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Hvězdy jsou krásné protože jsou neuchopitelné…. 
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CELOROČNÍ PROGRAM AKCÍ HVĚZDÁRNY V ROCE 2016 

 

POZOROVÁNÍ DALEKOHLEDY A FOTOGRAFOVÁNÍ NOČNÍ OBLOHY  
Do 31. března nabízíme veřejnosti klasická pozorování večerní oblohy jako doposud. Stačí se 

registrovat telefonicky každý den mezi 13. a 16. hodinou a po setmění přijít pozorovat. 
 

Nově od 1. dubna 2016 
nabízíme veřejnosti i možnost fotografování oblohy. Program proběhne stejně jako doposud po 

telefonické registraci předem každý den v čase od 13:00 do 16:00 hodin. Pro veřejnost je tento typ 
programu realizován denně v závislosti na počasí a na čase stmívání.  

V případě pozorování dalekohledy je možný maximální počet 20 osob, kteří jsou přijati na 
pozorovatelnu a věnují se vizuálním pozorováním (pouhýma očima) některým z dalekohledů 
hvězdárny.  V případě fotografického programu lze v jeden přijmout maximálně 3 osoby za noc.  

Orientační časové možnosti v případě oblou typů programů (přesný čas se řeší individuálně 
s každým zájemcem):  

Duben od 20:30 do 4:00 hodin; květen až srpen od 23:00 do 3:00 hodin; září a říjen od 20:30 do 
3:30 hodin, listopad až leden od 18:30 do 7:00 hodin a únor a březen od 19:30 do 6:00. Některé úkazy 
nastávají v jiných časech a proto je nutná individuální domluva a nastavení přesnějšího přístrojového 
času pro zájemce.  

K dispozici je několik dalekohledů a detektorů, se kterými mohou zájemci pracovat. Po dohodě 
je možné přinést i vlastní typ fotoaparátu, který musí odpovídat možnostem technického vybavení 
hvězdárny. Pro astrofotografii jsou doporučeny především digitální zrcadlovky CANON. V případě 
většího počtu zájemců rozhoduje v ten den pořadí registrovaných. Hvězdárna si také vyhrazuje právo 
v případě významných, u kterých hrozí velký zájem veřejnosti o jejich pozorování, fotografování 
oblohy dočasně pozastavit a odkázat zájemce na internetové on-line přenosy – webcast, který 
zajišťujeme na http://astro-webcast.eu. 
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PRAVIDELNÁ DENNÍ OTVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST V ROCE 2016 
 
Veřejnosti nabízíme především odpolední program vhodný pro všechny věkové kategorie 

zájemců (děti i dospělé) o astronomii a pro také pro návštěvníky Karlových Varů není-li ve skupině více 
než sedm osob. Doporučený minimální věk pro návštěvu hvězdárny je 5 let.  

Zahrnuje především prohlídku interaktivních exponátů hvězdárny a astronomické techniky, 
pozorování Slunce a planet na jasné odpolední obloze. Diskuze, konzultace a odpovědi na otázky zájemců 
o detailnější vysvětlení, na které nebývá v čase večerních pozorování dostatečný prostor. V uvedené době 
je možné zakoupit také turistické suvenýry. K dispozici je pro zájemce i simulátor letu sluneční soustavou.  

Programy nemají žádnou konkrétní podobu, všechno se domlouvá podle věkového složení po 
příchodu návštěvníků. Podle zájmu je tak možno na hvězdárně strávit 60 – 300 minut, které symbolicky 
oznamuje náš název programu:  

300 MINUT ASTRONOMIE 
V sezóně od 1.4. do 30. 9.2016 

Každou středu, sobotu a neděli od 15:00 do 20:00   
Jednotné začátky, kdy doporučujeme v otvírací době na hvězdárnu přijít jsou vždy v celou hodinu 

tedy v 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 a poslední vstup v 19:00. Zájemci nemají vstup ohraničen jedinou 
hodinou programu, vše záleží na domluvě s našimi spolupracovníky...    

 
Mimo sezónu od 1.10.2016 do 31. 3.2017 

Každou středu od 17:00 do 20:00 
a každou sobotu od 15:00 do 18:00   

Jednotné začátky, kdy doporučujeme v otvírací době na hvězdárnu přijít jsou vždy v celou hodinu 
tedy ve středu v 17:00, 18:00 a poslední vstup v 19:00, ve středu v 15:00, 16:00 a poslední vstup v 17:00. 
Zájemci nemají vstup ohraničen jedinou hodinou programu, vše záleží na domluvě s našimi 
spolupracovníky. I mimo sezónu lze tedy po domluvě na hvězdárně strávit 60 až 300 minut astronomie. 
  
 

SKUPINOVÉ EXKURSE V ROCE 2016 

Pravidelné začátky skupinových exkursí jsou v pracovní dny vždy v 8:30, 10:30 a 12:30. Po 
vzájemné dohodě lze tyto časy upravit nebo domluvit jiné. Jedná se především o školy. Objednávku 
pro skupiny ale může učinit kdokoli pro skupiny bez rozdílu věku.  

 

První základní objednávku je nutné učinit na našich internetových stránkách 
http://astropatrola.cz/exkurze. Stejně tak je možné učinit objednávku při skupině od 8 
osob na některý z programů určených pro veřejnost (přednáška, mimořádné pozorování 
apod.). 

 
 Toto opatření je realizováno kvůli tomu, že kapacitně se na větší skupiny musíme dopředu 

připravit. Například při loňském zatmění slunce 20.3. se objednávaly školy, ale s ohledem na zájem 
veřejnosti je nebylo možno přijmout. Na tento typ úkazu přišlo celkem sto zájemců a realizovat k tomu 
exkursi pro dalších 50 dětí bylo možné jen za zpřísněných opatření.  
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ASTRONOMICKÝ KLUB PŘI HVĚZDÁRNĚ FRANTIŠKA KREJČÍHO 
Od února 2016 je plně obnovena činnost Astronomického klubu pro všechny zájemce. Klub 

bude pracovat na bázi pátečních vzdělávacích přednášek, víkendových akcí a stáží. První úvodní 
schůzka se uskuteční v rámci přednášky v pátek 12.2.2016 od 20:00 hodin na hvězdárně. Přednášky 
jsou volně přístupné pro veřejnost, není podmínkou být členem klubu.  

