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„Poprázdninové“ slovo úvodem... 
Vážení a milí sympatizanti naší činnosti. Přicházíme k vám opět 

se zpravodajem hvězdárny, tentokrát zaměřeným na prázdninovou 
činnost a také informace o našich výstupech z pozorování.  

Rádi bychom vám nabídli i v tomto školním roce zajímavý 
program hvězdárny. Proto jsme navrhli novou programovou strukturu, při 
které se s námi můžete potkávat i osobně každý pátek večer při dvou 

nových pořadech. Astronomický klub zahájí své přednášky v rámci Noci vědců 2016 
přednáškou pana Jaroslava Maxy. Srdečně Vás proto zvu především na tento komponovaný 
večer, kterým letošní sezónu Astronomického klubu zahájíme.  

Zpravodaj začínáme vydávat z důvodu nedostatku času a spolupracovníků jako 
dvojměsíčník s termíny, které nemusejí kopírovat příslušné měsíce. Čísla zpravodaje budou 
proto vycházet nepravidelně. Omlouváme se Vám, ale jinak to v této hektické době 
nezvládáme. Protože některá čísla mohou mít více stránek, nově připojujeme i jejich obsah.... 

Miroslav Spurný, šéfredaktor a grafik zpravodaje 
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JAKO KAŽDÝ ROK V SEZÓNĚ SI PŘEJTE NĚCO POŘÁDNÉHO: 

U NÁS NEPADAJÍ JEN „HVĚZDY“, ALE ROVNOU CELÁ OBLOHA  
Objekt Hvězdárny Františka Krejčího v letošním roce oslavil 7.července 53. výročí svojí 

existence. Za ta léta má nárok už na ledacos a také na svou modernizaci a rekonstrukci. Díky vlhkosti, 
kterou bohužel není jak odstraňovat, nám poprvé „spadl strop“ vloni na konci června a způsobilo to asi 
měsíční omezení provozu. Letos se situace opakovala již na přelomu května a června a provoz jsme 
nijak neomezovali, neboť se to stalo v místech, kde většinou návštěvníci nesedají. 

Strop i celý audiovizuální sál je od 
roku 2001 polepen kobercem, který zde má 
tlumit především zvukovou ozvěnu při 
produkcích pořadů či přednáškách. V roce 
2012  nakonec na něm přibyla výzdoba, díky 
níž mají možnost návštěvníci pozorovat 
symbolickou svítící hvězdnou oblohu, která 
v tzv. „černém světle“ ukazuje návštěvníkům 
nejznámější tvary významných souhvězdí 
jednotlivých ročních období.  

Vloni spadla zadní část, v tom 
letošním roce přední část. Na místě noční 

oblohy pak zůstala spíše „mapa reliktního záření“, kterou již ponecháváme vyschnout a nebudeme na ni 
výzdobu znovu vracet dokud nebude strop dostatečně vysušený. Proto mají možnost návštěvníci dočasně 
vidět část stropu odhalenou hvězdy se na ní nerozsvítí. Provozu tato „novinka“ nikterak nebrání. 
V současné době se připravuje konečně projekt modernizace hvězdárny, takže se možná v brzké době 
potkáme ve větším sále, který bude umožňovat daleko zajímavější prezentace noční oblohy.  

OD 1. 9. 2016 SE VRACÍME PÁTKY VEČER VEŘEJNOSTI  
V roce 2016 jsme se snažili otestovat programové schéma, které nabízelo otvírací dobu 

hvězdárny pro veřejnost ve dnech středa, sobota a neděle. Výhradně sobotní odpolední programy pro 
děti jsou hojně navštěvovány, v ostatních pevných časech je to často marné čekání.  

Ukázalo se, že návštěvníci k nám stejně nedorazí tak, jak si přejeme my a chtějí jiné dny. Proto 
jsme začali hledat novou formu. Jako optimální se ukázala možnost registrace tzv. Malých skupin již od 3 
osob alespoň 4 kalendářní dny dopředu na zvolený čas od 8:30 do 20:00. Znamená to, že máme otevřeno 
každý den jak přes den, tak i večer. Jediné, co je potřeba, je se dopředu telefonicky domluvit. 

PROGRAMOVÉ SCHÉMA ZIMA: OD 1. 9. 2016 DO 31. 3. 201 7 
 Pravidelný denní program Pravidelná večerní pozorování 

Po 8:30 - 20:00 registrace 4 dny předem registrace telefonem 13:00 - 16:00 
Út 8:30 - 20:00 registrace 4 dny předem registrace telefonem 13:00 - 16:00 
St 8:30 - 20:00 registrace 4 dny předem registrace telefonem 13:00 - 16:00 
Čt 8:30 - 20:00 registrace 4 dny předem registrace telefonem 13:00 - 16:00 

pro děti 5-9 let 20:30 září - říjen 
od 10 let a dospělí 21:30 

pro děti 5-9 let 18:30 
listopad - leden 

od 10 let a dospělí 20:30 
pro děti 5-9 let 20:30 

Pá 8:30 - 20:00 registrace 4 dny předem 

únor - b řezen 
od 10 let a dospělí 21:30 

Kolem m ěsíční první čtvrti nebo prázdniny  
15:00 (pro děti 5-9 let) 

So 

17:00 (od 10 let a dospělí) 
registrace telefonem 13:00 - 16:00 

Ne 8:30 - 20:00 registrace 4 dny předem registrace telefonem 13:00 - 16:00 
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DEN S KARLEM 
NA ROLAVĚ 
25.6.2016 

Den s Karlem 
 

V sobotu 25.6.2016 proběhla v 
Karlových Varech na Rolavě akce "Den s 
Karlem IV." 

Hvězdárna Františka Krejčího v 
Karlových Varech v těsné spolupráci s 

Rytmus o.p.s (která pomáhá osobám se zdravotním znevýhodněním) prezentovaly svoji činnost. 

Velkou pozornost vzbudil náš dalekohled pro handicapované, především pak vozíčkáře. Jedná 
se o plnohodnotný astronomický přístroj typu Newton 250/1700 mm, kterým je možné pozorovat velmi 
dobře zejména objekty hlubokého vesmíru – mlhoviny. Prostě v dnešní době je poznávání vesmíru 
přístupné všem, kdo o to mají zájem. 

Zvláštní poděkování patří Autoservisu Silovský, který bezplatně poskytl vozidlo k přepravě naší 
těžké a objemné techniky i s půvabnou řidičkou. Ještě jednou velké díky. 

Jaroslav Maxa 
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MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA ASTRONOMICKÝM TÁBOREM 

Zprávu o tábo ře napsala: Pavlína Zetková 

Letos v létě se uskutečnil astronomický tábor od 17. do 23. července na hvězdárně Františka 
Krejčího v Karlových Varech. Na tento tábor přijelo celkem 13 dětí ze 14 dětí. Téma celotáborové hry 
bylo „ Po stopách obyvatelů planet a Měsíce.“ Děti hráli r ůzné hry, za které dostávali táborové peníze 
neboli coperniusy. Někteří děti se znaly a někteří ne, ale všichni se skamarádili a utvořily bezvadný 
kolektiv. A co, zajímá vás, co všechno jsme dělali??? Tak já vám to povím.                                                                                                 

V neděli, když děti přijeli, se šli ubytovat 
do stanů, kde na ně už většinou čekal spolubydlící. 
Po příjezdu všech dětí jsme začali hrát hry, aby se 
děti seznámily jak spolu tak s vedoucím a 
praktikantkou. K večeru se měl konat táborák, ale 
bohužel pršelo, a tak se přesunul na jiný den. Ale 
aby nebyli děti smutní udělala naše paní kuchařka 
alespoň buřty v troubě. Takže i tak to bylo fajn. 
V noci něž se stačilo zatáhnout tak mohli děti vidět 
Jupiter s jeho měsíci (Ganymed, Io, Callisto a Europa), Mars a náš Měsíc, který se blížil k úplňku. 

V pondělí ráno děti vstávali před osmou hodinou, protože v osm byla výborná snídaně. Po 
snídani hráli hru, aby se dozvěděli co je zde čeká… potom měli chvíli osobní volno před obědem.  Naše 
paní kuchařka byla tak hodná, že si děti mohli „nahlásit“ co jim chutná a co ne a podle toho paní kuchařka 
vařila. Po obědě následoval polední klid. Když polední klid skončil byli děti shromážděni v sále, protože 
pan Milan Halousek, náš vedoucí, udělal dětem přednášky ohledně kosmonautiky. A také každý den 
speciální přednášky o tom, jak Apollo 11 letělo k Měsíci a zpátky, protože se konal ve stejných dnech 
jako tábor. Odpoledne jsme ještě stihli jeden chemický pokus. Večeře byla výborná na přání dětí. Noční 
pozorování se bohužel nekonalo, protože obloha se zatáhla.                                                                     
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Úterý probíhalo víceméně stejně 
kromě večera, protože jsme šli s dětmi pro 
dřevo do lesa na slíbený táborák. Bohužel už 
nebyly buřty mohli si děti opéct chleba nebo 
rohlík a vypadalo to že opečené pečivo 
chutnalo, více než buřty. Táborák byl dlouho 
do noci, jelikož se obloha zase zatáhla. 

