Stockholm,Švédsko a Bratislava,Slovensko (Editor-in-chief   
  Prof. P .Fedor-Freybergh) 
 
Abstrakt.  Nami zistený a na tejto konferencii vlani a tento tok  prezentovaný vzťah medzi priebehom 

lunisolárnej gravitácie v danom okamžiku a v danej zemepisnej polohe a štartom záchvatu srdcovej arytmie  

overíme na ďalších dvoch závažných náhlych biomedicínskych udalostiach – na zrodení a úmrtí človeka. 

Hypotéza je rovnaká – predpokladá sa väčšia hustota prípadov v blízkosti bodov obratu slapového zrýchlenia – 

pri najnižšom odlive a najvyššom prílive, odohrávajúcich sa v zemskej kôre. Metoda je tiež rovnaká -  regresná 

parabola, znázorňujúca závislosť počtu prípadov n na jednotlivých relatívnych výškach slapovej vlny rh. 

Výsledná parabola  je tu nápadne podobná obdobnej parabole pre záchvaty tachyarytmií: najvyššie 

aproximované  hodnoty n regresnej paraboly sú na jej okrajoch – pri najnižšom odlive a najvyššom prílive, kým 

najnižšie sú okolo poloviny  relatívnej výšky slapovej vlny.Potvrdzuje sa teda predstava, že  rastlinné pohyby 

rovnako ako dosiaľ nami skúmané  udalosti v humánnej medicíne predstavujú tú istú zákonitosť. Odporúča sa 

skúmať   s    tohto     hľadiska     ďalšie    akútne     stavy    v     medicíne,      napríklad        prudké        krvácanie  

z   gastrointestinálneho  traktu  alebo renálnu koliku.. 

 

Lunisolar tides at the time of man´s births  and deaths  

 

The relationship between the given situation of the lunisolar gravity and  the onset of paroxysmal cardial 

arrhythmia will be verified on other two events – the birth and death of man. The hypothesis will be the same – 

more cases are expected at the minimal ebb and maximal high tide, running in the earth crust. Also the method 

will be the same – regression parabola describing the dependence of the number of cases n  upon the separate 

relative heights rh.  Finally, the resulting  parabola  is strikingly similar  to that for cardial arrhythmia: the 

highest approximated values n of the regression parabola are at its margins, i. e.  at the lowest ebb and highest 

high tide while the lowest ones are around the middle of the relative height of tidal wave. The idea appears 

therefore confirmed  that the plant motions, same as some medical events  are governed by the same lawfulness. 

It is recommended to study from the described point of view other attacks in medicine, as  acute gastrointestinal 

bleeding or renal colic. 

 
 
 
Na  minuloročnej i tohoročnej konferencii  sme referovali  (Mikulecký M.st., Mikulecký M.ml. 2012, 2013) 

o našej štúdii vzťahu  medzi začiatkom záchvatu srdcovej tachyarytmie a lunisolárnou gravitáciou. Teraz sa 

rovnakou optikou pozrieme  na iné dve  náhle udalosti v živote človeka – jeho narodenie a smrť. 

 

Hypotéza bude rovnaká ako pre tachyarytmie: predpokladá sa tendencia k častejšiemu výskytu udalosti v čase 

najvyššieho   prílivu a najnižšieho odlivu – vrcholu a dolu slapových vĺn. 

 

Údaje sa týkajú 15 pôrodov a    15 úmrtí. U pôrodov sme použili 4 spoľahlivé údaje staršieho autora a 

jeho najbližšej rodiny,  informáciu  z okruhu spolupracovníkov a priateľov, ako aj  dve oficiálne zverejnené dáta 

o prvých dvoch „ostro sledovaných“ Bratislavčanoch, narodených tesne po pôlnoci 1. januára 2013;  posledne 

spomenuté  dve dáta sú presné na sekundu. U úmrtí sme zobrali zasa 4 najbližších príbuzných a skupinu 

všetkých 11 zomrelých v roku 2012 na Klinike infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice 

Bratislava. Brali sme do úvahy opäť  kalendárny dátum udalosti  včítane hodiny a minuty, ako aj zemepisné 

súradnice (šírku, dĺžku a nadmorskú výšku) miesta „činu“. 

 

Metóda spracovania dát bude rovnaká. Otázka prevahy prípadov v krajných bodoch – pri najnižšom odlive 

a maximálnom prílive, bola riešená najprv opäť neparametrickým dvojstranným nepárovým testom pre rozdiel 

(Campbell a Gardner, 1958) medzi počtom udalostí v dvoch okamžikoch bodu obratu  (rh = 0 a 1; priemer 
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3/2=1.5 udalosti na jeden bod výšky vlny, rozdelenej na 101 bodov od 0 po 1) a  počtom ostatných prípadov pre 

rh = 0.01, 0.02, 0.03...0.97, 0.98, 0.99 (priemer 27/99=0.27273 udalosti na jeden bod výšky vlny). Druhý spôsob 

odhadu a testovania relatívnej prevahy prípadov v najnižšom odlive alebo v najvyššom prílive bude zasa  

kvadratická regresia závisle premenných hodnôt n (počtu prípadov na tej - ktorej relatívnej výške rh slapovej 

vlny) od hodnôt rh, počnúc najnižším odlivom  s relatívnou výškou vlny rh = 0 až k maximálnemu prílivu 

s relatívnou výškou rh = 1. Pôrody aj úmrtia sme spracovali spoločne.Vznikla tak vzorka s rozsahom rovným 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Hladinu štatistickej významnosi sme zvolili  ako α = 0.05.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Výsledky. Príklady   záznamov okamžikov pôrodu sú na Obr.1 a 2, obdobná informácia pre úmrtie na Obr.3 a 4. 

Všetky sú vybraté ako ideálne vyhovujúce teoretickému očakávaniu. Tejto požiadavke sa zdajú najlepšie 

vyhovovať prípady, kde je informácia o čase začiatku naprosto spoľahlivá, napr. pri verejnej akcii okolo Nového 

roku alebo z blízkej rodiny. Vzniká preto podozrenie,že „neideálne“ výsledky by mohli byť niekedy spôsobené 

aj nepresnými časovými údajmi a nie chybou modelu. 

 

Jednoduché výsledné počty sú menej priaznivé pre našu hypotézu ako v prípade srdcových záchvatov:  u 

pôrodov je iba jeden „zásah“ do bodu obratu – do vrcholu vlny, kým u úmrtí je jeden v nadiru a druhý v akmé. 

Ide teda spolu o 3 zásahy do bodu obratu z 30 prípadov, čiže 10%. Pri tachyarytmiách to bolo 18%. Náznak 

tendencie hromadenia udalostí v blízkosti nadiru alebo akme je v tom, že  u  pôrodov je v prvej a štvrtej čtvrtine 

výšky vlny 9,  a u úmrtí 10 prípadov  z  15,  čiže spolu je 19 prípadov z 30 v štvrtinách výšky blízkych nadiru 

a akmé, a 11 v stredných dvoch štvrtinách výšky vlny.  

 

Táto nerovnosť sa plne a štatisticky významne prejavila na aproximujúcej parabole (Obr. 5) vzťahu n ako závisle 

premennej versus rh ako nezávisle premennej: 

                                                       n = 0.6 – 1.70*. rh + 1.713*. rh
2   

(* štatisticky významný výsledok). 

 

Diskusia.  Parabolický vzťah je tu podobný ako ten, ktorý sme opísali   pre ataky tachykardie.Parabola je, 

pravda,  nasadená nižšie vzhľadom k menšiemu počtu pozorovaní (30) v porovnaní s bušením srdca (100). 

 

Znovu sa v ešte širšom meradle potvrdzuje Kleinovo (2007) zistenie príčiny nastických pohybov fazuľy, hoci 

nebolo v jeho monografii dostatočne doložené. Kompletný pokusný materiál z  Kleinovej pozostalosti však dala 

našťastie k dispozícii  jeho manželka. Gravitačne zameraný britský fytofyziológ  profesor  Barlow ho starostlivo 

rekonštruoval. V príslušnej publikácii (Barlow, Klingelé, Klein a Mikulecký sen, 2008, Obr.1-12) sú na krivkách   

mesačnej slapovej sily G   a  polohy  listu L zakreslené  body obratu F (pre slapovú silu) a T (pre  list, stanovené 

samotným  Kleinom),  Kleinovej teórii dobre odpovedajú  obrázky 1, 3, 5, 6, 8 až 12, u zvyšných troch je  

časový posun v trvaní 1.8  až 2.6  hodín. Tieto údaje sa prezentujú iba graficky, štatistické hodnotenie pri malom 

výberovom rozsahu chýba. Výsledok je však lepší ako v našich doterajších štúdiách – z 12 prípadov nastal 

presný „zásah“ do bodu obratu deväťkrát, teda v 75%. 

 

Podobné analýzy, ako je  táto naša, by sa mali robiť aj pre iné záchvatové stavy. Osobitne aktuálne to je 

u medicínskych náhlych udalostí, pre ktoré sa už našieľ vzťah k synodickému mesačnému cyklu, teda ku 

kolísaniu lunisolárnej gravitácie. Platí to pre akútne krvácania zo zažívacieho traktu (Románová a spol., 2004) 

a pre obličkovú koliku (Ghalae a spol., 2011). Najmä v prvom prípade je nápadný zákmit početností udalosti 

smerom dolu a potom hore pri splnu, podobný našim starším pozorovaniam u salmonelóz (Mikulecký 2001, 

Obr.4; Mikulecký Jr a Mikulecký Sr, 2010, Obr.2b). Spln je tiež bodom obratu smeru gravitačnej sily, čiže ide 

o obdobnú zákonitosť, ktorú objavil Klein (2007). Náhly pokles a vzostup incidencie salmonelózy alebo výskytu 

krvácania zo zažívacieho traktu v okolí splnu  možno pokladať tiež za výslednú udalosť v dôsledku bodu obratu 

lunisolárnej gravitácie. 

 

Je teda na mieste otázka, akým fyzikálne-chemickým mechanizmom, zrejme na molekulárnej,  prípadne 

atomovej úrovni.. gravitácia na živý organizmus pôsobí? Predstavy o akýchsi prílivov a odlivov v ľudskom tele 

(Ghalae a spol., 2011) sú nezmyseľ (Culver a spol., 1988). 