Zájemci o členství se mohou také registrovat pomocí sms na telefonním čísle 777953421 nebo 
na e-mailu hvezdarna.kv@gmail.com. Všechny potřebné formality pak vyřídíme při první návštěvě 
hvězdárny. 

Členský příspěvek se hradí pololetně a činí pro studenty a děti 350,- Kč, pro dospělé 500,- Kč. Členové obdrží 
členskou kartu, se kterou mají v daném období vstup zdarma a pro libovolné dvě osoby na všechny akce v otvírací době 
hvězdárny a slevy ve výši 20% na akce pro jednu osobu. Například rodič může pomocí této karty obdržel slevu pro své dítě 
na letní tábor. Karta není přenosná, ale její držitel má možnost ji využít i pro osoby blízké. Současné období pro registraci je 
1. 2. – 30. 9. 2016. Následně bude možné kartu prodloužit další pololetní úhradou členského příspěvku. V případě účasti 
dítěte nebo studenta na některé akci pro děti a mládež po zaplacení příspěvku na tuto akci se tento účastník stává po akci 
majitelem Klubové karty na právě probíhající období automaticky, v případě účasti na některém letním táboře mu vzniká 
nárok na členství po celý nejbližší školní rok, tedy až do 30.9. následujícího kalendářního roku.  

 

NEJBLIŽŠÍ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
Akce jsou určeny jak členům astronomických kroužků, tak i dětem, které obor zajímá a členy nejsou. 

Každá akce pořádaná hvězdárnou je zaměřena na pozorování nějakého úkazu, který v té době viditelný. 
Všechny akce se zabývají ale pozorováním meziplanetární hmoty, planet a Slunce.  

Závazné přihlášky zasílejte formou sms na telefon 777953421 nejpozději do data uvedeného u každé 
akce. V přihlášce uveďte: jméno a příjmení účastníka, datum narození, adresu bydliště a sms kontakt, na který 
mají pořadatelé zaslat upřesňující informace.  

☺  ☺  ☺ 

18. – 20. 3. 2016  BŘEZNOVÝ ASTRONOMICKÝ VÍKEND  

ODKRYJ S NÁMI CHEMICKÁ TAJEMSTVÍ VESMÍRU 
Začátek akce: pátek 20:00                     Ukon čení akce: ned ěle 12:00 

Úvodní p řednáška: „Alchymie cizích sv ětů, aneb Malý kurs astrochemie“, 
přednášející RNDr. Martin Ferus 

Cíle akce: seznámit ú častníky s možnostmi výzkumu vesmíru po stránce obor u 
chemie v souvislosti s rozjezdem spektrální analýzy  meteor ů na hv ězdárn ě.  

SPEKTROSKOPICKÁ ANALÝZA METEORŮ A METEORITŮ 
ANEB METEORY OČIMA I POMOCÍ TELEVIZNÍ  KAMERY 

Po celý astronomický víkend se budeme u čit pozorovat meteory pomocí vlastního zraku, provád ět 
zákresy napozorované trajektorie a poté si svá pozo rování porovnat s výstupy z kamer, které pracují na  
Karlovarské hv ězdárn ě a na gymnáziu v Ostrov ě, gymnáziu v Sokolov ě a na základní škole v Toužimi. 
Můžeme tak získat a zpracovávat data, která mají využ ití i v profesionální astronomii. Budeme se také 
seznamovat s dalším typem detektor ů, jako jsou celooblohové allsky kamery a také SID m onitorem, který 
poskytuje velmi zajímavé výsledky i když venku prší  nebo je zataženo hustou obla čností a astronomové 
tak nemohou sledovat oblohu vizuáln ě.  

Podmínkou ú časti je minimální v ěk účastníka 10 let. Uzáv ěrka p řihlášek je 3. b řezna 2016. Kapacita akce je 
12 míst, na p řihlášky bude brán z řetel podle jejich po řadí. Potvrzení ú časti prob ěhne v pond ělí 14. března 2016, kdy 
pořadatel ú častník ům rozešle up řesňující SMS s p řesnými propozicemi. P říspěvek na akci pro ne členy 
Astronomického klubu činí 350,- Kč, příspěvek pro členy (p ředloží členskou kartu) činí pouze 250,- K č. V příspěvku je 
zahrnuto stravování, pojišt ění, ubytování a program akce.  
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8. – 10. 4. 2016  DUBNOVÝ ASTRONOMICKÝ VÍKEND  

POJĎ S NÁMI FOTOGRAFOVAT MLHOVINY 
A TAKÉ AKTUÁLNÍ PLANETY JUPITER A MARS   

           Začátek akce: pátek 20:00  Ukon čení akce: ned ěle 15:00 

Úvodní p řednáška: „Sv ětelné zne čišt ění, problematika sou časnosti“, 
přednášející Pavel Suchan 

Cíle akce: seznámit ú častníky s tím, jak se m ěří temnota a také jim umožnit vid ět rozdíly na obloze 
nepřesvětlené m ěstským osv ětlením, s možností si tyto objekty vyfotografovat. V případě zájmu ve řejnosti 
se během víkendu uskute ční autobusový zájezd do Man ětínské oblasti tmavé oblohy – destinace Rabštejn 
nad St řelou nebo jiná lokalita. Ú častníci této akce budou mít možnost pozorovat tzv. deep-sky objekty 
v oblasti, kde neruší jas oblohy.  

 
Podmínkou ú časti je minimální v ěk účastníka 9 let. Uzáv ěrka p řihlášek je 30. b řezna 2016. Kapacita akce je 

12 míst, na p řihlášky bude brán z řetel podle jejich po řadí. Potvrzení ú časti prob ěhne v pond ělí 4. dubna 2016, kdy 
pořadatel ú častník ům rozešle up řesňující SMS s p řesnými propozicemi. P říspěvek na akci pro ne členy 
Astronomického klubu činí 400,- Kč, příspěvek pro členy (p ředloží členskou kartu) činí pouze 300,- K č. V příspěvku je 
zahrnuto stravování, pojišt ění, ubytování a program akce v č. autobusové dopravy do MOTO.  