Ve středu jsme šli na výlet na 
lanovou dráhu Dianu, do motýlího domu, 
dokonce několika dětem motýlci sedali na 
oblečení, pokračovali jsme na kolonádu a na 
vřídlo. Cesta zpátky uběhla rychle a když 
jsme se vrátili, tak na nás čekala skvělá 
večeře. Děti usnuli vcelku rychle a jako 
naschvál se obloha zase zatáhla.                    

Čtvrtek probíhal jako ostatní dny. Děti měli přednášku o Marsu a potom se podívali na film 
Marťan. A odpoledne zkoušeli navrhnout a udělat šablony na tričko. A když měli hlad museli si najít 
svačinu. Naštěstí ji všichni našli, takže nikdo nebyl o hladu. Večer začalo pršet, takže se nepozorovalo.  

V pátek dopoledne se soutěžilo o poslední Coperniusy, které určily pořadí v celotáborové hře. 
Odpoledne se sprejovali trička přes šablony, které si děti udělaly. Všem se opravdu moc povedly. Potom 
přijel pan Jaroslav Maxa a udělal dětem přednášku o SID monitorech. Večer bylo vyhodnocení 
celotáborové hry a aby to bylo spravedlivé byli děti rozděleni podle věku do mladší a starší kategorie. No 
pozorování zase nebylo. Bohužel pořád bylo ošklivě.                         

V sobotu děti odjeli domů a říkali, že se všem líbilo a že přijedou zase příští rok, tak se už těším. 
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Chtěla bych poděkovat panu řediteli 
Miroslavu Spurnému za astronomické 
přednášky a aspoň jeden večer ukázání co je na 
obloze vidět, bohužel potom už bylo zataženo, 
a také panu Milanu Halouskovi za jeho 
kosmonautické přednášky a také, že byl 
oddílovým vedoucím, dále panu Jaroslavu 
Maxovi, že si udělal čas a přijel udělat dětem 
přednášku o SID monitorech… a nakonec naší 
paní kuchařce, protože jídlo bylo výborné a ani 
nebylo moc zbytků.   Takže se těším příští 
rok!!!!! 

Článku nebyla provedena jazyková 
korektura, byl ponechán v původní podobě 

pisatelky. 

JAKÝ BYL LETNÍ EXPEDIČNÍ TÁBOR 2016 ? 
Zprávu o tábo ře napsal: Marcel Vaší ček 

 V termínu 31. 7. až 11. 8. proběhl na hvězdárně v Karlových Varech expediční tábor. Téma 
expedice bylo tentokráte kromě astro fotografie  a vizuálního pozorování rozšířeno o další obory, které 
rovněž přispívají k poznání našeho vesmíru a pro dnešní moderní výzkum 
jsou stejně důležité, jako sledování oblohy dalekohledem. Úkolem členů 
expedice bylo seznámit se s těmito dalšími "okny" do vesmíru a pochopit 
jejich fyzikální podstatu. Jedním z oborů je radio astronomie, kde se 
sledují procesy ve vzdáleném vesmíru, sluneční činnost a třeba i procesy v 
okolí Země na rádiových vlnách. Dalším oborem, bez kterého se moderní 
věda dnes už neobejde je částicová fyzika. Pro mnoho nezasvěcených lidí 
zní tento pojem možná tajemně a vzbuzuje respekt, ale při této expedici se 
členové mohli přesvědčit, že i v amatérských podmínkách se skromným 
vybavením lze provádět měření radiace a "počítat částice na koleně". A 
jak celá expedice probíhala? 

  Celotáborová hra spočívala v tom, že se skupina mladých táborníků, která byla ve věku od 
dvanácti do patnácti let proměnila ve vědecký tým, který měl za úkol provádět výzkum vesmíru ve více 
oborech, jak to dělá moderní věda. Provádět příslušné experimenty, měření a následně je vyhodnocovat. 

Vtip spočíval v tom, že na rozdíl od hry na 
"něco" se děti mohly seznámit a poznat 
skutečnou realitu při zkoumání jednotlivých 
oborů a obohatit tak svá poznání, případně se 
inspirovat pro další spolupráci. Já, jako vedoucí 
tábora jsem byl obsazen do role vedoucího 
týmu expedice, který působil jako koordinátor 
výzkumu a dvě praktikantky v roli 
pozorovatelů, jejichž úkolem bylo 
vyhodnocovat práci celého týmu a pomáhat při 
vyhodnocování jednotlivých 
experimentů.  Smyslem bylo, aby děti také 
pochopily, jak spolupracují zkutečné vědecké 
týmy. Když byly děti seznámeny s jejich úkoly, 
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zbývalo jen vybrat název celé expedice. To je 
důležité pro stmeleni celého kolektivu a 
jednotlivci si tak uvědomí, že jsou součástí 
jednoho kolektivu. Tím stoupne i jejich 
sebevědomí. Po krátké debatě děti zvolili 
název "Perpetuálně mobilní squadra", zřejmě 
inspirováno oblíbeným televizním seriálem. 

    Pracovní činnost byla naplánovaná 
tak, aby na sebe navazovala jednotlivá témata 
a pozorování v závislosti na denní a noční 
době.  

   Prvním tématem z oboru 
radioastronomie bylo sledování zemské 
ionosféry pomocí SID monitoru (Sudden 
Ionospheric Disturbance). Jde o jednoduchou, 
pro amatéry dostupnou metodu, jak nepřímo 
sledovat pomocí rádiového signálu  dlouhovlnných vysílačů sluneční erupce, gama záblesky, meteory 
dopadající do naší atmosféry a i jiné úkazy. Ionosféra je vodivá vrstva v horní atmosféře Země a je 
schopna odrážet rádiové vlny. Je rozdělena do jednotlivých vrstev D, E, F. Především spodní vrstva D, 
která je aktivní jen v noci a přes den je v útlumu, dobře odráží signály na dlouhých vlnách. Zasáhne, li 
ionosféru  například gama záření ze sluneční erupce, nebo proud nabitých částic, dojde k vybuzení této 
vrstvy a signál ze vzdáleného VFL vysílače se na ní odrazí, jako na zrcadle. To se na SID monitoru 
projeví zesílením přijímaného signálu a na grafickém výstupu vidíme záznam v daném časovém 
okamžiku, kdy jev nastal.  

   Tento experiment probíhal pod vedením odborného pracovníka hvězdárny Jaroslava Maxy, 
který nejprve mladé členy expedice do problému zasvětil teoreticky. Po teoretické přípravě došlo k 
praktickému sestrojení samotného monitoru, který se skládá ze smyčkové antény napojené do zvukové 
karty počítače.  Nejprve bylo třeba sestrojit přijímací anténu. Na dřevěný čtvercový rám o straně asi 1 
metr děti postupně navinuly sto metrů izolovaného drátu, který vytvořil potřebnou smyčku a na volné 
konce připojili konektor. Ten se připojil přímo na vstup zvukové karty PC. Ta měla za úkol přijímaný 
signál v řádu kilohertz zesílit na dostatečnou úroveň. Signál se pak zpracovával pomocí programu 
Spectrum lab, který byl nakonfigurovaný pro SID monitor. Po uvedení do chodu mohli začít členové 
prakticky sledovat děje v ionosféře. Tento experiment pak běžel nepřetržitě po celou dobu trvání expedice. 
Byli vyčlenění jednotlivci, kteří měli za úkol průběžně vyhodnocovat stav ionosféry a zaznamenávat 
případné změny ve sledovaném signálu. 

   Dalším úkolem expedice bylo 
sledovat meteorický roj Perseidy, který se 
pomalu přibližoval ke svému maximu. K 
pozorování roje byly použity dvě metody. 
Vizuální pozorování, kdy členové expedice 
očima  sledovali  oblohu a snažili se 
zaznamenávat jednotlivé meteory. Této 
činnosti se zúčastnili všichni členové. 
Bohužel první týden expedičního tábora byl 
poznamenán nepříznivým počasím a v 
průběhu nocí se jasná obloha ukazovala jen 
krátce. Podle astronomického kalendáře v 
tomto období nesvítil Měsíc a tudíž 
podmínky mohly být ideální. Bohužel 
oblačnost vizuální pozorování jak již bylo 
řečeno znemožnila a činnost Perseid mohla 
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být sledována jen na rádiových vlnách.  
   A to už se dostáváme k dalšímu experimentu, detekci meteorů pomocí radaru. Táto metoda je 

založena na příjmu signálu vzdáleného vysílače, podobně, jako u SID monitoru, jen se tak děje na jiných 
frekvencích. Vzdálený vysílač je schován za horizontem, tudíž jeho přízemní signál se k přijímacímu 
stanovišti nedostane. Ve chvíli, kdy do horní zemské atmosféry vlétne meteor, vytvoří za sebou 
rozžhavenou stopu, která obsahuje vodivé plazma. Od ní se dobře odráží rádiové vlny. Takže touto cestou 
se odrazí i prostorový signál z daného vysílače a dostane se k anténě přijímače. Signál je pak zaznamenán 
příslušným programem v PC a statisticky zpracováván. 