 

Zatiaľ máme k dispozícii iba hypotézy, niekedy kontroverzné. Najprijateľnejšou sa nám vidí predstava, že 

priťažlivosťou spôsobené posuny molekúl vyvolávajú nárazmi na okolné molekuly elektromagnetické pole, a  to 

je potom pravým vykonávateľom vplyvu gravitácie. Podľa Evstafyeva a  Mikuleckého Sr, (2010)  mesačné slapy  

deformujú zemskú  kôru a tým aj zemské  elektrické pole, pričom dojde k piezoefektu u  kremeňa, hojne 

prítomného v zemskej kôre, a k  nízkofrekvenčnej elektromagnetickej emisii. Tá zmení stavy elektrónového a  

nukleárneho  spinu excitovaných molekulárnych  systémov a ovplyvňuje rovnováhu biochemických reakcí. 

(Buchachenko a sp., 2006). Friedemann Freund, fyzik pracujúci v NASA (kontakt s ním nám láskavo umožnil 
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Profesor Halberg, ktorého chronobiologické objavy Freund obdivuje) staršiemu autorovi prítomného príspevku 

v osobnom písomnom zdelení z 29. augusta 2010 popiera  účasť piezoelektrického efektu kremíka  a pripisuje 

vznik elektromagnetickej emisie prúdom, spojeným s  tzv. pozitívnymi dierami. Tie odvozuje od tzv. peroxy-

defektov  v   štruktúre  O3Si-OO-SiO3 .Z celkom iného pohľadu vychádza pri pokuse  o výklad mechanizmu 

vlivu gravitácie na „vývoj organických štruktúr“ nemecký fyzik, kedysi absolvent Karlovej univerzity v Prahe G. 

Dorda (2004). Zakladá ho na dualistickom charaktere gravitácie chápanej  súčasne ako vlnenie aj častice. Účinok 

gravitácie na rastliny, živočíchov a ľudí vysvetluje na základe jej kvantového modelu. Svoje úvahy uzatvára 

tvrdením, že gravitačný efekt Mesiaca je okrem pohybu Zeme dôležitý predpoklad existencie života. 

      
Závery. Podozrenie na všeobecnú platnosť zákona o biologickom efekte bodov obratu v lunisolárnej gravitácii 

(Klein, 2007) sa rozširuje o ďalšie dva javy – narodenie a úmrtie. Priorita tu patrí Kleinovi (2007: obrázok 6 na 

str.45 predstavuje v idealizovanej forme ním v dlhoročných pokusoch nájdený vzťah medzi bodmi obratu v 

oscilácii fazuľových listov a vo fluktuácii slapovej sily). Žiaľ, predčasné úmrtie tomuto nemeckému botanikovi 

zabránilo jeho objavné dielo systematickejšie  doložiť konkrétnymi prípadmi. Tak napríklad v jeho citovanej 

posmrtnej práci chýba vinou nedokonalého redakčného spracovania v nakladateľstve Springer, USA zrejme 

podstatný Obr.12, a tiež Obr. 13.  

 

Tieto zistenia  podporujú predstavu o vzdialenom riadení („remote control“) biologických javov z Mesiaca 

(Klein 2007) – dokladajú okamžitý vzťah medzi mesačnou gravitáciou a biomedicínskou udalosťou, často 

v rámci minút alebo sekúnd, prípadne azda bezprostredne. To hovorí proti priamemu vplyvu vnútorných 

biologických hodín, ale nepopiera to ich existenciu v pozadí ako miliardami rokov nadobúdnutú schopnosť 

reagovať  na  mesačné vplyvy,  uloženú v genetickom „hardware“ –  „ clock genes“.   

 

Predpokladané mesačné účinky na živú hmotu sú stále viac  predmetom seriózneho medzinárodného vedeckého 

výskumu.. Preto o nich nie je možné všeobecne pochybovať alebo ich spochybňovať, ako sa to občas dodnes 

deje. Je však treba oddeliť  zrno od kúkola – existuje záplava neserióznej  literatúry na túto tému. 

 

Naše nálezy súvisu bodov obratu v lunisolárnej gravitácii a  udalostí  v humánnej medicíne, zatiaľ trojakého 

druhu, sú podľa našej vedomosti  pôvodné v rámci svetovej literatúry. 
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Ob

r 1. Priebeh lunisolárnej gravitácie od 31.decembra 2012 do 2. januára 2013. Pôrod nastal v Bratislave  krátko po 

pôlnoci na Nový rok 2013 temer presne v dole slapovej vlny 

 

Fig.1. The course of the lunisolar gravity since Dec 31, 2012, up to Jan 2, 2013. The birth happened in Bratislava 

shortly after the New Year midnight. 

 

Obr.2. Obdoba Obr.1 pre pôrod vnuka staršieho autora článku   presne v čase vrcholenia slapovej vlny. 

 

Fig.2. Analogy of Fig.1 for the birth of the grandson of the  Senior author of this article. 
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Obr.3. Úmrtie otca staršieho autora presne v čase dolu slapovej vlny. 

Fig.3. Decease of the senior author´s father exactly in the trough of the tidal wave.  

           

 
Obr..4. Úmrtie pacienta Kliniky infektológie a geografickej medicíny J. M. nastalo v roku    

            2012  presne v akmé pridruženej slapovej vlny. 

Fig.4.  Patient  J. M.  of  the  Clinic of infectology and geographic medicine  deceased    in       

            2012 exactly in the acme  of  the associated tidal wave. 
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Obr.5. Parabolický priebeh závislosti počtov pôrodov alebo úmrtí  (BiEx) na  relatívnej výške slapovej vlny od 

jej nadiru (0.0) po akmé (1.0). Bodový odhad regresnej krivky sprevádza koridór jej 95% spoľahlivosti (užší) 

a horná medza koridóru 95% tolerancie.  

 

Fig.5. Parabolic course of the dependence  of births´ or deaths´ numbers (BiEx) upon the relative height of the 

tidal wave from its nadir (0.0) up to akmé (1.0). The point estimate of the regression curve is accompanied by the 

95% confidence (narrower) and 95% tolerance (only its upper part) corridor.  
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Cykly geomagnetické s sluneční aktivity: spojení s vědeckou produktivitou? 
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Abstrakt.  Několik málo literárních sdělení  referuje o možném vlivu periodického kolísání kozmofyzikálního 

prostředí, například sluneční aktivity (Ertel 1998)  na duševní tvořivost  člověka. Podobný závěr, s periodami 

okolo 7, 11 a 22 let, připouští  naše starší analýza ročních počtů celosvětově  evidovaných  (Science Citation 

Index 1945 až 1992) publikací a dokonce i naše  obdobné hodnocení v rámci jednoho autora (F.H., 1946-1998). 

Nyní posoudíme pomocí Halbergovy kosinorové analýzy statisticky významnou  přítomnost uvedených  period 

spolu s periodou měsíční nutace   (18.6 roku)  v publikacích a  citacích tří autorů (F.H., R.D., M.M.) s použitím  

registru  Web of Knowledge  (Thomson Reuters). Pro publikace  i citace jsme u všech, kromě publikací R.D., 

našli Haleho 22-letý cyklus  a, kromě publikací M.M., měsíční  nutační cyklus. Sedmiletá perioda byla 

významná pro publikace R.D. a pro citace F.H. a M.M., 11-letá  pro publikace  R.D.  a M.M. a pro citace R.D. 

Tyto periodicity jsou pravděpodobně překryty jinými vlivy. Dva z nich – počáteční postupný start práce 

a konečné povlovné její uhasínání jsme však vyloučili hodnocením parabolického trendu: ve všech případech 

kromě citací M.M. se našel počáteční významný vzestup, zatím co  u  publikací a citací FH  a u publikací R.D. 

a M.M. došlo k významnému  závěrečnému  klesání výkonu. U citací M.M.tomu však bylo naopak -  počáteční  

trend byl  významně  klesavý a konečný významne stoupavý vlivem citačního „vzplanutí“ na konci pozorování. 

Přítomnost měsíční periodicity překvapuje, avšak vliv synodického lunárního cyklu na náladu a myslení  už byl 

zjištěn v chování investorů na taiwanské burze (Wang a spol. 2010).  

Naše přítomná  analýza byla usnadněna tím, že register Web of Knowledge  udává potřebné údaje  i  na grafech. 

Zdá se, že ze stovek a snad i více vědců, kteří je každenně na celém světě prohlížejí, si zatím nikdo nevšiml 

nápadného  kolísání  údajů  a  nikdo si nepoložil otázku:  čím je toto kolísání způsobeno? 

 

 
Geomagnetic and solar activity cycles: links to scientific productivity? 

 

A few references are reporting on a possible influence  of the periodic fluctuations in  the cosmogeophysical 

environment, as that e. g. of solar activity (Ertel 1998), on the human mental creativity. A similar conclusion , 

with the periods around  7, 11 and 22 years, admits  our older analysis of the yearly numbers of the globally 

registered (Science Citation Index 1945-1992) publications, and even also our analogical evaluation in the frame 

of one author (F.H., 1946-1998). Now we will evaluate  with the  aid of Halberg cosinor analysis a statistically 

significant presence of the mentioned periods together with the period of moon nutation (18.6 years) in the 

publications and citations of three autors  (F.H., R.D., M.M.) using the register Web of Knowledge (Thomson 

Reuters). For publications and citations there has been found  for all them, except publications by R.D., the  Hale 

22-years cycle as well as,  except publications by M.M. , the Moon  nutation cycle.  The 7-year period    was 

significant for publications of R.D. and for citations   of  F.H. and M.M., the 11-years period for publications by 

R.D. and M.M. and for citations by R.D.  These periodicities are probably masked by other influences.   Two of 

them – an initial successive start of the work and its final  gradual extinction  - were however excluded  by 

respecting the parabolic trend:  in all cases, except citations of M.M., a significant initial increase was found  

while in publications  and citations  of F.H.  and in publications of R.D. and M.M. a significant final decrease of 

the performance happened.   For the citations of M.M., however,an opposite was true – the initial trend was 

significantly decreasing and the final one significantly increasing, due to the citation boom at the end of the 

observation. The presence of a lunar periodicity is surprising but  an influence of the synodic lunar cycle on 

individual  mood and  thinking has been already observed in the behavior of investors at the Taiwan stock 

market  (Wang et al.,2010). Our present analysis has been facilitated by the circumstance that   the register of 

Web of Knowledge  offers the needed data also graphically. It seems that from the hundreds or perhaps more of 

scientists,looking on them daily  on the whole world,  so far nobody noticed the waving  on the graphs and 

nobody did pose the question:  where are they from?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Úvod 

         

             Všechny úvahy o možnosti kosmického ovlivňování lidské mysli pramení z původního objevu, který 

učinil A. L. Čiževskijj  (1924): k sociálním krizím a revolucím dochází na celém světě v letech nejvyšší sluneční 

aktivity v rámci jejího 10- až 11-letého rytmu, zatím co nejnižší aktivitu provází kuturní rozkvět. 