☺  ☺  ☺ 

6. – 8. 5. 2015  KVĚTNOVÝ ASTRONOMICKÝ VÍKEND I 

POJĎ S NÁMI POZOROVAT DEEP-SKY 
Začátek akce:  pátek 20:00  Ukon čení akce: ned ěle 12:00 

Úvodní p řednáška: „Objekty Charlese Messiera a možnosti jeji ch pozorování“, 
přednášející Jaroslav Maxa 

Cíle akce: Pod vedením odborného lektora se pokusím e získat kvalitní obrázky objekt ů 
temné oblohy, zejména galaxií v souhv ězdích Lva a Panny pomocí nejv ětšího dalekohledu v Karlovarském 
kraji. Vyzkoušíme si vlastní proces pozorování i zá klady zpracování získaných dat.  

 
Podmínkou ú časti je minimální v ěk účastníka 9 let. Uzáv ěrka p řihlášek je 28. dubna 2016. Kapacita akce je 

12 míst, na p řihlášky bude brán z řetel podle jejich po řadí. Potvrzení ú časti prob ěhne v pond ělí 2. května 2016, kdy 
pořadatel ú častník ům rozešle up řesňující SMS s p řesnými propozicemi. P říspěvek na akci pro ne členy 
Astronomického klubu činí 350,- Kč, příspěvek pro členy (p ředloží členskou kartu) činí pouze 250,- K č. V příspěvku je 
zahrnuto stravování, pojišt ění, ubytování a program akce.  

☺  ☺  ☺ 
20. – 22. 5. 2015  KVĚTNOVÝ ASTRONOMICKÝ VÍKEND II 

POJĎ S NÁMI POZOROVAT MARS V OPOZICI 
Začátek akce:  pátek 20:00  Ukon čení akce: ned ěle 12:00 

Úvodní p řednáška: „Opozice planety Mars“, p řednášející Jaroslav Maxa 

Cíle akce: Pod vedením odborného lektora se pokusím e získat kvalitní obrázky Marsu 
v kolem opozice (nejt ěsnějšího p řiblížení k Zemi) pomocí nejv ětšího dalekohledu 

v Karlovarském kraji. Vyzkoušíme si vlastní proces pozorování i základy zpracování získaných dat.  
 
Podmínkou ú časti je minimální v ěk účastníka 9 let. Uzáv ěrka p řihlášek je 13. kv ětna 2016. Kapacita akce je 

12 míst, na p řihlášky bude brán z řetel podle jejich po řadí. Potvrzení ú časti prob ěhne v pond ělí 16. května 2016, kdy 
pořadatel ú častník ům rozešle up řesňující SMS s p řesnými propozicemi. P říspěvek na akci pro ne členy Astrotýmu činí 
350,- Kč, příspěvek pro členy (p ředloží členskou kartu) činí pouze 250,- K č. V příspěvku je zahrnuto stravování, 
pojišt ění, ubytování a program akce.  
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Letní tábory na hvězdárně v roce 2016 
Předběžné přihlášky na http://astropatrola.cz/tabory-objednavka  

ČERVENCOVÝ LETNÍ ASTRONOMICKÝ TÁBOR  

17. – 23. 7. 2016 

„OBJEVUJ S NÁMI TAJEMSTVÍ PLANET A MĚSÍCE“ 
Tábor pro děti a mládež se zaměřením na noční pozorování Měsíce, planet Jupiter, Saturn a Mars. 

Zejména planeta Mars bude krátce po opozici a bude možno si detailně prohlížet povrchové útvary, které před 
několika stovkami let astronomové považovali za vodní kanály. Všechny objekty si účastníci tábora zkusí třeba 
vyfotografovat a se získanými daty budou dále pracovat. Poznáme řadu povrchových útvarů na Měsíci a 
pokusíme se najít marsovské měsíce Deimos a Phobos a také sledovat pohyby čtyř nejjasnějších měsíců Jupitera 
a Saturnova měsíce Titanu.  

 
Maximální kapacita tábora je 14 dětí. Ubytování je zajištěno ve stanové základně postavené přímo 

v areálu, stravování probíhá v objektu hvězdárny. Maximální počet účastníků je stanoven s ohledem na možnosti 
hvězdárny a kapacitu pozorovací techniky. Příspěvek na letní tábor činí 3400,- Kč, členové Astronomického klubu 
sleva 20%. 
 

LETNÍ EXPEDIČNÍ TÁBOR                         31. 7. - 11. 8. 2016 

„VYFOŤ SI SVOU MLHOVINU“ 
Expediční tábor je zaměřen na odbornější astronomickou práci. 

Začátečníci se mohou seznamovat s prací astronomického odborníka, především 
astrofotografa, ale také se seznámí s výsledky sledování  meteorického roje 
Perseid, který tentokrát kromě televizních kamer budeme sledovat pomocí 
radaru, zařízení monitorujícího stav zemské ionosféry (SID monitor). Ze 
získaných dat mohou astronomové vyčíst mnoho zajímavého a i účastníci se 
s těmito výsledky budou moci seznamovat, případně si s námi jednoduchý 
detektor vyrobit a provozovat jej po skončení expedičního tábora třeba doma.  

Expediční astronomický tábor není klasickým letním táborem, ani jej 
nechce suplovat. Jde o akci, která je zaměřena na denní i noční pozorování oblohy a účastníky seznamuje se 

    20  16 
ASTROEXPEDICE 

VYFOŤ SI SVOU MLHOVINU 



 

www.astropatrola.cz                                                                        tel. 375 070 595 

zpracováním napozorovaných dat. Expedice má svá věková omezení účastníků z důvodu odborného zaměření 
akce. Nejmladší účastník by měl mít vychozenou alespoň 4.třídu ZŠ. Nejstarší účastníci mohou být i starší 18ti let. 

Maximální kapacita je 10 dětí. Ubytování a stravování je zajištěno v budově hvězdárny. Příspěvek na 
expediční tábor za osobu činí 4000,- Kč, s ohledem na odborné zaměření expedičního tábora mají v tomto případě 
všichni členové Astronomického klubu slevu 20%, aktivně individuálně spolupracující členové Astronomického 
klubu slevu 40%. 

 

SRPNOVÝ LETNÍ ASTRONOMICKÝ TÁBOR                   

14. – 20. 8. 2016 

„OBJEVUJ S NÁMI TAJEMSTVÍ PLANET A MĚSÍCE“ 
Tábor pro děti a mládež se zaměřením na noční pozorování Měsíce, planet Saturn a 

Mars. Budeme svědky úkazu setkání těchto dvou planet na obloze. Budeme také svědky 
doznívající aktivity meteorického roje Perseidy. Na planetě Mars totiž krátce po opozici uvidíme 
stále detailně povrchové útvary, které před několika stovkami let astronomové považovali za 
vodní kanály. Všechny objekty si účastníci tábora zkusí třeba vyfotografovat a se získanými daty 

budou dále pracovat. Poznáme řadu povrchových útvarů na Měsíci a pokusíme se zaznamenat polohy měsíců 
Marsu Deimos a Phobos a také Saturnova měsíce Titan.  