   Ovšem před samotným experimentem bylo nutno mladé členy expedice nejprve seznámit s 
principem rádiového přenosu. V dopoledních hodinách proběhla teoretická část, kde byly jednoduchou 
formou vysvětleny dětem vlastnosti elektromagnetického vlnění a způsob šíření rádiových vln. Důležité 
bylo ukázat, že rádiové vlny mají své místo ve spojitém spektru elektromagnetického záření podle vlnové 
délky a jsou i jedním z "oken", ve kterém se pozoruje náš vesmír.  

   Odpoledne čekal celou expedici důležitý úkol, vybudovat v areálu hvězdárny základnu, 
laboratoř, kde budou probíhat rádiová pozorování a experimenty z částicové fyziky a měření radiace. Pod 
přístřeškem v prostorách pro jídelnu a hernu bylo vyčleněno místo, kde byly umístěny rádiové přijímače, 
místo pro pracovní počítač a ostatní přístroje. Dále pak bylo nutno nainstalovat antény pro příjem 
rádiových signálů. Děti provedly podle instrukcí nejprve instalaci drátové antény pro příjem na krátkých 
vlnách. Na ochoz pozorovatelny pak byly umístěny další antény pro příjem signálů na VKV, což bylo 
potřebné hlavně pro rádiovou detekci meteorů. Tím bylo připraveno hlavní pracoviště, kde expedice bude 
provádět svůj výzkum. 

   A jak probíhal samotný experiment, sledování meteorického roje pomocí radaru?  
   Opět následovala teoretická část, kdy členové týmu byli seznámení s principem detekce 

signálů odražených od meteorických stop. Poté proběhla instruktáž, jak vyhodnocovat pomocí 
příslušného programu na počítači zachycené signály. Po zaškolení se tým mohl pustit do práce.  

   Vzhledem k tomu, že roj začínal svou aktivitu po půlnoci, bylo třeba přizpůsobit táborový 
režim těmto pozorováním. Byly vyčleněny dvě skupiny, které se každou noc střídaly. První skupina 
nastoupila službu u radaru o půlnoci, ostatní mohli  spát. Další noc  nastoupila službu druhá skupina. Jen 
pokud by případná jasná noc umožnila pozorovat meteory vizuálně, zúčastnili by se sledování roje obě 
skupiny na dvou stanovištích.  

   Přijímací aparatura byla naladěna na frekvenci pro příjem signálu z radaru GRAVES, který je 
umístěn poblíž města Dion ve Francii. Tuto frekvenci využívá ke sledování radio meteorů spousta 
amatéru i profesionálních stanic po celé Evropě. Služba sledovala na monitoru grafický výstup programu, 



 

www.astropatrola.cz                                                                        tel. 375 070 595 

který vykresloval jednotlivé signály odražené od meteorických stop. Odečetli a zapsali časy výskytu do 
statistiky a software dále zpracovával data automaticky.  Pro pozorovatele bylo velice přitažlivé, když na 
audio výstupu mohli slyšet  i "hvizdy" těchto zachycených signálů. 

    Každá skupina měla vyčleněný čas pro pozorování na tři hodiny. Při velké únavě některých 
členů bylo nutno přihlédnout k jejich nízkému věku a mohli jít spát už po dvou hodinách.  

   Kromě radio astronomických pozorování dostali členové expedice příležitost seznámit se s 
využitím rádiového přenosu v širším měřítku. Zejména na krátkých vlnách, kde lze zachytit vysílací 
stanice z celého světa. Postupně se učili procházet jednotlivá pásma a rozeznávat druhy signálů, které se v 
éteru vyskytují. Naslouchali hovorům mezi radioamatéry a určovali, z které země pocházejí. Zachytávali 
exotické rozhlasové stanice, námořní a letecké služby a spoustu dalších zajímavých signálů, například 
praskot pocházející od vzdálených bouřek. Na dvaceti Mega Hercích naslouchali éteru, ve kterém je 
obsažen i rádiový šum pocházející z centra naší galaxie. Projevuji se zde i rádiové bouře přicházející od 
Slunce a Jupiteru.  

   Experimenty z radioastronomie běžely další dny v plném proudu, mladí badatelé postupně 
vyhodnocovali výsledky měření. V druhé polovině pobytu na expedici přišel čas věnovat se dalšímu 
oboru, částicové fyzice a měření radiace. Jak již bylo pravidlem, nejprve přijde teorie a potom praktické 
experimenty. V průběhu úvodní přednášky byli děti jednoduchou formou uvedeny do světa částic, ze 
kterých se skládá hmota, pochopili složení atomu a chování jednotlivých částic, seznámili se s principem 
radioaktivity a základními druhy záření alfa, beta gama. Při prezentaci také byli seznámení s původem 
radiace, že je to v přírodě přirozený proces a jsme jeho součástí. Také byly ukázány zdroje umělé radiace 
a možnosti jeho využití, například v lékařství. Protože hlavním zájmem expedice bylo poznávat náš 
vesmír, ve fyzice částic se to týká i kosmického záření, které k nám přichází ze Slunce, nebo ze 
vzdálených koutu galaxie. To bude předmětem i praktického měření. 

   Před zahájením experimentu byli členové expedice seznámení s přístroji, které budou při své 
práci využívat. Nejprve bylo třeba sestavit hlavní, statický detektor záření. Jeho hlavní součástí byl 
přístroj pro měření úrovně radiace RGBT 62a, umístěny na stativu s tyčovým držákem, na který byla ve 
výšce 2m nad zemí upevněna měřící sonda, která obsahuje Geigerovu trubici. V principu je to Geigerův-
Mullerův počítač. Audio výstup z přístroje byl připojen ke zvukové kartě počítače a pomocí grafického 
softwaru mohly být  zobrazovány pulsy jednotlivých částic zachycený sondou a měřit i jejich intenzitu a 
počet v časovém intervalu. Změnou nastavení sondy lze odstínit postupně alfa, beta záření a měřit jen 
gama. To bylo důležité pro další experimenty.  

  Další den byl proveden experiment, kdy si děti mohly ověřit teorii v praxi. Prvním úkolem bylo 
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detekovat jednotlivé druhy záření. Ovšem k dispozici 
bylo jen záření přirozeného pozadí, které bylo pro 
názorný experiment nedostačující. Držení 
kontrolních zdrojů ionizujícího záření naše 
legislativa nedovoluje, proto musel být použit 
náhradní zdroj záření. Výborně k tomu posloužil 
starožitný budík jehož ciferník a ručičky obsahovaly 
barvivo s obsahem radionuklidů, aby ve tmě svítily. 
Jinak pro běžné použití  neškodné. Pro první měření 
byla sonda otevřena pro všechny tři druhy záření. 
Pomalu jsem přibližoval budík k otvoru v sondě a 
děti sledovali, jak postupně narůstá počet, pulsů, čili 
zaznamenaných částic. Při plném přiblížení se 
narůstající praskot přeměnil v souvislý "rachot" a po 

oddálení opět utichal. Pro zajímavost jsem mezi zdroj a sondu vložil list papíru, a intenzita pulsů se 
částečně snížila. Tím se členové mohli přesvědčit, že na odstínění záření alfa stačí list papíru a částice jím 
neprojdou. Postupným uzavíráním sondy bylo odstíněno  záření alfa i beta a děti sledovali, jak intenzita 
pulsů postupně klesá. Po úplném uzavření sonda detekovala jen nejpronikavější záření gama. 

   Dalším úkolem expedice bylo měření intenzity radiace přirozeného pozadí. Naplánované byly 
dva experimenty, které běžely  současně. Jeden statický experiment, ve kterém bylo úkolem měřit 
intenzitu záření gama, které bylo přítomno v okolním vzduchu. V druhém experimentu měli členové 
expedice měřit úrovně radiace na sedmi místech, vybraných na pozemku hvězdárny. Tým byl rozdělen na 
dvě skupiny. První skupina pracovala na prvním experimentu, kde měli za úkol zaznamenat počet pulsů, 
nejprve za jednu minutu, pak počet pulsů za další minutu atd. Celkové měření trvalo dvacet minut. Pak z 
naměřených hodnot spočítali celkový průměr za minutu. Podle výsledku pak mohli odhadovat jak 
intenzivní je záření gama v okolním prostředí. 

   Při druhém experimentu byl druhé skupině předložen plánek pozemku hvězdárny, kde byla 
vyznačena místa pro měření. Při tomto úkolu byl použit k měření přenosný intenzimetr IT-65. Děti podle 
plánku postupně měřily vyznačená místa a zapisovaly naměřené hodnoty. Poté se obě skupiny vystřídaly 
a experimenty zopakovaly. Po dokončení daných úkolů se výsledky měření obou skupin  porovnaly a 
vypočítal se průměr. U druhého experimentu se porovnaly rozdíly naměřených hodnot na vybraných 
místech. Podle výsledků vyšlo najevo, že nejvyšší hodnoty naměřené radioaktivity přirozeného pozadí 
pocházely z půdy mezi dvěma borovicemi na východní straně pozemku a nejnižší hodnoty byly naměřeny 
v prostorách klubovny.  