 
         Alexandr Leonidovič Čiževskij (1897-1964; Obr.1; Martynčok a spol., 2008) si své původní vzdělání 

historika doplnil biofyzikou. Jeho vědomosti měly encyklopedický charakter, zahrnovali například  i astronomii. 

Byl také průkopníkem používání tehdy moderních statistických metod ve výzkumné práci. Měl tedy ideální 

kombinaci znalostí ke svému objevu. Hodnocen byl  rozporně – na jedné straně byl navržen na Nobelovu cenu, 

na straně druhé na něho někteří, na čele s akademikem O. J. Šmidtem, útočili směšnými ideologickými 

argumenty. V letech 1942-1950 byl vězněn v GULAGu, 1950-1958 byl ve vyhnanství. Můj ruský 

spolupracovník Vladimír Evstafyjev (2010) mi tyto skutečnosti vysvětlil:  po napadení Sovětského svazu  

Německem byli kvalitní vědci posíláni „do vězení“, aby nedošlo k ztrátám na jejich životech – na vědě závisela 

budoucnost Ruska. Čiževskij však za tohoto  ochranného pobytu  příliš chválil německou vědu (kdysi 

spolupracoval  také s německými vědci C. Kindlimannem a T. Düllem) a za to ho stihl skutečný trest – 

prodloužení pobytu v GULAGu o 5 let a následné 8-ročné vyhnanství. I ve vězení prý však měl podmínky pro 

vědeckou práci. Po propuštění byl uznáván a zastával významné funkce na úrovni ministerstva. 
                     

          Čiževského objev  rozšířil starší autor přítomného článku (Mikulecký Sr., 2007) na periodu přibližně 500-

letou, kterou popisuje také astronom Eddy (1977).  Schema „vysoká solární aktivita-revoluce“ a „nízká solární 

aktivita-mír“  však zřejmě  nebude  tak  jednoduchá:  extrémní umělecká tvořivost charakteru,  přirovnávaného  

ke globální pubertě, se na příkladě velkých básníků arabských zemí, Persie, Číny a Japonska spájela  

s revolučními hnutími (Páleš a Mikulecký st. 2004). Snad to platí i o revolučním hnutí  v našich zemích v roku 

1848.Bude zřejmě třeba specifikovat,o jakou revoluci a o jaké mírové aktivity jde. 

 

         V podobném smyslu našla studie vývoje západoevropské a čínské tvořivé aktivity v malbě , poesii i vědě 

za roky 1400 až 1800  (Ertel 1998)  vzájemné paralely, které nebylo možno vysvětlit pozemskýimi kontakty 

těchto dvou izolovaných oblastí světa , ale pouze vlivem z vesmíru. Tu se proto musel hledat, a skutečně se i 

našel vnější, mimozemský synchronizující činitel: byly to opět variace sluneční aktivity s  její 10 - letou 

periodicitou, shodnou s obdobným zjištěním  v umělecké i vědecké tvůrčí aktivitě. 

 

         V těchto souvislostech předkládáme naši starší chronokosmoscientometrickou analýzu kvantitativního 

vývoje světové vedecké produkce téměř za jedno půlstoletí (Obr.2). Šest identifikovaných cyklických složek má 

skutečně tendenci se těsně  přibližovat slunečním periodám až ztotožňovat se s nimi. Propad okolo roku 1989 by 

mohl  souviset s tehdejším vrcholením sluneční aktivity a snad i s projevy sociálního neklidu, o němž hovoříme 

v jiném příspěvku na této konferenci, týkajícím se možnosti ovlivňovat lidskou mysl fyzikálními prostředky. 

 

         Dosud jsme se daným tématem – možným spojením vědecké výkonnosti s fyzikálními polemi, 

ovlivňujícími činnost mozku - zabývali  v celospolečenském rozměru. Avšak vědu tvoří jednotlivec. Na obr. 3  

je naše už publikovaná analýza, obdobná jako na Obr. 2, ale založená na údajích o jednotlivcovi – Franzu 

Halbergovi. Také  její výsledek je obdobný: 5 cyklických složek je zase blízko slunečním periodám, avšak navíc 

je tu perioda 33-letá, která by snad mohla souviset s 29-letým cyklem nalezeným ve výskytu  polárních září – 

šířka intervalu 95% spolehlivosti  této složky periodogramu to připouští.  

      

         Položíme si tedy otázku, do jaké míry se tyto kosmogeofysikální  a socio-historické  cykly  promítají do 

případných cyklů ve vědecké produktivitě a její kvalitě, měřené počtem publikací a citací, u jednotlivého autora. 

 

Materiál a Metody 

 

        Materiálem jsou údaje o  ročních  počtech  publikací  a citací  během 5 až 6 desetiletí  z registru Web of 

Knowledge (Thomson Reuters) u tří autorů: halberg  f, dzurik r a mikulecky m. Počty publikací i citací (vždy 

nad 200)  pokládáme za dostatečné k analýze:  29.apríla 2013 měl prvý z nich 1047 publikací a 11 808 citací bez 

autocitací, druhý z nich měl v obdobném záznamu hodnoty  268 a 740 a třetí z nich 233 a 950. V uvedeném 

registru jsou i grafy, jež budí podezření na vlnivé kolísání hodnot. To zčásti inspirovalo tuto naši práci. 

 

        Jako obvykle v našich sděleních jsme údaje spracovali Fisherovou periodogramovou analýzou a 

Halbergovou kosinorovou regresí, při níž jsme pátrali po přítomnosti parabolického trendu a 4 period: 7-leté,  

11-leté, 18.6-leté (měsíční nutace)   a  22-leté. Výpočty se vykonaly pomocí programového balíku vyvinutého na 

bývalé Biometrické jednotce I. interní kliniky Lek.fak. UK v Bratislavě (Kubáček a spol. 1989). Hladinu 
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významnosti pro posuzování obou regresních koeficientů a amplitúd  rytmu jsme stanovili na α = 0.05 – všechny 

p-hodnoty rovné α nebo menší znamenají významný rozdíl posuzované hodnoty proti nule. 

        

Výsledky 

      

        Numerické výsledky jsou v Tab.I.    

 

Tab. I. Výsledky analýzy údajů tří autorů. Pub = publikace, Cit = citace. Regresné koeficienty = b,  c. regresní 

funkce y = a + b.x + c.x
2
 (x  je dáno  v rocích).  Testované periody (v rocích, yrs) jsou udány  jako  jejich 

amplitúdy (v počtech případů). CD je koeficient determinace (podíl rozptylu vysvětlený danou regresí). Ap=Ap 

index geomagnetické aktivity, Wo=Wolfovo číslo, Nu=nutační perioda Měsíce-  * Štatisticky významné 

 .                                                                                                                                                                                  . 
Subjekt                   Roky               Koef. a      Koef.b             7 yrs         11 yrs        18.6 yrs         22 yrs          CD 

.                                                                                                                                                                                   .    

Ap                      1950-2012           +0.12        -0.003*             0.36          2.63*        1.28             2.22*       0.59     

 

Wo                     1950-2012            +0.93        -0.02*               7.19        54.02*       6.28             11.61         0.84 

 

Nu                      1950-2012             -0.02         0.00                  0.05           0.01         9.45*           0.07         1.00 

 

F.H.    Pub.         1950-2012           +1.74*      -0.02*              0.71           0.43         7.79*           7.00*       0.58 

           Cit.          1951-2012          +10.48*      -0.05*            27.51*      10.61       24.70*        34.34*       0.94 

 

R.D.   Pub.         1958-2009            +0.61*      -0.01*             0.67*         0.70*       0.95*          0.60          0.77 

           Cit.          1965-2012            +0.28*        0.00                0.42           1.61*       5.89*         5.34*        0.91 

M.M. Pub.         1963-2010            +0.61*      -0.01*             0.50            0.75*        0.70           1.44*        0.76 

          Cit.           1966-2012            -2.49*      +0.08*             2.94*         0.65         10.26*     12.36*        0.98 

.                                                                                                                                                                                  . 

 

   

         Grafické výsledky jsou na Obr.4.a.b.c. až  7.a.b. 

 

Rozprava  
 

        Tato  studie  má   pilotní  charakter.  Pouze    naznačuje,  i   když   snad  dosti zřetelně,  možnosti  vesmírně-

intelektuálních souvislostí. Pozoruhodné je, že  se kromě známého podezření na vztah k slunečnímu cyklu  

vynořilo na podobné úrovni podezření další – hypotetický vliv pohybu Měsíce na psychiku. Ani tu obdobné 

literármí údaje nechybí (Mikulecký a Getslev, 2001; Wang a spol.,2010). 

 

         K spolehlivějším závěrům bude třeba použít rozsáhlejší spektrum chronobiometrických metod. Za 

nejvhodnější pokládáme skříženě spektrální analýzu (cross spectral analysis) s jejími jednotlivými postupy 

vyšetřování koherence (vzájemné vazby)  dvou či více veličin. Jde o obyčejnou koherenci  dvou veličin 

(common coherence),   mnohonásobnou koherenci (multiple coherence), kde se zkoumá vazba mezi danou 

veličinou a dvěma či více dalšími, a konečně o částkovou koherenci (partial coherence), která vyšetřuje vazbu 

dvou veličin po oproštění od vlivu jedné či více dalších veličin. Poslední z nich je zajímavá tím ,že odlišuje 

zdánlivou příčinnost od skutečné. Tak například kladná korelace krevního tlaku a cholesterolu může být 

v skutečnosti podmíněna v obou případech věkem, a potom reziduály tlaku proti věku a cholesterolu proti věku 

korelovat nebudou; teprve jejich případná korelace by dokládala závislost mezi tlakem a cholesterolem. 

Z příkladu je snad zřejmé,  jak zásadně je parciální skřížená spektrální analýza důležitá. Realizovat celé 

spektrum těchto metod však bude velmi náročné – počet různých kombinací půjde při větším počtu zkoumaných 

veličin, např. v našem příkladě až 5 (3 kozmofyzikální a dvě bibliografické). do stovek, a při přibrání dalších 

fyzikálních proměnných, jako např.erupčního indexu, i do tisíců. Avšak pouze takto by svitla  naděje odkrýt 

skutečné příčinné mechanismy. Tento článek je podnětem k organizování takové studie. Zájem na ní by mohla 

mít mimo jiné i světově významná společnost Thomson-Reuters, která rozšiřuje potřebné bibliografické údaje, 

aniž by byly přiměřeně zpracovány, aspoň podle naší vědomosti. Za vhodného spolupracovníka pokládám  
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například  Jaroslava Střeštíka z Geofyzikálního ústavu AV ČR, který má pro spolupráci s biomedicinským 

sektorem vzácné pochopení a dlouholeté zkušenosti. 