 
Maximální kapacita tábora je 14 dětí. Ubytování je zajištěno ve stanové základně postavené přímo 

v areálu, stravování probíhá v objektu hvězdárny. Maximální počet účastníků je stanoven s ohledem na možnosti 
hvězdárny a kapacitu pozorovací techniky. Příspěvek na letní tábor činí 3400,- Kč, členové Astronomického klubu 
sleva 20%. 
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CO OČI NEVIDÍ, UŠI NESLYŠÍ… 
ANEB 

RADIOASTRONOMEM SNADNO A RYCHLE… 
Vidíme, slyšíme. Smysly, které používáme denně, bez toho, abychom si uvědomili, jak často nás naše smysly 

nás mohou klamat a jak nedokonalé mohou být. Ať chceme či nechceme, musíme se v dnešní době naučit vnímat věci 
okolo sebe lépe a správněji. 

 
Dlouho lidé pozorovali noční oblohu, planety, hvězdy i Slunce jen pomocí svých očí nebo dalekohledů, které 

byly omezeny pouze na oblast viditelného světla. Dnes už každé dítě školou povinné ví, že i například takoví netopýři se 
orientují pomocí echolokace s využitím ultrazvukových vln. Ale jak dlouho trvalo, než byl tento princip objeven? Cesta 
k tomuto objevu byla spletitá a zanechala za sebou kromě papírů popsaných výpočty i spoustu vědecké práce a úsilí. O to 
úžasnější je, že princip echolokace nakonec začal být používán člověkem. Vždyť radiolokátor pracuje na stejném 
principu.  

Podobné je to s naším Sluncem - vidíme světlo, cítíme teplo, ale ostatní záření nedokážeme svými smysly 
zaznamenat. A přitom Slunce vydává celé spektrum elektromagnetického záření, z nějž viditelné světlo tvoří jen malou 
část (viditelné světlo je opravdu také elektromagnetické záření, i když se to mnohým lidem nezdá). 

Proto jsme se u nás na Hvězdárně Františka Krejčího a radioklubu lázeňského města Karlovy Vary rozhodli naučit 
zájemce monitorovat Slunce a sluneční záření. Konkrétně jsme se zaměřili na sluneční erupce, jevy, které stále obklopuje 
mnoho nejasností, přestože nemalou měrou ovlivňují chování zemské atmosféry. Této činnosti se věnujeme v rámci 
projektu “Astronomie a přírodní vědy interaktivní formou na školách Karlovarského kraje”. 

 
Tak se zjednodušeně podívejme, co to taková sluneční erupce je. Jedná se o reakci sluneční atmosféry (korony a 

chromosféry) na rychlý proces vyzáření energie, které je způsobeno interakcí nestejnorodého magnetického pole, 
lokálním zahřátím a urychlením protonů, elektronů a těžkých iontů. Krátkodobě je tak uvolněno elektromagnetické 
záření s poměrně širokým spektrem vlnových délek, počínaje rentgenovým zářením, pokračuje zářením ultrafialovým a 
konče kilometrovými radiovými vlnami. Takovýto výron energie poměrně snadno zaznamenáme na změnách D vrstvy 
ionosféry naší planety. 

 
Napřed si tedy řekněme, co to ta D ionosférická vrstva je. Jedná se o nejnižší vrstvu ionosféry, která se nachází 

ve výškách mezi 50 až 90 km a která v těchto výškách odráží radiový signál. Nad D ionosférickou vrstvou následují 
vrstvy E, F1 a F2, která již přechází do takzvané plazmasféry. Dále se budeme podrobněji věnovat D ionosférické vrstvě. 

Sluneční záření, které do ní během dne dopadá, ionizuje plyn, a v D ionosférické vrstvě tak vzniká nízkoteplotní 
plazma. Tomuto jevu předchází fotoexcitace, jev, při kterém jsou atomy nebo molekuly vybuzené ze základního stavu 
pohlcením energie nesené elektromagnetickým zářením. Excitované částice pak ochotně uvolňují energii a náboj ve 
formě elektronů, a stávají se tak kladnými ionty. V D ionosférické vrstvě jsou zářením na spektrální čáře Lyman-α 
Lymanovy série o vlnové délce 121,5 nm ionizovány molekuly dusíku (N2) a kyslíku (O2) za vzniku iontů N2

+, 
respektive O2

+. Dále zde vznikají ionty NO+, a to rozpadem kyseliny dusité HNO2 na radikály nebo vzájemnou interakcí 
molekul a iontů dusíku a kyslíku. Není vyloučena ani přímá ionizace oxidu dusnatého.  

Částice v plazmatu se chovají trochu jinak, než jak známe ze tří běžných skupenství hmoty. Základní poznatky 
určují, že se plazma navenek jeví jako téměř neutrální soustava, přestože je k jejímu vzniku nezbytná ionizace molekul. 
Elektrony vzniklé ionizací jsou pak uspořádány kolektivně. To znamená, že se mohou pohybovat jen v určité sféře a 
svým chováním ovlivňují i jiné elektrony. Proto když v ionosféře poklesne energie, dochází i k pohlcování elektronů 
kladnými ionty. To má za následek rekombinaci (zpětný vznik neutrální molekuly) nebo i vznik záporných iontů. 
Rychlou rekombinací iontů a elektronů plazmatu tak v noci D ionosférická vrstva díky absenci slunečního záření zaniká 
a jen v opravdu malé míře přetrvává díky ionizaci kosmickým zářením. 

A právě pro naše použití je velmi důležitou vlastností ionosféry schopnost odrážet vysílání na dlouhých vlnách. 
Co se děje během sluneční erupce s ionosférou? 