   Tím expedice naplnila další část výzkumu při svém pobytu na hvězdárně v Karlových Varech. 
Děti měli jedinečnou příležitost seznámit se s částicovou fyzikou trochu jinak, než jen v hodinách fyziky 
a osobně si "změřit rozpady jader částic hmoty", což bylo pro většinu účastníků zážitkem. Také bylo pro 
děti důležité pochopit, že záření pocházející z nitra 
hmoty je všude kolem nás a jsme jeho součástí. 

   Při této expedici byl určitý čas věnován i 
popularizačním přednáškám. Kromě témat, 
vybraných pro tuto expedici mohli mladí účastníci 
shlédnout i prezentaci na téma o podmínkách života 
ve vesmíru, o poznávání vesmíru od počátku k 
současnosti, o nové observatoři ALMA v poušti 
Atacama a pod.  

   Kromě základních témat, kterými se táto 
expedice zabývala, se mohli účastníci ve volném 
čase věnovat i jiným oddechovým aktivitám. 
Chodili na vycházky v okolí hvězdárny, hráli 
kolektivní hry a pod. Při celodenním výletě si prošli 
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lázeňskou kolonádu a lanovkou vyjeli na vrch Diana, kde navštívili místní rozhlednu.  
   V druhé polovině pobytu na expedici se ukázalo několik jasných večerů. To jsme využili i pro 

pozorování dalekohledem a sledovali planety Mars a Saturn. Před setměním byl nad západním obzorem 
ještě vidět měsíc starý teprve několik dní po novu. Děti se pokoušely zakreslovat krátery v okolí 
terminátoru. V pozdních hodinách  měli možnost pozorovat i objekty v okolí mléčně dráhy, některé 
hvězdokupy a jiné objekty letní oblohy. 

   Pobyt dětem na expedici velice obohatila i paní kuchařka, která byla pro celý kolektiv 
nepostradatelnou součástí a pro mladé badatele oddaně vařila. Nejen dobrým jídlem, ale hlavně svou 
přítomností tak přispěla ke zdárnému průběhu celé expedice a jejím členům tak dodala mnoho sil k jejich 
práci.  

   Co říct závěrem? Smyslem expedice bylo seznámit mladé účastníky i s ostatními  obory vědy, 
které se podílejí na výzkumu našeho vesmíru a ukázat, že  pro moderní astronomii je spolupráce těchto 
odvětví nezbytná. Že tyto obory fyziky otevírají i ostatní "okna", ve kterých lze pozorovat děje hluboko v 
kosmu a přispívají ke komplexním poznatkům o našem světě, kde žijeme a jsme i jeho součástí. Někteří 
členové projevili zájem pokračovat v práci i po ukončení expedice a například si z tábora odvezli domů 
přijímací anténu pro SID monitor, kterou si sami sestrojili se záměrem provozovat vlastní stanici pro 
sledování ionosféry.   

   Důležité bylo i dát mladým badatelům příležitost ověřit si své poznatky experimentem. 
Samozřejmě při práci bylo přihlíženo k jejich věku a jejich vědomostem ze základní školy, přesto někteří 
mladí členové předvedli, že jejich vědomosti sahají vysoko nad rámec základního učiva. Byli i tací, které 
přitahovaly jiné "hříčky", než badatelské činnosti, ale s tím se u dětí počítá. Bohatý program na expedici 
se podařilo zvládnout a snad to dětem přineslo i inspiraci do budoucna. Hlavním smyslem a snaha 
pořadatelů expedičního tábora bylo vzbudit u mladých lidi zájem o vědu a poznání. 

 
Vedoucí expedice „Perpetuálně mobilní squadra“ Marcel Vašíček 
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ZEMĚTŘESENÍ A JEJICH DETEKCE V IONOSFÉ ŘE 

ANEB ZACHYCENÍ JEDNOHO PO LETOŠNÍ EXPEDICI  
Jaroslav Maxa 

Dne 24.8.2016 postihlo Itálii ničivé zemětřesení, které bohužel za sebou kromě materiálních 
škod, nechalo i mrtvé a raněné. 

 
V okamžiku, kdy zemětřesení pustošilo město Amatrice, došlo k významným změnám v ionosféře, 

které jsme naměřili na naší karlovarské hvězdárně. Tento jev se způsobován třením a napínáním 
tektonických desek, kdy vzniká piezoelektrické napětí, které se promítá až do ionosféry. Tento jev není 
ještě příliš prozkoumaný a my budeme nadále vyhodnocovat získané údaje.  

Pochopení souvislostí mezi děním v ionosféře, a tektonicky aktivními oblastmi může do budoucna 
vést k lepší prognóze zemských otřesů. 

K měření byl použit SID monitor (monitor náhlých ionosférických poruch, z anglického Sudden 
Ionospheric Disturbation). Na 
obrázku s grafem vidíme 
vlevo do označeného místa 
křivku lehce zvlněnou, což je 
klasický průběh v D vrstvě 
ionosféry v tuto noční dobu. 
Potom už vidíme propad na 
křivce a až do svítání je 
křivka vyrovnaná. Tato 
„vyrovnanost“ je nejspíše 
způsobená nabitím a ionizací 
částic v této části atmosféry. 
 

V následující tabulce můžete vidět časový průběh dalších silnějších zemětřesení téhož dne, tedy 
24.8.2016: 

síla zemětřesení lokace datum a čas hloubka ohniska 

••••  4.9 5km JJV od Visso, Italy 2016-08-24 11:50:31 10.0 km 
••••  4.5 4km SSV od Cascia, Italy 2016-08-24 04:06:53 10.0 km 
••••  4.3 4km Z od Amatrice, Italy 2016-08-24 03:40:11 10.7 km 
••••  4.3 3km S od Norcia, Italy 2016-08-24 02:59:35 6.3 km 
••••  5.5 4km SV od Norcia, Italy 2016-08-24 02:33:30 10.0 km 
••••  4.0 9km SSV od Maltignano, Italy 2016-08-24 02:19:44 7.8 km 
••••  4.1 6km JZ od Arquata del Tronto, Italy 2016-08-24 02:05:57 10.0 km 
••••  4.6 10km Z od Amatrice, Italy 2016-08-24 01:56:02 10.0 km 

 
Jen pro úplnost dodávám, že výstup pochází ze zařízení, které sami postavily děti, účastníci 

našeho dětského letního astronomického tábora letos v létě. Zařízení samotné konstrukčně velmi 
jednoduché, jedná se vlastně o velmi jednoduchý radioteleskop, ovšem v jednoduchosti je jeho síla. 

 
Celé zařízení postavily děti během jednoho odpoledne a už další den samostatně vyhodnocovaly 

výsledky. Pochopitelně nejednalo se o žádné složité výpočty, ale pouhým pohledem na výstup dokázaly 
poznat např. zvýšenou sluneční aktivitu. 
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OHLÉDNUTÍ ZA TŘETÍM LETOŠNÍM 
LETNÍM ASTRONOMICKÝM 
TÁBOREM 14. – 20.8.2016 

MIROSLAV SPURNÝ 
Třetí Letní astronomický tábor má pouze krátkou 

fotografickou vzpomínku s krátkým komentářem. Přestože 
jsme účastníky vyzvali o napsání reportáže, do dnešního 
dne nám nikdo nic neposlal. A tak v krátkosti alespoň 
zmínka o tomto posledním letošním táboře.  

Tábora se zúčastnilo celkem osm dětí 
pod vedením programové vedoucí a 
praktikantky Míši Hájkové. Ta měla denní 
program velmi dobře připravený a byl doslova 
nabitý řadou her a jiných zábavných aktivit.  

Mezičas jsme se snažili prokládat 
přednáškami z astronomie a radioastronomie. 
Snahou bylo účastníky seznámit s teorií 
základních astronomických měření a také jim 
ukázat „neviditelnou astronomii“ v praxi. Noční 
pozorování probíhalo zpravidla večer před 
večerkou pro všechny účastníky hromadně. 
Všichni tak viděli planetu Mars a Saturn, Měsíc 
postupně dorůstající do úplňku, přes den se 

pozorovalo Slunce se slunečními skvrnami. 
Druhá část, odbornější noční pozorování, 
které mělo začínat často kolem druhé 
hodiny v noci, se ale nekonal. 

Pozorování dvou nejjasnějších 
letních proměnných hvězd Algol a Sheliak, 
identifikace útvarů na Měsíci a lovení 
meteorů po maximu Perseid se nakonec 
neuskutečnilo. Nastal totiž problém... :-) 
Všichni účastníci tábora totiž odmítali 
vstávat :-). Několik dnů po sobě se nám 
stávalo, že jsme účastníky zkoušeli budit, 
ale bylo to marné. Dokonce s námi mluvili 
a slibovali, že hned vstanou, ale dialogy 
s námi probíhaly pravděpodobně ze spaní. 
Ukázalo se, že týdenní tábory jsou velmi 

krátké. V podstatě jim chybí několikadenní „aklimatizační část“, ve které se účastníci prostě „dobře vyspí a pár dnů 
nebudou ve dne moc unavovat“, aby v další části mohli chodit odpočatí na denní, ale hlavně noční odborná 
pozorování. I třetí letošní tábor byl, co do programu, pro účastníky určitě krásný a velmi dobře připravený. Určitě 
bude ale vhodné se zamyslet nad tím, jaký tábor by byl, z hlediska astronomie, vhodný uspořádat příští rok.  