 

          Naše výsledky asi nepřekvapí synteticky, dokonale holisticky uvažující filozofy:  my všichni a všechno je 

integrální součástí jednoho Všehomíra, a v každé části je obsažen celý celek jako v hologramu – rozdělení na 

vzájemně nesouvisející složky možné není. 
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Obr. 1. Alexander  Leonidovič    Čiževskij,  ruský historik, biofyzik  a zakladatel   heliobiologie. 

Fig.1. Alexander   Leonidovich  Tchijevskij,  Russian   historian,  bio-physicist  and   the founder  of   the   

heliobiology.                                                                
 

 
 

Obr.2. Celosvetové vedecké publikácie v rokoch 1945 až 1992, evidované v Science Citations Index,  

javia solárne a geomagnetické periody. Základný trend je parabolicky vzostupný. Prepad okolo roku 

1989 je výrazný. Halbergovy „hodiny“ v rámečku. 

 

Fig.2. The world scientific publications in the years 1945 to 1992, registered in The Science Citations 

Index, show the solar and geomagnetic periods. The basal trend is  parabolically increasing. The fall 

around 1989 is pronounced.  Halbergs „clock“ in the frame. 
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Obr.3. Vývoj ročných počtov publikácií Franza Halberga  v priebehu 53 rokov. Opäť sú prítomné viaceré 

solárne a geomagnetické periódy. Celkový prepad okolo roku 1989 je tiež zreteľný.Podle Mikuleckého ml. a st. 

2000. 

 

Fig.3.  The evolution of the yearly numbers of publications by Franz Halberg during 53 years. More solar and 

geomagnetic periods are present again. A general decrease around 1989 is visible, too.According to Mikulecký 

Jr.and Sr.  2000. 
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Obr.4.a.b.c. Roční  průměrné pozorované hodnoty Ap indexu, Wolfových čísel a nutačního cyklu gravitačního 

zrychlení za roky 1950 – 2012, aproximované koridórom 95% spoľahlivosti (užší, pro průměr) a tolerance (širší, 

pro jednotlivá měření). 

 

Fig.4.a.b.c. Yearly mean observed values of  Ap index, Wolf numbers and  nutation gravity acceleration cycling 

during the years  1950-2012, approximated by the corridor of 95% confidence (narrower, for mean) and 

tolerance  (broader, for individual prediction). 
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Obr.5.a.b. Roční  počty  publikací  (nahoře) a citací  (dole) Franze  Halberga za období  1950 (1951)  - 2012. 

Statistické  zpracování   je obdobné jako u Obr.4.a.b.c.  

 

Fig.5.a.b. Yearly numbers of  publications (top) and citations (bottom) of Franz Halberg for the time span of 

1950 (1951) - 2012. Statistical processing is analogical as for Fig. 4.a.b.c. 
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Obr.6.a.b.c.  Periodogram  z dat  na Obr.4.a.b.c. Dominující délky period, vypočítané z nejvyššího vrcholu 

v periodograme, jsou  (shora dolů)  pro Ap index, Wolfovo číslo a měsíční nutaci  10.45 roku, 10.56 roku 

a 15.86 roku. 

 

Fig.6.a.b.c. Periodogram of the data on Fig.4.a.b.c. Dominating period lengths, calculated from the highest peak 

in the periodogram , are (from the top to the bottom) for Ap index, Wolf number and Moon nutation 10.45 years, 

10.56 years and 15.86 years). 
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Obr.7.a.b. Periodogram  z dat  na  Obr-5.a.b. Dominující  délka   periody je  pro publikace F.Halberga 15.47 

roku a pro jeho citace  (s velmi nízkým vrcholem) okolo 6.3 roku.   

 

Fig.7.a.b. Periodogram from  the data  on  Fig.5.a.b. The dominating  period length  for the F.Halberg´s 

publications  is 15.47 years and for his citations  (with the very low peak)  around  6.3 years. 
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Příroda : fyzikální pátrání 

 
Pavel Novák, Brno  
 
Je možné, že základem přírody jsou informace - nehmotné topologické, geometrické či grafické informace. 

Informace o tvarech a strukturách, které se mohou realizovat – zhmotnit v nám známém vesmíru. Takže přiroda 

by byla jednotou základního primárního pole informací a z něj vyplýva-jících sekundárních běžných fyzikálních 

polí – gravitace, elektromagnetizmu a jaderných sil.     

Tyto představy vychází ze sledování kolektivních projevů hmoty při nízkých teplotách a jejich objasnění 

topologií energeticko-momentového prostoru. Teoretické snahy o pochopení cest realizace informace uložené v 

grafických a topologických tvarech rovněž ukazují na zásadní přírodní filozofii – působení shora dolů – od 

informačních vzorů k hmotným strukturám.   

Kvantový popis informací a jejich hmotných realizací v časoprostoru musí obsahnout nejen jednotlivé částice 

(kvantová mechnika) ale i kolektivní projevy hmoty (kvantová teorie pole) a jejich dynamiku v jednotě interakcí 

kvantového pole. Kvantová teorie může být informační teorií časoprostoru. 

 

Nature :  Investigations in Physics 

 
It is possible that the root of nature contains informations. Immaterial informations of topological, geometrical or 

graphical kind: informations of patterns to be realized – materialized in our universe. Nature can be the unity of 

the essential field of informations and emergent common physical fields. 

Our most recent view of nature is based on experimental investigations in condensed matter low temperature 

collective phenomena and growing utilization of momentum space description of physical principles. Theoretical 

endeavour in information – graph – causal emergent paths of realizations completes the presumption of  natural 

top-down philosophy.  

Quantum spacetime based description of informations and material representations have to incorporate not only 

single particles (quantum mechanics) but also its collective manifestations (quantum field theory) and their 

dynamics in a quantum field interaction unity. Quantum theory seems to be an information theory in spacetime.  

 

 

prezentace: přírodaU13 

 

prirodau13.pdf
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Člověk : biofyzikální pátrání 
 
Pavel Novák, Brno 
 
Co je to život? Obsahuje snad příroda informace o tvarech, funkcích a dynamice živé hmoty?   

Jaká jsou přírodní pravidla, která nám zůstávají skryta, ale jsou zásadní pro pochopení života?  

 

Navrhuji následující klíčová pravidla : 

a, člověk je skutečným – realizovaným prvkem přírody, která je řízena informacemi 

b, příroda je jednotou informačních tendencí a hmotných realizací, a vyvíjí se bez předem určeného cíle či účelu 

(bez teleologie) 

c, historický vývoj v přírodě vytváří užitečné informace pro jeho následné pokračování, na základě neustálého 

vzájemného ovlivnění všech prvků přírody 

d, rozhodující informační hladina přírody je nemateriální a můžeme ji označit i jako mentální 

e, procesy přírody jsou řízeny shora dolů, a to v příčinné posloupnosti hladin, kdy na nižší hladiny jsou 

delegovány stále speciálnější funkce, které však nakonec musí pokrýt všechny požadavky nadřazených úrovní a 

zajistit funkčnost celku.      

 

Současná fyzikální pátrání nutí k přehodnocení dosud čistě materialistického výkladu přírody. 

Pravděpodobnostní informačně kvantový popis přírody, je neslučitelný s determinismem klasické newtonovské 

fyziky, a nabízí pouze možné tendence pro příští nové realizace. Tyto jsou testovány na odolnost ve skutečných 

podmínkách. Jednota jejich struktury a funkce, která je dynamicky zakotvena v řádu přírody, jen dokresluje nově 

předkládané paradigma živých forem a tedy i člověka.     

 

Human :  Investigations in Biophysics 

 
What is life? Can it be, that nature contains informations, which include the structures, functions  and dynamics 

of animate matter? Which are the principles of nature, that are well hidden but urgently essential?  

 

Proposed crucial principles : 

a, we humans are realized elements of nature, which is controled by in-formations (pre-patterns) 

b, nature, as a unity of tendencies and realizations, evolves without purpose (no teleology) 

c, history of nature generates, within interactions of the whole environment, useful informations for next 

succesive evolution 

d, essential information level is immaterial thus also mental 

e, regulation has a top-down causation with a hierarchy of levels with deputed special functions, which must 

together cover all requirements of the superordinate levels.    

 

Recent investigations in physics faciliate a rethinking of a pure materialistic view of nature. Probabilities of 

informational-quantum description of nature eliminate deterministic pathways of  classical newtonian physical 

thinking, and offer only possible tendencies for future realizations. Unity of structure and function of 

materialized objects which are continuously tested for endurance within real environ-mental constraints, 

completes the new paradigm for animate creatures and man.   

 

prezentace:  člověkU13 

cloveku13.pdf
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Kvantovaná ekonomie 
 
Jiří Mihola  
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Milan Vlach 
Fakulta matematiky a fyziky Karlovy Univerzity Praha, milan.vlach@mff.cuni.cz  

 

  

Ekonomie se zabývá účelným a efektivním lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a rostoucích potřeb. 

Úkolem ekonomie není stanovovat cíle rozvoje společnosti, nýbrž optimalizovat trajektorie dosažení těchto 

společenských cílů z hlediska její efektivnosti a účelnosti.  

Vzhledem k tomu, že se ekonomie zabývá vymezováním pojmů, měřením a vyjadřováním vzájemných vztahů 

mezi těmito veličinami, používá matematický aparát umožňující vytvářet abstraktní modely reality. Tyto modely 

umožňují v rámci své vypovídací schopnosti jak popis nějakého komplexního souboru vztahů, tak 

experimentování a predikci.  

Přesto, že se v ekonomii měří téměř výhradně diskrétně, tj. veličiny jsou vztaženy na výrobek, firmu, den, rok 

apod. vyjadřují se vzájemné vztahy většinou spojitými hladkými funkcemi
1
 . Například produkční funkce 

vyjadřující zákon klesajících mezních výnosů jako konkávní funkci závislosti produktu (výstupu) na výrobních 

faktorech (vstupech) se dá vyjádřit jako spojitá kvadratická funkce reálné proměnné. Tím nepřímo 

předpokládáme, že daný výrobní faktor (vstup) lze dávkovat libovolným způsobem stejně tak jako výstupy. 