 
Dojde prudkému nárůstu ionizace ve vrstvě „D“. To má za následek zvýšení odrazivosti a k rozšíření této vrstvy 

do nižších vrstev atmosféry. Po nějaké době, kdy záleží na tom, jak silná erupce byla, dojde k deexcitaci  molekul, tedy 
přechodu vybuzeného atomu do základního stavu, a ionosféra se tak vrátí do svého původního stavu. Právě zvýšení 
odrazivosti dokážeme detekovat zařízením, které si buď sami vyrobíme, anebo zakoupíme. Takže pojďme se podívat, co 
k tomu potřebujeme. 
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Čím a jak ionosférické poruchy měřit? 

Zařízení pro měření nazýváme SID monitor – z anglického Sudden Ionospheric Disturbance – náhlé 
ionosférické rušení (nebo porucha)  
Pokud chceme provádět pravidelná měření, potřebujeme tři věci: 

- Silný vysílač 
- Anténu se zesilovačem 
- PC se zvukovou kartou a speciální software 

Dále budu popisovat zařízení a nastavení, které používáme na Hvězdárně Františka Krejčího a radioklubu Karlovy Vary 
v Karlových Varech. 

Vysílač – pro naše využití je ideální vysílač velkého výkonu někde rozmezí kmitočtu14,0 kHz až 24,0 kHz, který 
je umístěný za horizontem, protože logicky anténa nesmí na vysílač „vidět“, chytala by přímý signál a my potřebujeme 
získat signál odražený od ionosféry. Ptáte se, kde vzít velmi silný, vzdálený vysílač, ideálně o výkonu několika stovek 
wattů? Nemusíte nic stavět a ani kupovat, takové vysílače jsou volně k mání. Zajímá vás, jak se k nim dostat? Běžně je 
provozují vojenské velmoci ke spojení a navigaci se svými ponorkami - viz tabulka na konci článku. 
Nás nezajímá, co si „povídají“, pro nás je důležitá síla signálu, který se od ionosféry odráží. A k tomu takové vysílače 
slouží dokonale. 

Anténa – ideální je smyčková anténa čtvercového nebo kruhového provedení. Pro vyzkoušení stačí anténa 
vyrobená např. z dřevěných latí o rozměrech 1m x 1m. Na takový rám namotáme přibližně 100 až 200 metrů 
smaltovaného drátu. Fantazii a šikovnosti se meze nekladou. Oba konce drátu pak přiletujeme na klasický jack, například 
od sluchátek k MP3. Musíme ale zvolit takovou velikost jacku, která nám „pasuje“ do zdířky na mikrofon na našem PC. 

My používáme profesionálně zhotovenou anténu o průměru 1 m se smyčkou tvořenou několika desítkami závitů 
izolovaného vodiče.  

Anténu umístíme do svislé polohy, a pokud máme tu možnost, tak si zvolíme natočení buď západ – východ nebo 
jih – sever. Natočením například západ – východ rozumíme takové natočení, kdy co největší plocha antény směřuje tímto 
směrem. 

Ideální je umístění někde venku, na balkoně, popřípadě v místnosti, kde ale musíme počítat s rušivými vlivy, 
jako je stínění (v panelových domech, kde v panelech je kovová armatura), elektromagnetické rušení od zapnutých 
elektrospotřebičů a tak podobně. Je dobré se porozhlédnout v blízkém okolí, zda tam není trafostanice, nejezdí nám pod 
okny tramvaje, nebo jestli v sousedství není vedení vysokého napětí. 

Zesilovač - stačí jednoduchý, pro pokusy a amatérská pozorování není ani nezbytně nutný. Ale na druhou stranu 
dokáže odfiltrovat některé nežádoucí „šumy“. 
Anténu připojíme k zesilovači, pokud jej tedy budeme používat, výstup ze zesilovače, popřípadě přímo z antény 
zasuneme do zdířky pro mikrofon na svém PC nebo notebooku. 

PC a software – PC může být libovolný, nezáleží ani na operačním systému. Důležité je, aby měl vstup na 
zvukovou kartu. Můžete použít starý PC, který někde leží a práší se na něj. 

Software – používáme program SpectrumLab http://www.qsl.net/dl4yhf/spectra1.html Ideální a opravdu 
propracovaný software, který navíc je freeware, tudíž legální. V  jeho nastavení zvolíme jako zdroj položku SID 
monitor . Pozorně si pročtěte manuál a často kladené otázky. 

A také doporučuji projít si na internetu nějakou literaturu nebo, a to je úplně nejlepší, navštívit naší hvězdárnu 
v Karlových Varech. Pokud je všechno správně zapojeno a pokud se vám podařilo „nepřetrhnout“ drát, tak pak by se na 
monitoru počítače měl objevit běžící graf. Tím jste uvedli svůj SID monitor do provozu a můžeme monitorovat, měřit a 
vyhodnocovat. 

K tomuto softwaru bychom rádi připojili malou poznámku: je to výborný program, zvláště v okamžiku, kdy 
potřebujete vysvětlit a naučit někoho práci se SID monitorem. Program umožňuje velmi velké spektrum nastavení, 
ukládání dat a podobně. Nám se osvědčil při práci na studentském projektu, kdy si studenti sami vytvářeli databázi 
pozorování a on-line přístupu k jednotlivým SID monitorům. Cílem tohoto projektu totiž bylo vytvoření sítě čtyř SID 
monitorů v Karlovarském kraji.  Studenti měli pomocí internetu přístup k jednotlivým SID monitorům a bylo na nich, jak 
si vytvořit stránky s daty a grafy běžícími v reálném čase on-line.  
 
Vyhodnocujeme 

Co na výstupním grafu můžeme vidět a jak ho správně vyhodnotit?  Na grafu vlastně vidíme intenzitu signálu 
odraženého od ionosféry. Musíme si uvědomit, že D vrstva vzniká při východu Slunce a s jeho západem zaniká. Takže 
nejnižší bod na grafu je začátek svítání, během dne až k poledni graf mírně stoupá a potom začne klesat, až při západu 
Slunce dosáhne druhého minima. 

Pokud během dne dojde ke zvýšené sluneční činnosti, projeví se to prudkým píkem - „vyskočením“ na grafu. Podle 
stupně intenzity a orientace antény může být ten skok směrem nahoru nebo dolu. 



 

www.astropatrola.cz                                                                        tel. 375 070 595 

To je jen malý nástin toho, jak se se SID 
monitorem pracuje. Využití téhle jednoduché techniky 
má totiž mnohem víc možností, od zachycení bolidů, až 
k monitoringu dalších atmosférických jevů, jako jsou tak 
zvané „sprite“. 