Dva letošní letní týdenní tábory ukázaly, že jejich délka není pro tábor podobného typu zvolena šťastně. 
Vlastně se nic nestíhá a když se účastníci aklimatizují, tak se už jede domů. Proto jsme se rozhodli pro příští rok 
zkusit po delší době pořádat uprostřed prázdnin tábor v délce 14 dnů. Tábor je již v nabídce, kapacitu bude mít 
21 dětí a nabídne dětem, které se zúčastní, tak trochu jiný systém. Více o tom v nabídce na konci zpravodaje.  
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ASTRONOMICKÝ VÝŠLAP 10.9.2016 
Jaroslav Maxa a Vojt ěch Laitl 

Díky Infocentru na Božím Daru se uskutečnil „Astronomický výšlap“ v sále infocentra. Původní záměr 
sice říkal, že se na Božím Daru uskuteční přednáška o vesmíru a potom se zájemci přesunou svými auty na 
Klínovec, kde bude provedeno pozorování noční oblohy dalekohledem. 

Bohužel plány nám zhatilo počasí, 
online kamera ukazovala, že vrchol Klínovce 
halí oblačnost. Stačilo trochu improvizace a 
mohli jsme zájemcům sdělit nový plán. 
V budově infocentra jsme si s návštěvníky 
povídali o Velkém třesku, Sluneční soustavě i 
o radioastronomii. Všechna témata 
doprovázela čilá diskuze, velmi zvídavé byly 
především děti.  

Následovala praktická ukázka. 
Vzhledem k počasí jsme postavili hvězdářský 
dalekohled přímo u samoobsluhy na chodníku 
a nechali zájemce pozorovat Měsíc. Sice jsme 
budili pozornost neznalých kolemjdoucích, 
ale to nevadilo. Všichni účastníci byli 
spokojeni, nakonec se rozproudila čilá a 
dlouhá debata. 

Během této diskuze jsme návštěvníky informovali o všech aktivitách naší hvězdárny, mnohými 
přítomnými byla přislíbena brzká návštěva našeho zařízení. Velké poděkování patří paní Poštové, která akci na 
Božím Daru skvěle zorganizovala. 
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TAJEMNÉ SÍLY VE SLUNE ČNÍ SOUSTAVĚ 
ANEB 

LÉTO NA HVĚZDÁRNĚ OČIMA RADIOASTRONOMA 

Vojtěch Laitl, Astrotým Gymnázium Ostrov 
„Vzdejte se názorných představ, všichni, kdo sem vcházíte.“ (Jiří Grygar) 

Určitě jste už někdy slyšeli pojem síla, a nemusíte kvůli tomu být hned fyziky. Síla totiž provází 
lidstvo odnepaměti. V astronomii však není vše takové, aby to mohl popsat a vysvětlit selský rozum. Síly, 
které působí mezi světy a mezisvěty, jsou tajemné, a někdy i děsivé. Dokonce ani nemusí platit, že silnější 
vyhrává. Chtěli byste s námi aspoň částečně odkrýt roušku tajemství? Jen stěží uvěříme, že tyto tajuplné 
síly působící kdesi v hlubinách mezi neznámým a zapomenutým, kdysi byly hmotou. Dokonce i silové pole 
na obrázku, kterým jsme nechali proletět částice kosmického záření, má svůj původ ve hmotě. 

 
 
Obrázek 1: Silové pole působící 

na částice přilétající z kosmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co vlastně vidí a na čem pracují radioastronomové? V následujícím článku vám poskytneme 
možnost nahlédnout pod pokličku úkazů, na jejichž výzkumu pracujeme. Přestože radioastronomie 
bývá ztotožňována s neviditelným vesmírem, je zde i možnost pro vás navštívit naši hvězdárnu a 
pozorovat i tyto nebo podobné jevy a objekty vlastníma očima. 

 
Chceme-li porozumět tajemstvím, která se skrývají ve vesmíru, je potřeba odhlédnout a přestat myslet na 

naše každodenní radosti a starosti. Na současném stupni poznání totiž nejsme schopni pochopit vesmír tak, jako 
chápeme sami sebe. Věřme, že se to někdy podaří. Zatím jsou však astronomové odkázáni na přírodní vědy, které 
nám umožňují popsat vesmír matematicky, fyzikálně nebo chemicky. 

Matematika, jež nám slouží k popisu vesmíru, je velmi komplexní a náročná. Vychází z řady pravidel, 
systémů rovnic a mnohdy i početních operací, kterých jsme už schopni jen díky moderní výpočetní technice. Proto 
zde nebudeme popisovat cesty, jaké vedou k matematickým modelům i zdánlivě jednoduchých vesmírných jevů. 
Ukážeme si však některé zajímavé výsledky, jakých s jejich pomocí lze dosáhnout.  

Fyzika je věda, s níž je astronomie spjatá nejužším poutem. Předmětem jejího zájmu je totiž hmota. Ta, jak 
jsme úvodem nastínili, může mít podobu nejen běžných těles, ale také energie nebo pole. Takovéto vztahy popisuje 

Einsteinova teorie relativity, z níž zmiňme notoricky známou rovnici . Právě ta totiž dává dohromady 
energii a hmotu.  
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Fyzika je také nezbytným nástrojem pro pochopní astrochemie, chemie vesmírných světů. Astrochemie je 
však velmi náročná vědní disciplína vyžadující velkou dávku obrazotvornosti a invence. Proto se jí budeme 
věnovat v příštích článcích a zde se zaměříme na fyziku a vzpomínané síly a silová pole. 

Působení síly provází prakticky všechny známé objekty ve vesmíru. Jen pro příklad zmiňme galaxie, 
mlhoviny, hvězdokupy, stelární soustavy, planety nebo meziplanetární hmotu. Všechny tyto objekty jsou také 
formovány a projevují se velkými energiemi. My se podrobněji zaměříme na nejbližší vesmírné okolí modré 
planety, na sluneční soustavu. 

Diskutovali jsme, že s působením silového pole je spojeno rovněž energetické působení. Pro úplnost 

uveďme některé nejznámější příklady silové polí, z nichž bychom mohli jmenovat pole elektrické , 

magnetické   nebo tíhové . Značili jsme je vektory fyzikálních veličin, jichž lze k popisu polí použít, tedy 
elektrické intenzity, magnetické indukce a tíhy. Souběžným působením sil v elektrickém a magnetickém poli 
vzniká také síla a silové pole elektromagnetické. 

Sluneční soustava je pod neustálým vlivem těchto polí. Díky přitažlivosti v tíhovém poli se planety 
pohybují kolem Slunce a měsíce kolem planet. Mimo planety obíhají naši nejbližší hvězdu také planetky Kuiperova 
pásu a kosmický prach Oortova mračna. Mezi Marsem a Jupiterem, tedy na rozhraní kamenných planet a plynných 
obrů, je také udržován pás asteroidů. 

Jako u každého jiného pole se i v tíhovém poli Slunce mohou objevit nehomogenity. Netýkají se tolik 
planet, jejichž pohyb se vyznačuje eliptickou trajektorií a téměř harmonickým průběhem s daným přísluním a 
odsluním, ani velkých planetek jako Pluto. Díky takovýmto nehomogenitám se ale úlomky mezihvězdné hmoty 
z Oortova oblaku vydaly na cestu ke Slunci, a i po stovkách let se k němu vracejí po protáhlých 
dlouhoperiodických drahách a září jako komety. Takováto tělesa jsou velmi zajímavá, neboť jsou nejčastějšími 
zdroji meteorických rojů. O některých z nich jste se mohli dočíst v minulých číslech zpravodaje. 

Dnes nás nicméně bude nejvíce zajímat magnetické pole Slunce a Země a jejich interakce. Je to totiž nejen 
Slunce, v jehož okolí jsou udržována silová pole. Naše modrá planeta má samozřejmě rovněž tíhové pole, jímž drží 
na oběžné dráze Měsíc. Především díky zemské rotaci se však kolem ní vytváří také magnetické pole, jehož 
siločáry se stáčejí k oběma magnetickým pólům v charakteristických trajektoriích a výškách. Tvoří tak zemskou 
magnetosféru. 

 
Obrázek 2: Počítačová vizualizace 
zemské magnetosféry. 