Pokud budeme zvažovat pro zjednodušení pouze jediný souhrnný výstup y a jediný souhrnný vstup x může být 

taková spojitá funkce určena například výrazem 

 

    y = f(x)                                                                 (1) 

 

konkrétně např.                                                           y = a-b.(x-c)
2
                                                                  (2) 

                                                                                                                           

  

       obrázek č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ilustračním obrázku č. 1 je nakreslena funkce: 

 

                                                     y = 50-0,15.(x-18)
2
                                                                                            (3) 

 

 

Tato funkce velmi dobře zobrazuje skutečnost, že širší využití daného výrobního faktoru (dále jen VF) přináší 

sice další růst produktu, avšak tento růst je stále pomalejší tj. mezní výnos je klesající (zeleně). Tento pokles 

vede až k zastavení růstu produktu. Mezní výnos je v bodě maximální hodnoty produkční funkce nulový. Další 

navyšování faktoru by vedlo již k poklesu
2
  produktu. V praxi je obvykle snadné takové situaci zabránit tím, že 
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produkt v takové míře již nepoužíváme (například je-li VF voda, omezíme zálivku). V našem případě klesá 

mezní produkt lineárně. Jeho průběh je dán derivací funkce (3) 

 

 y´= 0,3.(18-x)                                                                                                 (4) 

 

Takovéto vyjádření produkční funkce je sice názorné a jednoduché, avšak v určitých případech neodpovídá 

realitě dostatečně. VF obvykle nelze navyšovat plynule a většinou je možno získat nějakou produkci až při 

využití určitého minimálního množství
3
  daného VF. Na to abychom mohli tyto skutečnosti vzít v úvahu, 

musíme respektovat, že obvykle až určité minimální množství daného VF přináší nějakou produkci.  Například 

rostlina vyžaduje určitou minimální zálivku, aby se objevila alespoň nějaké úroda, hospodářská zvířata vyžadují 

alespoň minimální výživu, na výrobu automobilu je zapotřebí určité množství materiálu apod. Pokud budeme 

pěstovat více rostlin, budeme potřebovat násobné množství VF, který nám bude přibývat po určitých množstvích 

tzv. kvantech. Rovněž VF i produkt má vždy nějaké minimální kvantum. Například vody nemohu použít méně 

než jednu molekulu podobně jako půdy. Velmi malé je také minimální kvantum elektrické energie apod. Tato 

kvanta jsou v ekonomii vesměs pod její praktickou rozlišovací úroveň. Pokud jsou tato minimální kvanta 

makroskopická a nedělitelná jako hospodářská zvířata, zaměstnanci nebo budovy, měli bychom je respektovat. 

Je to podobné jako v kvantové teorii, která popisuje mikrofyzikální procesy. V oblastech přírody, které jsou 

dostupné smyslovému vnímání, se jeví většina dějů spojitě, neboť se na nich podílí obrovský počet různých 

atomů a procesů v nich. Ve skutečnosti však procesy probíhají v jednotlivých atomech, a tedy skokem. V atomu 

existuje jen určitý počet stabilních stavů elektronů při jejich pohybu kolem atomového jádra. Systémy, které jsou 

charakterizovány určitými diskrétními číselnými hodnotami (kvantová čísla), se nazývají kvantované. Kvantově 

mechanická povaha hmoty, která byla dlouho mimo naší pozornost, se projevuje už ve velmi malých rozměrech. 

To souvisí s velmi malou hodnotou Plankovi konstanty
4
  h = 6,63.10-34 Js. Pouze v případě, že neuvažujeme se 

zrnitostí prostoru a času můžeme používat diferenciální rovnice a svět tak představuje kontinum i v nejmenších 

myslitelných rozměrech. 

 

Schematicky, zato názorně, ukazuje existenci stabilních drah obrázek č. 2.  

 

 

 

Kvantová teorie je prakticky v každém ohledu
5
  protikladem Einsteinovy obecné teorie relativity, která pokrývá 

velké rozměry a je spojena s hladkými a spojitými funkcemi časoprostoru
6
 . V obou těchto teoriích se ale 

objevují potíže s bezrozměrnými (bodovými) objekty (singularitami)
7
  jako jsou elementární částice hmoty jejich 

složky jako elektrony a kvarky nebo např. černé díry. Tyto potíže se snaží překonat při spojení obecné teorie 

relativity a kvantové teorie tzv. teorie strun, která přišla s myšlenkou, že nejde o bodové objekty nýbrž nepatrné 

vibrující uzavřené struny
8
.  

Ekonomické modely mohou narazit na obdobné problémy jako fyzika. V praxi i v teorii se často vyskytují 

situace, kdy k dosažení určitého cíle vede více cest, které představují tzv. přípustná řešení, zatímco ta nejlepší 

cesta, která může být jedna nebo je jich více, se nazývá optimální řešení. Někdy není optimální řešení žádné. 

Přípustná řešení, jež nejsou optimální, se též nazývají suboptimální. Jestliže má úloha optimální řešení, pak je 

každé její suboptimální řešení zatíženo nějakou ztrátou, a to bez ohledu na to, zda má úloha jediné optimální 

řešení nebo zda má optimálních řešení více.  

Příkladem optimalizační úlohy je také alokace vody z omezeného zdroje. Předpokládejme, že 3 farmáři mají k 

dispozici omezené množství vody pro zavlažování svých plantáží a že množství použité vody má vliv na 

dosaženou úrodu. Pokud si tento vodní zdroj, jehož celková kapacita odpovídá jejich úhrnné potřebě, rozdělí v 

určitém předem známém poměru (např. podle rozlohy pozemků), dosáhnou v daném období v souhrnu 

maximální úrodu. Pokud si vodu rozdělí (alokují) jinak, bude úroda jednoho či dvou z nich menší než při 

optimální alokaci. Každá suboptimální alokace sníží součet sklizní všech tří farmářů. To ovšem nevylučuje, že 
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při suboptimální alokaci vody nebude mít jeden či dva farmáři úrodu vyšší, než při optimální alokaci vody. 

Ukázalo se, že různá suboptimální (přípustná) řešení alokace vody se od sebe navzájem liší a vyznačuje se 

různými smysluplnými interpretacemi. Naším úkolem je nalézt matematický aparát pro vyjádření všech těchto 

suboptimálních řešení a tato zmapovat.  

 

Výchozí informace pro ekonomické úvahy jsou fakta o objektu našeho zájmu například o rostlinách, které 

budeme pěstovat. Pro zachycení vztahu mezi úrodou a potřebným množstvím vody na zálivku není vhodné 

používat běžnou produkční funkcí, neboť je účelné aby tato funkce nebyla závislá na obhospodařovaných 

plochách. Botanický či agrotechnický výzkumný ústav vztáhne výsledky na jednotku ploch např. ha či m
2
. 

Vyjdeme z ilustrativního příkladu, v němž byly v grafu č. 1 účinnosti zálivky naměřeny například následující 

hodnoty. 

 

                                                                            Graf č. 1 

 

 
 

Bod [1,0] představuje minimální zálivku. Bod [3,4] se vyznačuje nejlepším využitím jednotkového množství 

vody. Účinnost zalévání je zde dána poměrem. 

 

  (4)  

 

 

 

kde u je účinnost zálivky; y je úroda v našem případě 24 q; x je množství použité vody, v našem případě18 hl a 

G je rozloha zkušebních pozemků, v našem případě např. 6 ha. V bodě [5,5] je sice největší úroda, zato účinnost 

zálivky klesla na 1 (x = 30 hl; y = 30 q). V bodech s větším množstvím použité vody na ha tj. nad 5 hl/ha již 

dochází při nadbytečné zálivce, a tím k poklesu úrody pod 1 q/ha. 

 

Hospodář optimalizující svou úrodu se snadno vyvaruje klesající úrody tím, že i při dostatku vody nepoužije na 

ha více vody než 5 hl/q. Pokud má méně vody a nemůže na ha použít 5 hl, při kterých má úrodu největší, bude se 

při menší a přitom rovnoměrné zálivce úměrně snižovat výnos až při 3 hl/ha klesne úroda na 4 q/ha. V tomto 

bodě je každý hl vody nejlépe využit, protože dává maximální účinnost 4/3 q/hl. Při rovnoměrné zálivce všech 

polností bude lineárně klesat i úroda až do minimální zálivky, při které je úroda nulová. 

 

Avšak pokud v oblasti bodů [0,0] až [3,4] použijeme nerovnoměrnou zálivku tak, že zalijeme maximum rostlin 

tak jako v bodě [3,4] dosáhneme v této oblasti trvale účinnost 4/3 tj. budeme se pohybovat po spojnici bodů [0,0] 

a [3,4]. Například v bodě [1,0] nám při rovnoměrné zálivce více rostlin, již vychází na jednu rostlinu méně než 1 

hl/ha. Celkově je vody dostatek na efektivní zalití, alespoň některých rostlin. Pokud takto získanou úrodu 

přepočítáme na 1 ha, zjistíme, že na ha získáme úrodu 1,333, což odpovídá účinnosti zálivky 4/3. Touto 

optimalizací se nám promění graf č. 1 na graf č. 2, který je již plně konkávní. 
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                                                                          Graf č. 2 

 

 
  

 

Rovněž tento graf představuje určité zjednodušení neboť červená úsečka procházející počátkem souřadnic tj. 

bodem [0,0] by znamenala, že úroda se objevuje již při sebemenší zálivce a to není pravda. Tyto nereálnosti 

odstraníme, pokud graf č. 1 vztáhneme pouze na jednu rostlinu. Spotřebovanou vodu pak budeme měřit např. v l 

za vegetační období a úrodu např. v kg (řekněme, že jde o melouny). Následující grafy č. 3 až 8 ukazují, jak 

vypadá graf funkce účinnosti, který je současně produkční funkcí pro 5; 10; 35; 100 a 1000 l což odpovídá 1; 3; 

11; 33 či 333 rostlinám. Tyto grafy respektují minimální kvantum pěstování plodin, kterým je jedna rostlina. 

Každá rostlina potřebuje k svému vývoji nějakou minimální rozlohu půdy a minimální množství dalších faktorů. 