 
Podívejme se, co takový SID monitor dokáže 

zachytit. Někdy je to opravdu překvapivé. Ač to zní 
podivně, na grafu SID monitoru můžeme zaznamenat 
zemětřesení. A jak je to možné? Spekuluje se o emisi 

záření z drcených a ohýbaných hornin (obdoba piezoelektrického jevu nebo triboluminiscence), uvolnění radonu z 
podloží, který zvyšuje ionizaci a tak dále. Jinak řečeno, ještě úplně přesně nevíme, jak a proč to funguje. Podívejme se 
ale na záznam z 16. dubna 2013. Toho dne v 12:44 našeho času bylo silnější zemětřesení v Iránu. Na grafu jsou v ten čas 
jasně viditelné výchylky. 

 
 

Obrázek 1: Hladina intenzity radiového signálu v průběhu zemětřesení  
 

Další náš úlovek pochází z 20. 3. 2015, kdy proběhlo částečné zatmění Slunce. U nás v Karlových Varech 
nastalo maximum slunečního zatmění v 10:43:41 hodin, kdy bylo měsíčním stínem zakryto 75,8 % slunečního kotouče. 
Logicky jsme předpokládali, že v době sníženého slunečního svitu dojde i ke změnám v ionosféře. A to se skutečně 
stalo, na zobrazeném grafu je jasně zřetelný pokles přesně v okamžiku maxima zatmění. 

 
Obrázek 2: Průběh částečného zatmění Slunce na SID monitoru 

 
Ve vyhodnocování svých výsledků můžeme zajít ještě dále. Zmínili jsme, že plazma v D ionosférické vrstvě je 

nízkoteplotní, a má tedy i nízkou energii. Proto není těžké si domyslet, že pokud zaznamenáme výraznější vychýlení 
energie, je to s velkou pravděpodobností důsledek sluneční aktivity nebo výronu kosmického záření. Výsledkem je pak 
energetické spektrum, z něhož můžeme dokonce vyčíst průběh ionizace a rekombinace v plazmatu. Jak se tedy k tomuto 
spektru dostaneme? 
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Nízkoteplotní plazma můžeme popsat různými veličinami. Nejjednodušší je podívat se na to, jaké množství 
nabitých částic se v ionosféře nachází a jakou má tato atmosférická vrstva teplotu. Množství nabitých částic se říká 
elektronová hustota a značí se ne. Teplota se pro potřeby našich fyzikálních výpočtů uvádí v základních tabulkových 
jednotkách, tedy v kelvinech (jeden kelvin je roven -273,15 stupňů Celsia). 

Abychom tyto základní veličiny stanovili, je potřeba sestavit matematický model. Nejde ale o složitý počet nebo 
recitaci Schrödingerovy rovnice. Její aproximaci bychom také mohli použít, ale k zajímavým výsledkům se můžeme 
dostat i schůdnější cestou. 

  Na začátku vyslovíme předpoklad, že hladina intenzity radiového signálu je funkcí elektronové hustoty. To si 
lze snadno odůvodnit, protože čím více nabitých částic se v ionosféře nachází, tím obtížněji ji bude radiový signál 
prostupovat, a tím menší bude tedy jeho intenzita. Následně tento vztah odhadneme a vypočítáme elektronovou hustotu. 
V D ionosférické vrstvě se na jednom krychlovém metru nachází průměrně 170000 nabitých částic. Přestože se to na 
první pohled jeví jako velké číslo, mějme na zřeteli, že D vrstva je neblíže zemskému povrchu. Proto v ní bude 
elektronová hustota nižší než ve všech ostatních vrstvách. 

Teplota je pak řešením jednoduché soustavy rovnic a činí přibližně 193 kelvinů, tedy asi -80 stupňů Celsia. 
Máme-li k dispozici teplotu a elektronovou hustotu, snadno se již dostaneme k energii, která byla ionosféře 

dodána kosmickým zářením, zejména pak právě sluneční erupcí. Konkrétně si nejprve určíme kinetickou energii 
elektronů v plazmatu, což je jednoduchá funkce teploty, a následně i jejich potenciální energii. Tyto energie jsou totiž 
v plazmatu definovány pevným poměrem, který vychází právě z oné sféry, kde se může elektron pohybovat. Tu 
označujeme jako Debyeho sféru. 

Největší vzdálenost, kam tato oblast sahá, se označuje jako Debyeova délka λDe. My si ji můžeme namodelovat 
pomocí naměřeného signálu a vztahu hladiny jeho intenzity se změnami teploty a elektronové hustoty. Zjistili jsme, že 
Debyeova délka plazmatu v D ionosférické vrstvě je téměř konstantní a činí přibližně 31,4 µm. Jak by Debyeovy sféry 
v plazmatu mohly vypadat, si ukážeme na zjednodušeném obrázku. 

 
Obrázek 3: Zjednodušené znázornění Debyeho sfér v plazmatu. Každá Debyeho sféra je znázorněna jednou modrou 
křivkou kuželosečky. V ploše vymezené touto křivkou bychom našli elektron s pravděpodobností 99%. 

 
 

Je potřeba si uvědomit, že tyto jevy jsou mikroskopické, a nemusí zde tedy vždy platit zákony klasické 
mechaniky. Kdybychom tedy chtěli ionosféře porozumět zcela přesně a správně, museli bychom pro další popis chování 
elektronů použít mechaniku kvantovou. My se ale budeme soustředit na vytčený cíl - sestavení energetického spektra. 

Základní rovnice chemické kinetiky nám říkají, jak se mění koncentrace dané látky, respektive produktu, 
v závislosti na množství reaktantů, teplotě systému a takzvané aktivační energii. To je energetická hladina, kterou musí 
srážející se částice přesáhnout, aby reakce probíhala. Na první pohled by nás tedy mohl zarazit počet proměnných nebo 
zcela neznámých hodnot. My ale koncentraci výsledných produktů známe - je jí přece elektronová hustota! Můžeme tak 
rovnici upravit a získat energii jako funkci teploty a právě oné elektronové hustoty. Dostaneme tak energetické spektrum, 
které si ukážeme na obrázku. 
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Obrázek 4: Energetické spektrum ionosféry ze dne 20. 3. 2015, kdy bylo pozorovatelné částečné zatmění Slunce. 
 