Zdroj NASA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nasa.gov/sites/default/fi
les/images/728490main_Magnetosp

here-orig_full.jpg 
 

Magnetosféra působí jako kosmický šít, který chrání Zemi před nabitými částicemi. Jejich 
nejmarkantnějším zdrojem je právě Slunce. Vlivem termojaderných reakcí, které na hvězdě hoří, je do prostoru 
uvolňována energie a rovněž tak hmota v podobě částic. Ty od místa jejich vzniku odstředivě vane takzvaný 
sluneční vítr. Jeho hlavní složkou jsou protony, elementární částice s kladným nábojem, která spolu s neutrony 
tvoří atomová jádra. Hustota slunečního větru se pohybuje ve stovkách protonů na centimetr krychlový. 

 
Ač by se to na první pohled nezdálo, dosahuje sluneční vítr do velkých vzdáleností, až k vnějšímu okraji 

sluneční soustavy. Jeho tok není nahodilý, ale částice jsou fokusovány do heliosféry, sluneční částicové obálky. 
Pomocí obrázku si můžeme udělat představu o velikosti a dosahu této sféry.  
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Obrázek 3: Znázornění heliosféry ve 
sluncestředné soustavě. Velikosti a vzdálenosti 
vesmírných objektů jsou zakresleny v 
reálném měřítku.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj Spaceweather 
http://wso.stanford.edu/gifs/HCS.html 

 
Co se stane, pokud se i v heliosféře a slunečním větru vyskytne anomálie?  
Představme si tok částic, který zasáhne zemskou magnetosféru. Nabité částice jsou jako nositelé jistého 

elektrického potenciálu podstatně ovlivňovány magnetickým polem. Matematicky to lze dokázat definičním 
vzorcem pro sílu působící na hmotnou nabitou částici 

 

Takovéto síle se říká Lorentzova a její velikost závisí na elektrickém náboji , magnetické indukci , 

elektrické intenzitě  a rovněž vektoru  rychlosti částice. Odpusťme si nyní definici výsledných směrů a 
celkových velikostí popsaných veličin. Vzpomeňme však, že magnetickou indukci a elektrickou intenzitu jsme už 
popsali v souvislosti se silovými poli.  

Směr výsledné síly v elektromagnetickém poli je dán řadou dvojkových operací v lineární algebře, což je 
ve zkratce matematická disciplína zkoumající směry a plochy. My jej však můžeme znázornit graficky a ukázali 
jsme jej už na obrázku (1). Takovéto směry bychom očekávali při pohledu směrem k severnímu zemskému pólu (a 
tedy jižnímu pólu magnetickému, poznámka autora). 

Pokud na Zemi dopadá běžná sprška slunečního větru, pravděpodobně bychom si toho bez 
specializovaných přístrojů nevšimli. Dojde-li však k nehomogenitě, a do heliosféry je tak vyroněno větší množství 
nabitých částic, zemská magnetosféra se dostane pod jejich tlak. V malém časovém okamžiku jich tak propustí 
velké množství.  

Tyto částice se pak v atmosféře srážejí s molekulami plynu a působí jejich ionizaci, tedy rozpad na ionty a 
elektrony. Ionizované plyny vystavené vysokým energiím kosmického záření svítí. Díky tomu tak můžeme 
pozorovat polární záře.  

Při běžné aktivitě slunečního větru jsou aurory pozorovatelné opravdu v polárních oblastech, během 
silných výronů se ale jejich pás posouvá, a vzácně tak mohou být spatřeny i v našich zeměpisných šířkách. 

Vlivem takovéto toku nabitých částic může sama magnetosféra také poklesnout, dokonce se v jejím 
silovém poli mohou objevit díry. Těmi pak proudí sluneční vítr prakticky bez zábran do zemské atmosféry. Naštěstí 
nejsou magnetosférické díry tak časté a většinou nejsou nijak velké ani nejdou udržovány příliš dlouho, obvykle 
v řádu hodin. 

Může-li se vlivem slunečního větru pohybovat magnetosféra, může být pozorován pohyb i v zemské 
atmosféře. Děje se tak díky vzpomínanému ionizačnímu potenciálu kosmického záření, v jehož důsledku mohou 
právě vznikat.  

Představme si nyní atmosféru, plynný obal Země složený z molekul a radikálů (tedy částic majících 
charakter volných atomů, například kyslíkový biradikál , nebo neutrálních klastrů vzniklých rozpadem 

složitějších molekul, příkladem je hydroxylový radikál , pozn. autora). Takovýto systém by byl elektricky 
neutrální, protože neutrální molekuly by se pouze rozpadaly na neutrální submolekulární částice. Právě vlivem 
vysokoenergetických interakcí je ale v atmosféře deponován potenciál, díky kterému se dříve neutrální částice 
rozpadají na ionty a elektrony. Takovémuto procesu se říká ionizace. Jistě pak nepřekvapí, že hlavním zdrojem 
ionizační energie je Slunce. 
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Obrázek 4: Fotografie polární záře způsobené ionizací různých forem kyslíku. Červená barva je 

charakteristická pro molekuly, zelenkavá naopak pro atomy kyslíku, kyslíkové biradikály.  
Zdroj NASA  

http://bodahub.com/wp-content/uploads/2016/04/Polarlicht_2.jpg 
 

Fyzikální soustava zemské atmosféry je obecně dosti složitá. Jako v jakémkoliv jiném fyzikálním systému 
zde totiž platí, že jeho uspořádanost klesá s cílem dosažení přechodné nebo trvalé rovnováhy. Je tak jasné, že 
ionizované částice nebudou sdruženy na jednom místě, ale podle energie a také místa svého vzniku se budou 
atmosférou pohybovat.  

Ne vždy a všude však jejich energie stačí k tomu, aby se udržely v nabitém stavu. V malých výškách 
přibližně do 60 kilometrů nad zemským povrchem jsou iontové klastry naopak velmi rychle rekombinovány 
přijetím nějakého jiného volného elektronu. Z původně nabitých částic se tak stávají opět neutrální. Naopak ve 
výškách od 60 do 1000 kilometrů je ionizovaný plyn udržován rovnovážně, a tvoří tak vrstvu zvanou ionosféra. 

Plyn v ionosféřese dokonce po své ionizaci začne fokusovat, tedy shlukovat do oblaků plazmatu. Částice 
v plazmatu jsou pak ovlivňovány různými silami a energiemi, které mají svůj základ v kvantové mechanice a 
dynamice částic. Spokojme se s tím, že uvedeme základní vlastnost, kterou lze navenek pozorovat. Pohyb nabitých 
částic, tedy elektronů a iontů, není nahodilý. Nositelé náboje se naopak shlukují do malých složitě tvarovaných 
oblastí, kterým říkáme Debyeovy sféry. Jen uvnitř těchto téměř nepatrných, desítky mikrometrů velkých sfér, jsou 
elektrony a ionty ovlivňovat své okolí prostřednictvím náboje. Celkový náboj je totiž tak malý, že navenek se jeví 
jako téměř zanedbatelný a plazma jsme schopni pozorovat díky jeho energii. 

Energie ionosférického plazmatu výrazně roste s rostoucí výškou, kde je plazma udržováno. Podle toho se 
rozlišují tři základní ionosférické vrstvy, D, E a F. D ionosférická vrstva je nejnižší, nejřidší, nejchladnější a také 
nejméně probádaná. Právě jejímu jsme se na Hvězdárně Františka Krejčího rozhodli věnovat! 
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Ptáte se, proč jsme se vydali na stezku tak nejistého výzkumu? Odpověď je nasnadě! Měření vyšších 
ionosférických vrstev je totiž technicky náročné a stejně tak je to s přípravou vědeckých experimentů. I tu však už 
náš výzkumný tým diskutuje, a to s odborným pracovištěm akademie věd 

Návrhy experimentů a měření pro popis D ionosférické vrstvy jsou naproti tomu vcelku intuitivní. Měření 
provádíme SID monitory, což jsou velice jednoduché radioastronomické přístroje založené na indukčních cívkách. 
Indukuje se na nich napětí, které pochází od radiového signálu pozemních vysílačů, které se při své cestě odrážejí 
od ionosféry. 

O SID monitorech jste se mohli dočíst už v minulých číslech zpravodaje. Pokud vás však o nich něco 
zajímá, rádi vás uvidíme na hvězdárně a odpovíme na vaše otázky. 

Při správném provedení jsme tak schopni velmi přesného rozlišení. V takto řídkém plazmatu se totiž 
projeví prakticky každá nabitá částice. Jak takové rozlišení vypadá, si ukažme na obrázku.  

 

 
Obrázek 5: Denní cyklus D ionosférické vrstvy zobrazený pomocí časově rozlišené funkce elektronové 

hustoty (momentálního počtu nabitých částic, pozn. autora) a měřením získané intenzity radiových signálů. 
Pořízeno měřicí stanicí v Ostrově 17. května 2016. 

 
Vidíme, že množství nabitých částic v ionosféře se mění v jistém téměř harmonickém denním cyklu. 