 

                                            Graf č. 3                                              Graf č. 4                                               Graf č. 5 

   
      

                                            Graf č. 6                                              Graf č. 7                                               Graf č. 8 

   
      

 

Grafy ilustrují tu skutečnost, že jakmile máme k dispozici více jak 5 l vody, můžeme využít další rostlinu takže 

při 6 l jsme opět v situaci s maximální účinností 4/3. Při dispozičních 8 l vody můžeme zapojit i třetí rostlinu. To 
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můžeme učinit vždy, když máme k dispozici další 3 litry vody. Výsledkem je lomená čára, která vždy respektuje 

minimální zálivku pro jednu rostlinu. Při přibývajícím počtu rostlin odpovídajících rostoucímu množství vody je 

vlnitý charakter spojité avšak lomené křivky již málo patrný. Po velký počet rostlin pak můžeme tuto funkci 

aproximovat přímkou procházející počátkem. Všechny body pak budou mít stejnou účinnost, v našem případě 

4/3. 

 

Pokud budeme chtít nakreslit produkční funkci pro určitý počet rostlin daný například určitým omezením 

využívané rozlohy pozemků, můžeme si takový bod vyznačit  na jednom z uvedených  grafů s vhodným 

měřítkem. Na grafu č. 8 je taková funkce nakreslená pro 10 a 20 rostlin. Pokud dále zvyšujeme zálivku roste 

produkce až do bodu [50,50]. Dále se již produkce s větším množstvím vody zvyšovat nebude, neboť by již 

klesala účinnost. Tyto body maximální úrody pro určité počty rostlin leží na čerchované přímce rovněž 

zakreslené na grafu č. 8. Tato produkční funkce se již podle očekávání podobá produkční funkci na grafu č. 2 s 

tím rozdílem, že v grafu č. 8 jde ve skutečnosti o lomenou čáru, která respektuje minimální zálivku jedné 

rostliny. 

 

Lomená křivka na grafech č. 1 až 5 sice respektuje jednotlivé rostliny, avšak na ty se díváme prozatím jako na 

homogení objekty. Je však velmi pravděpodobné, že např. zálivka se týká především kořenového systému nebo 

listů, a tak by mohla vést k podobnému zvlnění produkčních křivek, avšak o jednu hierarchickou strukturu níž. K 

tomu bychom potřebovali odpovídající analogický graf  ke grafu č. 1. To se pravděpodobně bude opakovat i na 

další nižší úrovni např. v rámci buněčné struktury rostliny. Pokud zde nalezneme obdobné procesy vyznačující 

se kvanty na hlubší úrovni živé případně neživé hmoty, které si budou podobné, máme zde základ pro odhalení a 

konkretizaci její fraktální povahy. 

 

Uvedené poznatky a způsoby vyjadřování produkční funkce respektující jednu rostlinu jako základní kvantum 

můžeme použít při řešení úlohy optimální alokace vody ve farmářské úloze.  

 

Vysvětlivky: 

 
1
 Správně bychom tedy měli pracovat s diferenčními rovnicemi, kde definičním oborem diference je tzv. 

diskrétní množina ekvidistantních bodů (x0 + nh), kde x0 je dané číslo, n = 1, 2, 3, …. A h > 0 je libovolné číslo, 

zvané diferenční krok.  
2   

Pokud bude tímto výrobním faktorem při pěstování rostlin voda, představuje absolutní pokles produktu, kterou 

je úroda těchto rostlin, tak solná zálivka, která již rostlinám škodí, např. uhnívají. 
3  

Pokud neuvažujeme minimální množství VF, nabývají veličiny spojitých funkcí v oblasti počátku souřadnic 

těžko interpretovatelných hodnot jako je maximální efektivnost apod. 
4
  Bais (2009) s. 72 a 73. 

5
  Seife (2005), udává na s. 220. Vesmír obecné teorie relativity je spojitý, nemá žádné hrany ani hroty. Kvantová 

mechanika na druhé straně popisuje vesmír jako roztrhaný a přetržitý.  
6
  Kaku (1994), s.111 

7 
 Seife (2005), s.222 a 223 

8
  Livio (2009), s.188 nebo Seife (2005), s.224 
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Křižovatky  na  cestách  poznání  
 
Mirek Klvaňa, Astronomický ústav AVČR, v.v.i., mklvana@asu.cas.cz  

 

 

Abstrakt: Cesty poznání, po kterých se při svých úvahách o vlastnostech okolního prostředí ubíráme, jsou 

sevřeny svými mantinely. Co tvoří tyto mantinely a jaký mají vliv na naši práci? Do jaké míry nás někam 

vedou a předurčují to, co budeme zkoumat a jaké metody budeme používat? Většinou se takovými otázkami 

nezabýváme, často nás to ani nenapadne. Přesto navrhuji společně se trochu nad tímto tématem zamyslet. 

Třeba pak budeme odolnější při posuzování blábolů, které na nás v informačním chaosu, šířícím se kolem 

nás, dorážejí. 

 

Cesta k poznávání reality určitého jevu ve vesmíru je spoutána svými mantinely, které donedávna tvořily hlavně 

naše znalosti, týkající se daného problému. Vědecká práce nebyla nikdy nějak zvláště hodnocena, proto se v 

minulosti prostředky na výzkum vesmíru získávaly ze sponzorské činnosti.  

Mezi důležité sponzory patřila i astrologie a to je, spolu se znalostí pohybů nebeských těles, její nezanedbatelná  

zásluha na rozvoji astronomie a astrofyziky. Dnes je astrologie nahrazena daleko sofistikovanějším systémem 

grantových agentur, který umožňuje hodnotit každého z účastníků konkurzu. V roli posuzovatelů kvality podané 

žádosti zde vystupují opravdu odborníci, což je v pořádku.  

Horší je to už s hodnocením výsledků grantu. Zde se velký důraz klade na počet publikací, méně už na jejich 

obsah. Ve finále to znamená, že výsledky práce vědeckého pracovníka může hodnotit úředník, kterému pro tuto 

činnost postačuje znalost sečítaní malých celých čísel. Mohli bychom to chápat jako zefektivnění procesu 

hodnocení, pokud by se z tohoto důvodu řešené problémy vybíraly podle svého významu, a ne podle možnosti 

sepsat a publikovat článek v hodnoceném období. A to je ta druhá, méně příjemná vlastnost současných 

mantinelů, usměrňujících cesty poznání. A výsledek? Velké množství publikací, jejichž hodnota není příliš velká 

a mnohdy se nachází na hranici publikovatelnosti. A s tím souvisí  produkce velkého množství nových, ničím 

nepodložených hypotéz, vysvětlujících paradoxy s nimiž se setkáváme při aplikaci stávajících teorií, protože k 

upřesnění, případně opravu či, nedej Bože, náhradu nevyhovující,  již zaběhnuté teorie, chybí čas. Je velmi 

pravděpodobné, že pro ověření takové nepodložené hypotézy budou uvolněny značné prostředky, protože 

problematika není řádně prostudována, nic se o ní neví a proto se ani nedá dokázat, že je scestná. Bohužel 

uvedená metoda hodnocení vědecké práce má na její kvalitu tragický vliv. 

I když bychom místo udělování bobříků počtu publikací vyřešili hodnocení vědecké práce vhodnějším 

způsobem, je hodnocení výsledků vědecké práce velmi obtížné. Nemám teď na mysli rozdělování finančních 

prostředků, ale správné vyhodnocení nové informace, kterou práce přináší včetně správnosti postupu, který byl v 

práci použit. Již jsem se zmínil o mantinelech, které naši výzkumnou práci usměrňují. 

A právě tyto mantinely nás dříve nebo později dovedou k první křižovatce s dílčím výsledkem, za níž můžeme 

pokračovat různými směry. Stačí se správně rozhodnout. Ale která je ta správná cesta, vedoucí k cíli? Můžeme 

použít intuici, která, pokud se zakládá na našich dosavadních znalostech, nevybočí  z těch již dříve definovaných 

mantinelů. Záleží však na tom, do jaké míry byly tyto mantinely v souladu s realitou, v opačném případě 

můžeme, jednoduše řečeno, zabloudit. Jinou variantou je použít novou hypotézu a sledovat ji. Pokud se ukáže 

taková cesta jako slepá, vrátíme se. Tato varianta nás však může dovést ke zcela novým, a to zásadním 

výsledkům. 

S troškou štěstí se obě cesty mohou setkat na další křižovatce, tzn., že k témuž výsledku jsme dospěli různými 

cestami. Ovšem různé cesty přinášejí obvykle různou interpretaci téhož výsledku. Nyní je třeba se rozhodnout, 

kterou z obou cest vybrat jako správnou! 

Tuto otázku řešili různí filosofové. Jedním z nich byl anglický filosof, františkánský mnich Wiliam z Ockhamu, 

podle něhož se jeho postup nazývá Occamova břitva. Podle principu Occamovy břitvy (zjednodušeně) ze dvou 

jevů je akceptovatelnější ten, který je jednodušší nebo pravděpodobnější. 

Jiným principem při rozhodování o správnosti předkládané teorie je Popperova břitva, která tvrdí, že vědecké 

teorie jsou ověřitelné. Podle Karl Raimunda Poppera, rakouského filosofa, představitele moderního liberalismu, 

je hlavní rozdíl mezi vědeckou a nevědeckou teorií v jejím empirickém obsahu, který dává možnost jejího 

ověření nebo vyvrácení empirickou zkouškou.  

A tady se z minulosti dostáváme do současnosti. V záplavě informací, přenášených senzacechtivými sdělovacími 

prostředky se člověk bez odborného vzdělání začíná jen obtížně orientovat. Mnozí aktéři mají tendenci 

vyjadřovat se k věcem, o kterých toho víme málo nebo vůbec nic. Je to oblast v níž se může pohybovat kdokoliv, 

kdo má bujnou fantazii. Takových případů je v současné době mnoho a dále se šíří, protože na rozdíl od 

pracného zkoumání reálného světa kolem nás současnými  vědeckými metodami je takový postup snadný a, 

hlavně, přitažlivý jak pro autora, tak i pro značnou část publika. No a co je důležité – pokud se o daném jevu ví 

jen málo, jsou publikované úvahy nenapadnutelné. Zde je vhodné použít principu Popperovy břitvy – nemá 

smysl zabývat se hypotézami, které nelze vyvrátit, v daném případě pro nedostatek informací o daném jevu.   

mailto:mklvana@asu.cas.cz
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Snad nejobtížněji se hledá pravda v případě diskuse o jevu, který ve skutečnosti neexistuje. Tady se dostáváme z 

oblasti empirického myšlení do oblasti racionálního myšlení, kde hlavní roli hrají informace, uložené v našem 

mozku. A tam bývá uloženo ledacos. 