 
Nelekejte se hodnot na osách ani popisků jednotlivých píků. Energie potřebná k ionizaci by byla v základních 

jednotkách joulech velmi malá. Proto je zavedena jednotka elektronvolt (eV), která nám říká, jak by byl zrychlený jediný 
elektron při průchodu elektrickým polem o napětí 1 V. Platí, že jeden elektronvolt je právě 1,602*10 -19 J. Je to tedy jen 
jiná, pro naše potřeby praktičtější jednotka energie. 

A co nám říkají popisky v grafu? Pojďme do astronomie ionosféry zapojit trochu chemie. Řekli jsme si, že částice 
O2

+ a N2
+ vznikají ionizací, jsou tedy vybuzeny ze svého základního stavu a přebytečné energie se zbaví uvolněním 

elektronu. Je jasné, že elektronová hustota se tím pádem zvýší. Zároveň je ale nutné dodat určitou energii, kterou ve 
spektru vidíme jako pík směřující nahoru. 

Naproti tomu iont NO+ může vznikat různými způsoby. Samozřejmě je také možné, že určité procento je přímým 
produktem ionizace oxidu dusnatého, popíšeme si ale ještě jednu možnou situaci. V atmosféře se v oblacích jemných 
aerosolů vyskytují různé více či méně složité organické látky. Některé z nich jsou derivovány navázanou nitroskupinou 
R-NO2. R je nějaký obecný zbytek, který nás v tuto chvíli nezajímá. Při fotoexcitaci mohou tyto látky za určitých 
podmínek přesunout vodíkový kation právě na tuto nitroskupinu. Pak stačí už jen malá energie k tomu, aby odštěpily 
molekulu kyseliny dusité HNO2. Představme si ale, jak by to vypadalo, kdyby nad našimi hlavami pluly nejen oblaka 
kyselin síry, která člověk neuváženě šíří o ovzduší, ale i kyselina dusitá. Matka příroda má ale naštěstí mechanismus, jak 
této tristní situaci předejít. 

Kyselina dusitá je velmi krátce po svém vzniku v ionosféře doslova roztříštěna ionizujícím zářením na ionty NO+ 
a hydroxidový anion OH-. Hydroxidový anion se dále štěpí na proton, což není nic jiného než kladné jádro vodíku H+, a 
částici O2-, která může v ionosféře interagovat dále.  

D ionosférická vrstva má tak nízkou energii, že existence samotného protonu v ní není téměř možná. Našli 
bychom v ní sice protony udržované interakcí s různými molekulami a klastry, například částicí (H2O)N, ale produkty 
ionizace tak klidný osud nečeká. Vodíkový kation je zachycen plazmatem, jemuž odevzdá většinu své energie, a tak 
dojde k jeho zpomalení. Poté už zbývá jen malá chvilka k tomu, aby svou elektrickou silou přitáhl jeden z elektronů 
plazmatu a stal se atomem vodíku. Říkáme, že došlo k rekombinaci. 

Protože onen pohlcený elektron zůstane v poli přitažlivých sil jádra, nebude se již chovat jako volný elektron 
v plazmatu, jakým byl doposud. Proto bude elektronová hustota klesat. Protože ionizace je touto relativně rychlou 
rekombinací potlačena, bude systém přijímat méně energie.  
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Když si předchozí odstavce prolétnete očima ještě jednou a poté se vrátíte k energetickému spektru, dáte nám jistě 
za pravdu, že popis křivky odpovídá jevů, které jsme právě popsali a které provázejí vznik tří základních iontů 
nacházejících se v D vrstvě zemské ionosféry. Záměrně úplně na závěr si ukážeme grafy, které znázorňují průběh 
elektronové hustoty, teploty a Debyeovy délky. Sami se tak můžete podívat, jak spolu souvisejí teplota, elektronová 
hustota a energetické spektrum. Grafy těchto tří veličin bychom totiž mohli popsat úplně stejně. Je vhodné podotknout, 
že ionizační a rekombinační reakce probíhají za velmi krátké doby, řádově pikosekundy, či dokonce femtosekundy. 
Pokud jsme tedy schopni registrovat tyto jevy po časové úseky měřitelné v minutách, respektive u širokospektrálních 
píků i desítek minut, muselo být reakcí ovlivněno nezanedbatelné množství částic. To odpovídá postulátu o kolektivním 
chování plazmatu i hodnotám, jaké jsme naměřili pro elektronovou hustotu. 
 
SLOVO ZÁVĚREM 

Modely a výpočty, o kterých jsme v tomto článku psali, vycházejí z práce zaměstnanců a studentů hvězdárny 
Františka Krejčího v Karlových Varech. Pokud jsme vás, jak doufáme, svým článkem zaujali, máte u nás otevřené 
dveře. Rádi vám poskytneme další podrobnější informace o naší technice a měření i o modelování a práci s daty. 
Těšíme se na vás! 

SLUNEČNÍ AKTIVITA A NAŠE M ĚŘENÍ V ROCE 2015 
V tomto povídání se zaměříme na sluneční aktivitu v červnu roku 2015. Velmi silnou sluneční erupci 

jsme zaznamenali 21.6.2015. První silná erupce proběhla v 1:42 UT a na družicových snímcích byla 
doprovázena krásnou halovou masou uvolněné koronální hmoty mířící přímo k Zemi. Vzhledem k tomu, že na 
naší polokouli byla noc, nebylo možné tento úkaz zaznamenat našimi přístroji. Další erupce následovaly v 9:44 
UT  a  v 18:20 UT. 

Jak takový jev vzniká? Všechny tyto erupce jsou spojené s aktivní oblastí AR2371, která se výrazně 
rozrostla a jako velká skupina skvrn byla už v průběhu víkendu pozorovatelná přes bezpečný filtr i pouhýma očima. 
V této oblasti se vytvořilo dostatečné tzv. "beta-gamma-delta" magnetické pole s obrovským potenciálem k 
uvolnění hmoty s nabitými částicemi. A protože koronární hmota byla vyvržena přímo k Zemi, logicky jsme 
očekávali polární záře. A to v našich končinách. Bohužel nám ale počasí nepřálo, ale i přesto několik šťastlivců, 
především ze severu republiky, mělo to štěstí, že polární záři zahlédli, a nebo dokonce vyfotografovali. 