Kdybychom vynesli do grafu výstupy měření z delšího časového úseku, opravdu bychom byli schopni vysledovat a 
odhadnoutperiodu. Nenechme se mást znaménky, která nás jen upozorňují na zápornou změnu směru nebo plochy 

pohybu. Formálně totiž vycházejí z rovnice .  označuje odhad změny počtu nabitých částic a  
je měřená hladina intenzity radiového signálu. Všimli jsme si znaménka . Figuruje v rovnici z jednoduchého 
důvodu. Ke změně elektronové hustoty totiž ve skutečnosti dochází z jiných příčin, než je procházející radiová 
vlna. Naopak vlna samotná je tímto jevem ovlivněna.  

Výše uvedený graf ukazuje ionosféru v průběhu takřka klidného dne. Nyní nás ale bude zajímat chování 
této atmosférické vrstvy v souvislosti se zvýšenou heliosférickou aktivitou a tokem slunečního větru. 
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Koncem dubna letošního roku se nám podařilo detekovat takzvanou vrstvu heliosférického proudu, která 
zasáhla naši modrou planetu. Jedná se o poměrně složitý jev, během něhož Země prošla heliosférickým polem 
s magnetickými anomáliemi, které mohly být příčinou vzniku krátkodobých děr v magnetosféře. Díky nim došlo 
k silným interakcím i v nižších ionosférických vrstvách. Ukažme si výsledky měření, stejného, díky němuž byl 
získán graf na obrázku 5. 

 
Obrázek 6: Měření heliosférické anomálie. Získáno 30. dubna 2016 měřicí stanicí v Ostrově. 

 

 
Na grafu je jasně viditelný rázový pokles elektronového obsahu, který je následně provázen dalšími 

fluktuacemi. Je tak zřejmé, že i když byla ionosféra zasažena prudkým tokem energie a hmoty, nebyl narušen denní 
cyklus.  

Takovéto jevy se obecně nazývají ionosférická odezva a mohou trvat od sekund až po několik hodin. 
Nejčastěji je ionosférická odezva způsobena vysokoenergetickými jevy majícími ionizační potenciál, kam patří 
sluneční aktivita, meteorické impakty, dále pak například magnetické bouře na planetě Jupiter, viz níže. Nemusí to 
však být pravidlem, díky ionosférické odezvě lze detekovat také γ záblesky, relativistické výtrysky energie 
z hlubokého vesmíru. Jejich energie bývá obvykle tak vysoká, že s takto řídkou hmotou neinteragují. Jako tok 
energie ale působí rozptyl nabitých částic a fázové rozdíly v plazmatu, které mohou být dále měřeny. Souvisejí 
totiž se změnami hybnosti a kinetické energie, o čemž se dále dočtete v následujících článcích. 

Ionosférická odezva je pro atmosférické fyziky velmi mocným nástrojem. Její matematické modely nám totiž 
umožňují dostat se až k popisu vysokoenergetických jevů, které atmosféru ovlivnily. My si ukážeme výsledek 
měření heliosférické poruchy, jenž byl již nastíněn výše, viz obrázek (5). Je jím časově rozlišené měření veškerého 
elektronového obsahu hmoty, která byla emitována Sluncem. 

Všimli jsme si, že celkové množství elektronů (jinak známo pod odborným anglickým termínem Total Electron 
Content, pozn. autora) detekovaných během výronů sluneční hmoty je velmi vysoké. Dále jsou patrné variace 
působené interakcí silových polí a také nárůst elektronového obsahu téměř současně s počátečním impulsem, který 
vedl k poklesu ionosférických vrstev.  
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Obrázek 7: Časově rozlišené měření výronů sluneční hmoty 30. dubna 2016. Modelováno a diskutováno 

na základě multistaničního měření. 
 
Výše uvedeným jsme si uvedli a dokázali, že Slunce obecně a heliosféra zvlášť jsou zdroji velmi mocných 

sil a energií, které ovlivňují naši, a nejen naši planetu. Výzkum heliosféry a jejích anomálií je velice složitá otázka 
a zdaleka ne všechna zákoutí viditelná na obrázku (2) jsou probádaná. Dále vstupují do hry sluneční skvrny a jejich 
magnetické odchylky, sluneční erupce, protuberance a filamenty a mnoho dalších jevů a skutečností, které je nutno 
brát v potaz. Ukázali a popsali jsme si však první vlaštovky, jejichž křídla k nám mohou přivát mnoho úžasných 
objevů. Hvězdárna Františka Krejčího bude u toho a vy se to budete moci dozvědět z první ruky. 

Nahlédněme však ještě o trochu dále, do místa ve sluneční soustavě, kde se heliosférické síly střetávají 
s mocným protivníkem. Zajímá vás, kdo by se chtěl měřit s takovým protivníkem? Odpověď na naši otázku leží 
přibližně 4.2 astronomické jednotky od modré planety. V této vzdálenosti bychom našli planetu, která vévodí 
plynným obrům. Planetu pojmenovanou podle vládce římských bohů, planetu Jupiter. 

 
Obrázek 8: Fotografie Jupiteru 
s viditelným přechodem 
galileovského měsíce.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj NASA 
http://www.nasa.gov/sites/default/fi

les/jupiter_1_0.jpg 
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Jupiter je největší planetou sluneční soustavy, na níž zuří staleté atmosférické bouře a probíhají kaskády 
fyzikálních i chemických procesů. Ty jsou pozůstatkem rušných dob ležících v počátku sluneční soustavy, kdy se 
dvě mladé hvězdy Slunce a Jupiter doslova přetahovaly o hmotu a energii. Nakonec hmotnější Slunce prošlo 
gravitačním kolapsem a byl to právě sluneční vítr, který Jupiter odvanul do dnešní vzdálenosti. Tam Jupiter prošel 
fází hnědého trpaslíka a vyhasl do podoby dnešní rušné planety.  

Podílí se na nich však nemalou měrou velmi silné magnetické pole, které vzniká díky dynamu 
podobnému procesu. Představme si nyní pevné jádro a plynné okolí planety. 

Ptáte-li se, kde se na plynném obru bere pevné jádro, vězte, že pochází ponejvíce z kovového vodíku. 
Takováto netypická forma nejlehčího a nejčetnějšího prvku celého známého vesmíru je způsobena vysokým 

tlakem, který v jádru planety panuje. Díky němu je chemická kovalentní vazba  sice zachována, ale 
vzdálenosti mezi atomy je výrazně redukována. Protože atomy vodíky jsou ve vazbě sobě navzájem rovnocennými 
partnery, přibližují se k sobě oboustranně na velice malé vzdálenosti. To má za následek, že jsou narušeny jejich 
elektronové obaly, a z neutrální molekuly vodíky náhle vzniknou těsně spojená kladná jádra obklopená volnými 
zápornými elektrony. Tato chemická struktura se běžně nachází v kovech, a proto má vodík za takovýchto 
extrémních podmínek opravdu vlastnosti podobné kovům. 

Je evidentní, že husté stlačené jádro a vlastní řídký plyn tvořící zbytek planety budou vlivem setrvačnosti 
rotovat. Jak je ale známo už ze školních lavic, těžší objekty se pohybují pomaleji. Proto se mezi rotací celé planety 
a samotného jejího jádra vyskytuje odchylka. Tu je však nutné někde vyrovnat, a to se děje nejlépe silovým polem. 
Proto kolem Jupiter vzniká ono vzpomenuté magnetické pole s velkými silovými účinky. 

Jeho silové působení je mimo samotný Jupiter ovlivněno také jeho velkými měsíci. Kolem Jupiteru obíhá 
pravděpodobně ještě více než 63 popsaných měsíců, čtyři z nich jsou ale nejvýznamnější. Pozoroval je už Galileo 
Galilei a po něm také nesou název galileovské měsíce. Řadíme k nim Ió, Ganymédés, Európu a Kallistó. Měsíc 
Ganymédés je ze čtveřice největší, my se ale budeme věnovat spíše měsíci Ió, a to z hned několika důvodů. 

Ió je z galileovských měsíců Jupiteru nejblíže, obíhá tedy kolem něj rovněž s nejkratší periodou. To by 
ale samo o sobě nebylo tak zajímavé, nebýt dalšího tajemství opředeného silového působení. 

Měsíc Ió je totiž geologicky nejaktivnějším tělesem v celé sluneční soustavě. Dodnes není dostatečně 
prokázáno, kde se v jeho nitru bere tak ohromná síla. Jisté je však to, že masivní zemětřesení jsou zdroje rušné 
atmosféry tohoto pozoruhodného měsíce. 

Obrázek 9: Fotografie Ió ve 
skutečných barvách. Kromě barev lze dobře 
rozlišit i velké krátery na celém povrchu měsíce.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj NASA 
http://apod.nasa.gov/apod/image/1403/iotrueco

lor_galileo_2796.jpg 
 

Io je také jednou z hlavních příčin anomálií v Jupiterově magnetickém poli. Stejně jako heliosféra není ve 
svém působení zdaleka omezena nejbližším okolím naší mateřské hvězdy, ani Jupiterovo silové pole není žádný 
drobeček a pokrývá přinejmenším oblast poloprostoru kolem všech třiašedesáti zmíněných měsíců. 
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Při vhodné vzájemné konstelaci Ió a Jupiteru, která může nastat ve třech hlavních případech, může být 
dokonce v Jupiterově silovém poli evokována magnetická bouře. Obecně je způsobena přechodem Ió přes některou 
z kritických siločar a následné kolize magnetických sil. 