Jak tedy postupovat v našem případě při posuzování vhodnější z obou možných cest? Velká část vědeckých 

pracovníků volí postup využití racionálních metod, podpořených tvrdou logikou matematického aparátu a 

ověření výsledků experimentální metodou. Proč ne, takový postup je korektní a zaručuje shodu výsledku se 

známou realitou.  

Tuto metodu používáme často např. při modelování průběhu fyzikálních procesů na Slunci a dokonce se 

značným úspěchem. Otázkou zůstává, do jaké míry jsou získané výsledky věrohodné. Hlavním pomocníkem zde 

je použitý matematický aparát. Z matematického hlediska se dříve nebo později dostaneme k řešení systému N 

rovnic s M proměnnými. Pak následuje chytrá manipulace s podmínkami, s cílem najít řešení tohoto systému 

rovnic. Kritériem správnosti získaného výsledku je pak dosažení co nejlepší shody mezi modelem a pozorovanou 

realitou. Řekli bychom, že takovému postupu není co vyčíst. Ale podívejme se zpět do historie, kupodivu již 

hodně vzdálené: 

V dávných dobách, kdy ještě nebylo jasno, které z nebeských těles kolem čeho obíhá, potřebovali astrologové 

znát polohy planet mezi hvězdami. Ty se na noční obloze pohybují mezi hvězdami po složitých drahách a 

vytvářejí přitom smyčky. Bylo třeba tvar těchto drah nějak popsat. Ptolemaios (2. století př. Kristem) popisuje 

systém kružnic – epicykly, po nichž se tělesa pohybují. Tento systém byl postupně zdokonalován až do počtu 40 

epicyklů.  Pozorované dráhy bylo tak možno popsat s potřebnou přesností. Tento přístup se udržel cca 18 století, 

a souvisel s názorem, že Země je ve středu vesmíru. Dnes nám Keplerovy zákony dovolují polohy planet spočítat 

velmi přesně a bez epicyklů. 

 

 Na tomto příkladě bych rád dokumentoval vlastnosti obou cest poznání, jimiž se astronomové ke stejnému cíli 

ubírali.  

Nesprávný předpoklad (Země ve středu vesmíru) dosáhl řešení úkolu, ale za cenu nárůstu složitosti (postupné 

zvyšování počtu epicyklů) a nepochopitelnosti (proč se to má pohybovat po kružnicích?). Aristotelova autorita 

prosadila názor o poloze Země ve středu vesmíru a tím zablokovala vývoj poznání v oblasti pohybu planet na 

více než 18 století. 

Předpoklad, bližší reálnému fyzikálnímu stavu (planety obíhají kolem Slunce) zjednodušil řešení problému a 

bylo dosaženo návratu k jasně pochopitelnému fyzikálnímu principu. 

Na tomto místě bych se zmínil o podstatné vlastnosti matematického aparátu: Matematický aparát je svou přísně 

logickou koncepcí velkým pomocníkem k překlenutí mnohých neznámých problémů na cestě k poznávání 

reality. Pokud však nespecifikujeme podmínky jeho použití zcela přesně nebo při jejich specifikaci uděláme 

logickou chybu, může být sice požadovaných výsledků dosaženo, ale přestaneme chápat logiku probíhajících 

fyzikálních principů. Takový systém bude žít svým vlastním životem a může se stále více odchylovat od 

principů, fungujících v přírodě. Budeme pozorovat nárůst složitosti a nepochopitelnosti systému. 

Ptal jsem se některých svých kolegů, zda je možné na cestách za poznáním hledat možnosti, jak upřednostňovat 

jasně pochopitelné fyzikální principy na úkor nových, nepodložených hypotéz. Odpověď byla většinou "ne", s 

vysvětlením, že současně řešené problémy jsou už příliš složité.  

Velmi mi to připomíná doby epicyklů. Nárůst složitosti a nepochopitelnosti může stoupat jen do určité míry a 

pak je třeba Gordický uzel rozetnout. Jinak se v problému přestaneme orientovat. Nebudeme schopni správně 

stanovovat mantinely, vymezující naši cestu za poznáním a dříve nebo později zabloudíme.  

Z uvedeného vyplývá závěr: Pro výběr nejvhodnější cesty nepostačuje výběr podle výsledku, který nejlépe 

koreluje se známou realitou, ale je třeba vzít do úvahy, do jaké míry je použitý postup logicky pochopitelný. 

Ne vždy je však řešení s logicky pochopitelným postupem známo. Potom vybereme cestu, která je pro nás 

nejpřijatelnější, s vědomím, že tato cesta je provizorní, dočasně použitelná a dříve nebo později bude nahrazena 

cestou s pochopitelným postupem. Provizorní cesta může být používána i dlouhodobě, tím však roste nebezpečí, 

že lidé si na ni zvyknou a nebudou ji chtít opustit v okamžiku, kdy bude nalezena cesta vhodnější. Důsledkem 

takového stavu pak může být zpomalení vývoje poznání v dané oblasti. 

 

Závěr: Při svých úvahách se snažme používat v první řadě známé a pochopitelné logické postupy. Alternativní 

(nestandardní) metody a nové hypotézy používejme opatrně a to jen když nenacházíme jiné řešení. Výsledky 

ověřujme experimentálně a snažme se je správně vyhodnotit. Pokud něco nesouhlasí, hledejme příčinu a to i v 

oblasti již zaběhnutých a dříve potvrzených názorů. 

 

Materiál pro tyto úvahy byl průběžně kumulován během práce na grantových projektech GAČR 205/97/0500, 

GAAV A3003903, RFBR 00-02-18017, INTAS – RFBR IR-97-1088 , GAČR 205/01/0658, GAČR 

205/04/2129, Grant LA 124. 

 

prezentace: Křižovatky na cestách poznání 

krizovatky.pps
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Optimalizace  vlastností  dalekohledu  AFDT 
 
Tomáš Klvaňa, student systémového inženýrství, PEF ČZU, Praha 

 

 

Abstrakt: Uvádíme základní veřejné informace o novém slunečním dalekohledu EST (European Solar 

Telescope), na jehož realizaci se v rámci EU podílí také Česká republika. Součástí projektu je celodiskový 

dalekohled, který bude sloužit jako referenční zdroj pro souřadnicový systém dalekohledu a pozorovatele bude 

informovat o historii vývoje sluneční činnosti a o aktuální sluneční aktivitě na slunečním disku a v jeho 

blízkém okolí. Tento dalekohled, jehož koncepci v současné době vyvíjíme, bude pracovat v plně robotickém 

režimu. V práci popisujeme aktuální pohled na vlastnosti celodiskového dalekohledu. 

 

 

1. Proč se projektují stále větší dalekohledy 

V oblasti přírodních věd dokonalejší přístroje přinášejí nové informace, které nám nebyly dříve dostupné a to je 

důvod, proč se projevuje snaha o stavbu stále větších astronomických dalekohledů. Zdokonalování optických 

technologií dovoluje zvětšovat rozměry nových dalekohledů a tím zlepšovat jejich technické parametry, jako je 

jejich světelnost a rozlišovací schopnost .  

 

2. Rozdíl mezi slunečním a stelárním dalekohledem 

Oba typy dalekohledů mají zpravidla poněkud odlišnou funkci. Stelární dalekohled pozoruje zpravidla slabé 

objekty a proto je potřeba, aby dokázal zachytit maximum záření pozorovaného objektu. Z toho vyplývá 

požadavek na co největší průměr objektivu dalekohledu. Tím se současně řeší i požadavek  vysokého rozlišení, 

který je zde také nezanedbatelný. Pro sluneční dalekohled není množství záření tak důležité, protože samo 

Slunce poskytuje mnohem více záření než stelární objekty. Zájem o velký průměr objektivu tady však zůstává z 

důvodu co nejvyššího rozlišení obrazu. Z konstrukčního hlediska se při současných technických možnostech 

dostáváme u slunečních dalekohledů do problémů. Vzhledem ke konečnému, technicky limitovanému rozlišení 

snímacího čipu povede zvyšování rozlišovací schopnosti ke zmenšování zobrazované oblasti  na Slunci. Také 

velké množství zachycené sluneční energie vyžaduje specifické řešení. Konstrukční řešení slunečního 

dalekohledu se pak podstatně odlišuje od stelárního. Výsledný efekt se v praxi projevuje tím, že průměry 

největších slunečních dalekohledů jsou značně menší (cca 1,5 m), než největších dalekohledů stelárních (cca 10 

m). 

 

3. Projekty největších slunečních dalekohledů 

Před několika léty byly zahájeny práce na dalekohledu EST (European Solar Telescope), [1],[2], což bude jeden 

ze dvou největších slunečních dalekohledů na světě (spolu s americkým dalekohledem ATST). Jedná se o 

zrcadlový dalekohled o průměru objektivu 4 metry  [4]. Součástí dalekohledu EST bude celodiskový dalekohled 

AFDT (Auxiliary Full Disc Telescope), jehož  projekt rozpracoval tým odborníků z České republiky. 

 

 

4. Vlastnosti hlavního dalekohledu EST 

Čtyřmetrové parabolické zrcadlo hlavního dalekohledu bude umístěno v otevřené trubkovité konstrukci na alt-

azimutální montáži, umístěné na třicetimetrové věži (obr.1). Ve věži a její přístavbě bude velín pro ovládání 

dalekohledu, několik slunečních laboratoří, spektrografy, speciální filtry,  polarizační optika a další příslušenství. 

Hlavní dalekohled bude vybaven adaptivní optikou, zlepšující kvalitu obrazu a tip-tilt systémem pro stabilizaci 

polohy obrazu v obrazové rovině. Abychom dosáhli maximálního úhlového rozlišení 0,04 obl.sec, (30 km na 

povrchu Slunce) musíme zorné pole hlavního dalekohledu omezit na 120x120 obl.sec (je to tím, že rozlišení 

snímacího čipu pro digitalizaci obrazu je technologicky limitováno). Sluneční disk má úhlový průměr přibližně 

1900 obl.sec. V zorném poli hlavního dalekohledu nebude proto pozorovatel vidět celý sluneční disk, ale pouze 

jeho segment.  
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Obr. 1: Předpokládaná podoba slunečního dalekohledu EST na Kanárských ostrovech (© EST Project). 