Další obdobná erupce následovala 22.6.2015 v 18:23 UT a také následoval výron směrem k Zemi. Co 
taková erupce a zvýšená sluneční aktivita může znamenat pro naši Zemi? Tak, jak už bylo zmíněno, lze očekávat 
polární záře, může docházet 
v výpadkům na dálkových 
přenosových sítích vysokého 
napětí a výjimečně může 
zkolabovat síť mobilních telefonů. 
Některé poznatky naznačují, že 
také může docházet k pocitu 
podráždění a nervozity u lidí, 
nebo k bolestem hlavy. Tyto jevy 
ale nejsou ještě dobře 
prozkoumány a tak je nutné tyto 
závěry brát s rezervou. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sluneční skvrna AR2371  
Autor: Antonín Hušek 
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Oblast NOAA 12361 v čáře Ca II K (393 nm) dne 6. června 2015 v 08:19:32 UT 
 

Pochopitelně si podobnou událost nenechají ujít bulvární plátky a tak se okamžitě můžeme dočíst mnoho 
katastrofických scénářů, ovšem bez reálného základu, je to jen honba za ziskem a často i manipulující lidských 
strachem. 

 
A co jsme naměřili u nás na hvězdárně? 

Na ukázku přikládáme výstup SID monitoru, na které je průběh sluneční aktivity 4.6.2015 hned po 
rozednění. 

 
 

Autor článku: odborný pracovník hvězdárny Jaroslav Maxa 
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FÁZE MĚSÍCE V ÚNORU 2016 

 
  8. 2. 2016  15:39 h  Měsíc v novu  
15. 2. 2016  08:46 h  Měsíc v první čtvrti  
22. 7. 2015  19:20 h  Měsíc v úpl ňku  
 

Viditelnost planet 
Merkur   nepozorovatelný 
Venuše   začátkem měsíce nízko nad jihovýchodním obzorem 
Mars   ráno vysoko nad jihovýchodním obzorem 
Jupiter    většinu noci kromě večera 
Saturn   ráno nad jihovýchodním obzorem 
Uran   večer nad západním obzorem 
Neptun   nepozorovatelný 

 

VYJÍMEČNÉ ASTRONOMICKÉ ÚKAZY V ROCE 2016 
TRANZIT MERKURU PŘES SLUNEČNÍ DISK 

V pondělí 9. 5. 2016, pozorování úkazu pro veřejnost 13:00 – 21:00 

   
Město 

První kontakt / Výška 
nad obzorem 

Druhý kontakt / Výška 
nad obzorem 

Střed úkazu / Výška 
nad obzorem 

Západ Slunce 
[hh:mm:ss] 

Karlovy Vary 13:12:07 / 57,3° 13:15:17 / 57,3° 16:56:02 / 33,9° 20:40 

OPOZIČNÍ VÍKEND NA HVĚZDÁRNĚ 

Pátek 20. až neděle 22. 5. 2016 května, pozorování úkazu pro veřejnost 22:00 – 02:00 

Tabulka nejbližších opozic Marsu:      

Rok Datum opozice Deklinace  Vzdálenost AU / km od Země Průměr “ 

2016 22. května 2016 -21°39′ 0,50321 / 7 528 021,6 18,60“ 

2018 27. července 2018 -25°30′ 0,38496 24,31“ 

SPOLU S MARSEM BUDE MOŽNÉ NA OBLOZE POZOROVAT  

PLANETY JUPITER A SATURN.  

NENECHTE SI UJÍT VÝBORNOU PŘÍLEŽITOST POZOROVÁNÍ TŘÍ 
NÁDHERNÝCH PLANET V KVĚTNU 2016 NEJVĚTŠÍM DALEKOHLEDEM 

V KARLOVARSKÉM KRAJI. 

24.6. 16.6. 2.3. 
Poslední  
čtvr ť 

8.2. 
Nov 

15.2. 
První čtvr ť 

22.2. 
Úplněk 
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PROGRAM HVĚZDÁRNY PRO VEŘEJNOST  

ÚÚNNOORR  --  BBŘŘEEZZEENN  22001166  
NOČNÍ POZOROVÁNÍ OBLOHY 
Každou noc v individuálně dohodnutý čas   
Registrujte se denně od 13:00 do 16:00 hodin telefonicky na čísle 

357 070 595 a možná ještě ten večer pro Vás připraví obloha 

zajímavý program! Pokud ne, v den, kdy to bude přicházet 

v úvahu, obdržíte od nás nezávaznou informační sms s možností 

se daný den pozorování zúčastnit…. 

180 MINUT ASTRONOMIE  
Vždy od 14:00 do 18:00 

Začátky programů vždy v celou hodinu, poslední vstup v 17:00 
ÚNOR:  So 13. a Ne 14. 2.  
BŘEZEN:  So 5., Ne 6., St 9., Pá 11., So 12., Ne 13., So 19. a Ne 20. 3.   
Odpolední program vhodný pro všechny věkové kategorie zájemců (děti i dospělé) o astronomii a pro také pro 
návštěvníky Karlových Varů není-li ve skupině více než sedm osob. Zahrnuje především prohlídku interaktivních 
exponátů hvězdárny a astronomické techniky, pozorování Slunce a planet na jasné odpolední obloze. Diskuze, 
konzultace a odpovědi na otázky zájemců o detailnější vysvětlení, na které nebývá v čase večerních pozorování 
dostatečný prostor. V únoru lze díky dřívějšímu stmívání na programy od 17:00 navázat pozorováním oblohy.  

ASTRONOMICKÝ KLUB NA HVĚZDÁRNĚ 
Přednášky jsou přístupné široké veřejnosti, v případě jasné oblohy také pozorování  

V pátek 12.2.2016 ve 20:00 hodin přednáška pro veřejnost  

„ Třicet roků od tragické havárie raketoplánu Challenger“ 

V sobotu 13.2.2016 v 15:00 hodin povídání hlavně pro děti a rodiče 

„Krtečkova cesta do vesmíru“ 
Přednášející Milan Halousek 
 

V pátek 18.3.2016 ve 20:00 hodin přednáška pro veřejnost 

„Alchymie cizích světů, aneb Malý kurs astrochemie“ 
Přednášející RNDr. Martin Ferus 
 
Rezervace skupin od počtu 8 osob 
na programy je nutná telefonicky  

 

telefon 357 070 595 
hvezdarna.kv@gmail.com 

www.astropatrola.cz 
astro-webcast.eu 

 

 