 

Jak plyne z právě uvedeného rozboru, malé zorné pole u velkých slunečních dalekohledů, zaměřených na velké 

prostorové rozlišení, je v současné době nutností a nezbývá, než se s ní smířit. Tato vlastnost velkých slunečních 

dalekohledů přináší sebou problém v informovanosti pozorovatele o probíhající sluneční aktivitě v místech 

mimo oblast, právě sledovanou hlavním dalekohledem. Proto byl hlavní dalekohled  v projektu EST doplněn o 

celodiskový dalekohled AFDT (Auxiliary Full Disc Telescope), který řeší problémy, související s malým 

zorným polem hlavního dalekohledu [3]. Z mechanické koncepce dalekohledu AFDT, znázorněné na obr.2 je 

vidět, že dalekohled se svou konstrukcí liší od klasického dalekohledu. Navrhované řešení bude ve srovnání s 

klasickým dalekohledem, jehož tubus míří na Slunce, mechanicky stabilnější. Tubus AFDT včetně všech 

přídavných dílů dalekohledu bude rotovat kolem polární osy a deklinace Slunce bude nastavována rovinným 

zrcadlem M1 (obr.2). 

5. Vlastnosti dalekohledu AFDT  

Optické vlastnosti AFDT jsou limitovány požadavkem zobrazení celého slunečního disku a jeho blízkého okolí. 

V současné době je reálné použít snímací čip pro digitalizaci obrazu  o velikosti 9000x6000 px, to znamená, že 

při úhlovém průměru slunečního disku 1900 obl.sec a zachování požadavku na potřebnou hustotu vzorkování 

(dva vzorky na bod obrazu) můžeme počítat s maximálním úhlovým rozlišením AFDT jedna oblouková vteřina. 

Pro toto rozlišení postačuje dalekohled s objektivem o průměru 150 mm. Konstrukční délka dalekohledu AFDT 

bude přibližně 3 m a závisí na geometrické velikosti použitého čipu [4]. 

 

 
 

Obr. 2: Mechanická koncepce AFDT. A1 – polární osa, A2 – deklinační osa, B1, B2 – ložiska, M1 – rovinné 

zrcadlo. 
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Dalekohled AFDT bude vybaven rozsáhlým souborem základních funkcí, které budou racionalizovat práci 

pozorovatele [3]. Tyto funkce budou vyžadovat minimální nároky na obsluhu. Pozorovatel nebude rozptylován 

potřebou ovládání AFDT a může se plně věnovat pozorování hlavním dalekohledem (práce AFDT bude probíhat 

převážně v robotickém režimu). 

Zkušený pozorovatel bude mít přístup k nastavování parametrů základních funkcí (redukované manuální 

ovládání). Ovládání parametrů veškerých funkcí AFDT předpokládá hlubší znalosti a proto bude povoleno pouze 

technickému personálu (manuální ovládání). 

Přístup k jednotlivým funkcím celodiskového dalekohledu bude rozdělen do tří úrovní: pasivní pozorovatel, 

aktivní pozorovatel a technik. Pasivní pozorovatel bude mít možnost pouze získávat informace, poskytované 

dalekohledem AFDT. Aktivní pozorovatel může chod některých činností AFDT ovlivňovat. Technik může 

přistupovat k práci s AFDT bez omezení. 

 

5.1. Pracovní režimy AFDT: 

5.1.1. Manuální ovládání AFDT (výstraha při nevhodných atmosférických podmínkách) 

5.1.2. Robotický režim (povolen jen za vhodných atmosférických podmínek) 

 

5.2. Režimy řízení pohybů AFDT: 

5.2.1. Manuální posuv obrazu slunečního disku vůči optické ose AFDT  

5.2.2. Rovnoměrný pohyb AFDT v rektascenzi pomocí hodinového stroje 

5.2.3. Poziční řízení pohybu AFDT (podle aktuálních efemerid středu slunečního disku a známých korekcí) 

5.2.4. Pasivní pointace (zjišťuje aktuální odchylku středu obrazu slunečního disku od optické osy AFDT a tuto 

odchylku používá jako korekci souřadnicového systému) 

5.2.5. Aktivní pointace (kompenzuje pohybem montáže AFDT aktuální odchylku středu obrazu slunečního disku 

od optické osy AFDT) 

 

6. Současný seznam základních funkcí dalekohledu AFDT podle [3]  

 

6.1. Monitorování aktuálního stavu na slunečním disku a v jeho okolí  

(prostřednictvím filtrogramů ve spektrálních oblastech Hα, CaII-K a v kontinuu spektra, každý z filtrogramů 

bude zobrazován na samostatné obrazovce) 

6.2. Zobrazení celého disku a jeho blízkého okolí s co nejvyšším prostorovým rozlišením (možnost použití 

elektronického zoomu) 

6.3. Stejná orientace všech filtrogramů na monitorech AFDT a na monitoru hlavního dalekohledu (software pro 

rotaci obrazů na monitorech nebo rotace CCD kamer) 

6.4. Simultánní identifikace téhož vybraného objektu ve filtrogramech Hα, CaII-K a v kontinuu spektra  

(záměrným křížem na obrazovkách monitorů) 

6.5. Poziční měření vybraných objektů na slunečním disku a v jeho okolí (ve zvoleném souřadnicovém systému)  

6.6. Lokalizace aktuálního zorného pole hlavního dalekohledu na monitorech Hα, CaII-K a kontinua spektra 

dalekohledu AFDT (důležité pro kontrolu polohy hlavního dalekohledu) 

6.7. Navedení hlavního dalekohledu na požadovaný objekt v Hα, CaII-K nebo v kontinuu (vizuální, podle 

monitorů dalekohledu AFDT nebo podle zadaných souřadnic) 

6.8. Vysoká stabilita optické a mechanické konstrukce (celodiskový dalekohled bude mít funkci kalibračního 

dalekohledu) 

6.9. Testování  přesnosti řídícího systému hlavního dalekohledu (podle odchylek mezi souřadnicovými systémy 

hlavního a celodiskového dalekohledu) 

6.10. Aktualizace parametrů řídícího systému hlavního dalekohledu (kompenzace zjištěných odchylek polohy 

hlavního dalekohledu) 

6.11. Zobrazování celého slunečního disku nezávisle na programu hlavního dalekohledu (standardní režim - 

pokud hlavní dalekohled sleduje objekty na slunečním disku a v jeho blízkém okolí) 

6.12. Možnost pozorování vzdáleného okolí slunečního disku (speciální režim - část slunečního disku se může 

dostat mimo obrazovku monitoru). 

6.13. Automatický záznam dlouhodobé historie sluneční aktivity (skvrny, klidné protuberance a filamenty) 

6.14. Automatické rozpoznání aktivních procesů a jejich archivace metodou optimalizovaného záznamu [5] 

(erupce, aktivní protuberance a filamenty)  

6.15. zvýraznění oblasti, v níž probíhá aktivní proces na odpovídajícím monitoru AFDT 

 

 

7. Optimalizace vlastností AFDT 

7.1. Zrušit možnost pozorování vzdáleného okolí slunečního disku (funkce 6.12).  
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Při bližším rozboru se ukazuje, že při nevhodné manipulaci s dalekohledem AFDT může dojít k narušení funkcí 

archivace dat (funkce 6.13 a funkce 6.14). Pro tyto archivace je důležité, aby byl digitalizován vždy celý 

sluneční disk včetně jeho blízkého okolí. Pokud bude dalekohled AFDT nastaven na vzdálené okolí slunečního 

disku (funkce 6.12), nemusí být podmínka digitalizace celého slunečního disku dodržena.  

Záznam aktivních procesů (funkce 6.14) a zachování kontinuity záznamu dlouhodobého vývoje sluneční aktivity 

(funkce 6.13) patří k prioritním výstupům AFDT a proto není vhodné jejich kvalitu narušit nevhodnou 

manipulací dalekohledem AFDT. Z tohoto důvodu navrhuji zrušit možnost pozorování vzdáleného okolí 

slunečního disku (funkce 6.12).  

Do jaké míry je pozorování vzdáleného okolí slunečního disku důležité pro práci pozorovatele u hlavního 

dalekohledu vyplyne z následujícího rozboru vlastností celého systému: Hlavní dalekohled EST není 

konstruován pro pozorování objektů, nacházejících se v libovolné  poloze mimo sluneční disk. Nevhodným 

nastavením polohy hlavního dalekohledu vůči Slunci může dojít k poškození jeho konstrukce. Proto můžeme 

hlavní dalekohled EST používat maximálně pro objekty v blízkém okolí slunečního disku. Tím pro pozorovatele 

ztrácí smysl nastavování AFDT do vzdáleného okolí slunečního disku. Tuto funkci má, v případě potřeby, k 

dispozici pouze technik. 

7.2. Lepší využití zorného pole dalekohledu AFDT  

Blízké okolí slunečního disku je poměrně malé a proto je zvláště při výskytu protuberancí důležité mít možnost 

jeho maximálního využití. Lepšího využití zorného pole dalekohledu AFDT můžeme dosáhnout tak, že osu 

rotace Slunce budeme během roku nastavovat vždy kolmo k delšímu rozměru čipu (využijeme možnosti natáčení 

CCD kamer). Získáme tak větší prostor v oblasti kolem slunečního rovníku, kde se, narozdíl od oblastí pólů, 

protuberance vyskytují. Zároveň budou snímky, digitalizované pro oba archívy orientovány standardním 

způsobem a nebude třeba je dodatečně otáčet.  

7.3. Digitální ZOOM na filtrogramech monitorů AFDT 

Pokud budou filtrogramy na monitorech AFDT používány jen pro vizualizaci stavu v zorném poli AFDT, bude 

zde možno používat digitální ZOOM, pomocí něhož oblast, vybranou kurzorem v zorném poli AFDT, zvětšíme 

25x, což bude odpovídat zvětšení, použitému v zorném poli hlavního dalekohledu. Kvalita obrazu bude horší ve 

srovnání s kvalitou na obrazovce zorného pole hlavního dalekohledu, ale můžeme dosáhnout přesnějšího 

nastavení pozice kurzoru, což bude důležité při nastavování polohy hlavního dalekohledu. 

 

8. Přínos optimalizace vlastností AFDT 

8.1. Zrušení možnosti sledování vzdáleného okolí slunečního disku přinese zjednodušení práce s dalekohledem 

AFDT v uživatelském módu při zachování původních možností hlavního dalekohledu EST.  

8.2. Stabilní poloha osy rotace Slunce dovolí lepší využití blízkého okolí slunečního disku při pozorování 

protuberancí. 

8.3. Použití digitálního ZOOM v zorném poli AFDT dovolí přesnější odečet souřadnice pro nastavení polohy 

hlavního dalekohledu EST. 
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