Magnetické bouře jsou zdrojem velkého množství energie a také ionizačního potenciálu. Ten ovlivňuje 
atmosféru měsíce Ió, a z původně neutrálních převážně sopečných plynů tak vzniká ionizovaný plyn a následně 
plazma. To je kolem měsíce lokalizováno v takzvaném toru, jehož stopy se začnou objevovat po celé jeho oběžné 
dráze. 

Obrázek 10: 
Plazmatický torus 
kopírující dráhu 
měsíce Ió.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj 
Planetary Exploration 

http://www.ob
servatory.cz/news/nal

adte-si-jupiter.html  
 

Dosáhli jsme tedy soustavy tvořené plazmatem o vysoké teplotě a energii, které je udržováno kolem 
silného magnetického pole. Je zřejmé, že takováto soustava bude mít daleko ke stabilnímu systému. Je naopak 
velice neklidná, a vycházejí z ní tedy energetické výrony, které mohou dokonce na krátký čas zastínit heliosféru a 
zasáhnout i Zemi. 

 
I takovéto jevy jsme na hvězdárně schopni měřit a fyzikálně modelovat. Kromě vzpomínané ionosférické 

odezvy k tomu slouží rovněž měření magnetometrem, jednoduchou unipolární indukční cívkou. Nejde o nic 
složitějšího než o závitovou anténu, která je sestavena pro impedanci odpovídající frekvenci 20.1 MHz. To je totiž 
oblast, v níž lze nejlépe detekovat magnetické variace nejen Jupiteru, ale také Slunce. 

 
Na závěr článku tedy ukažme výsledky, jakých bylo s touto metodou dosaženo při zkoumání 

nejsilnější magnetické bouře typu B, která nastala loni v zimě, 21. prosince 2015. 
 
Nejprve si uvedeme výsledek magnetometrického měření, jímž je relativní intenzita radiových vln. Na 

obrázku (11) jsou velmi dobře viditelné píky odpovídající jednotlivým energetickým výtryskům magnetické bouře. 
Takováto data nám umožňují stanovit vlnové délky, na nichž byla uvolněna nejvyšší energie popisovaných 
výtrysků. Matematické odvození zde ukazovat nebudeme, protože přesahuje vytyčený odborný rozsah článku. 
Spokojme se s poznámkou, že mimo samotné měření je rovněž potřeba model ionosférické odezvy na planetě 
Zemi. Z takovéhoto kontinua vlnových délek je už snadné dostat se k efektivní teplotě zkoumané soustavy. 
Vypočítali jsme tedy jeden ze základních a kruciálních parametrů plazmatického toru, který stál za celou 
magnetickou bouří. Ukažme si zde časově rozlišené měření teploty. 
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Obrázek 10: Měření intenzity krátkovlnných radiových signálů emitovaných Jupiterem během magnetické 

bouře typu B 21. prosince 2015. Magnetometrážní stanice v Karlových Varech. 
 

 
Obrázek 11: Teplota plazmatického toru vzniklého silovou interakcí Ió a Jupiteru během magnetické 

bouře 21. prosince 2015. Magnetometrážní stanice v Karlových Varech. 
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Všimli jsme si, že teplota plazmatu v toru byla opravdu vysoká, dosahující až milionů kelvinů. Co je ale 
úžasné, je zjištění, že naše výsledky velice dobře odpovídají datům, která pro plazmatický torus měřila sonda 
Voyager! 

Proto jsme se pokusili o konečný výsledek, kterým je teplotně závislý model šíření nabitých částic 
v plazmatickém toru. Na obrázku níže jej vidíme zkonstruovaný. Je patrné, že i množství nabitých částic bylo 
vysoké a odpovídá velkým deponovaným energiím. Je tedy možné vyslovit závěr, že takováto bouře opravdu na 
okamžik zastínila heliosféru a zasáhla i Zemi. 

 
Obrázek 11: Model teplotně závislé distribuce nabitých částic v tělese plazmatického toru během 

diskutované magnetické bouře. Na modelu je dobře viditelný zážeh prvotního výboje přibližně v oblasti teploty 
2.5 milionů kelvinu. Magnetometrážní stanice v Karlových Varech. 

Věřte, že takovéto výsledky jsou zajímavé nejen pro nás, ale i pro vědeckou obec. Mohou totiž přinést 
revoluci v měření tajemných sil, silových polí a interakcí ve sluneční soustavě. 

 
Na závěr nezbývá než objasnit druhou část názvu tohoto článku. Jak mnozí z vás jistě ví, letní a podzimní 

měsíce jsou časem, kdy kromě krásných meteorických rojů přichází doba pro pozorování Slunce.  
Nejen radioastronomie totiž poskytuje zajímavé výsledky, i vaše vlastní oči jsou mocným nástrojem. Jste 

tedy srdečně zváni, abyste nás navštívili a poodhalili s námi tajemství skrytá ve sluneční soustavě. Rádi vám 
například nabídneme populárně laděné přednášky z běžného programu pro veřejnost. Budete ale velmi vítáni i na 
pozorovatelně, kde si budete moci Slunce prohlédnout vlastníma očima, stačí se s námi domluvit. I oči samotné 
jsou totiž mocný nástroj. Loňským létem se jako stálice nesly sluneční skvrny a jimi produkované sluneční erupce a 
podobné jevy se dají očekávat i v letošním roce. 

Přijďte si najít vlastní sluneční skvrnu, očima nebo pomocí radioastronomické techniky! Tato volba je jen a 
jen na vás. Rádi vás totiž necháme nahlédnout i do radioastronomické kuchyně, vysvětlíme vám podrobně své 
vědecké experimenty a necháme vás zkusit spolu s námi najít něco zajímavého v reálně měřených datech. Nebojte 
se přehrabování v archivech, naše data se měří a vyhodnocují v reálném čase! 

Konečně i na Jupiter se dozajista najde čas a místo. Jste vítáni na nočním pozorování, kdy se můžeme 
pokusit nejen tuto planetu najít a pozorovat. Stačí se předem domluvit na vhodném termínu a času. Stejně jako u 
Slunce, i zde se nabízí možnost seznámit se s radioastronomií a nahlédnout pod pokličku opravdových vědeckých 
objevů. Jestli vás tedy článek alespoň trochu zaujal, najděte si v závěru tohoto léta, případně po celý podzim či 
zimu nějaký ten den, kdy nás přijdete navštívit! Dáme vám možnost stát se na chvilku opravdovými vědci 
astronomy.                                                                                                            

Vojtěch Laitl 
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HLEDAJÍ SE GALAKTICKÁ JÁDRA  

Vojtěch Laitl, Astrotým Gymnázium Ostrov 
Nejen astronomy, ale jistě i vás fascinuje nádhera na nočním nebi. Možná jste si při pohledu na noční 

oblohu kladli otázku, co se skrývá za těmi tisíci jasných bodů a odkud se tam vlastně vzaly. Odpověď na tuto otázku 
je velice těžká, ale vědci se dnes snaží alespoň o její částečné nalezení. Jedním z objektů, které by nám mohli 
odpověď přiblížit, jsou jádra vzdálených galaxií, o kterých pojednává tento článek. 

Obrázek 1: Aktivní galaktické jádro a zářící blazar. Zdroj University ofLeicester  

Zdroj: http://www2.le.ac.uk/departments/physics/research/xroa/images/black-hole.jpg/image_preview 
 
Ve viditelném vesmíru se nachází téměř nepřeberné a množství objektů. Patří k nim hvězdy, planety, 

hvězdokupy, souhvězdí a také galaxie. Takto totiž v astronomii označujeme soustavy složené z velkého množství 
hvězd, mlhovin, interstelární hmoty a mimo to i temné hmoty a energie. Jistě znáte některé z Messierových objektů 
a možná také víte, že podle tvaru se v astronomii dělí galaxie na eliptické, spirální a nepravidelné. 

Zajímavou a na pohled až zarážející vlastností galaxií, že mezi galaktickými objekty jsou často obrovské 
vzdálenosti, a přesto se celá soustava drží pohromadě, a dokonce se otáčí kolem svého centra. 

Z fyziky víme, že aby bylo něco takového možné, musí být ona centra galaxií velice hmotná, a působit tak 
na své okolí obrovskou gravitační silou. A skutečně, jádra galaxií tvoří objekty, které svou hmotou dokonce 
ohýbají prostoročas. Jedná se o supermasivní černé díry. 

Černé díry jsou vpravdě tajemné objekty, o nichž ani dnešní moderní věda příliš neví. Jejich výzkum leží 
především na bedrech teoretických fyziků, protože přímé měření a detekce takovýchto objektů je velice náročná. 
Proto se v tomto článku nebudeme primárně zabývat černými děrami. Vzpomeňme však jejich základní vlastnosti. 
Popsali bychom se jako objekty s masivní hmotností, hustotou a gravitací, které vznikly působením gravitačních 
kolapsů. Gravitační kolaps obecně označuje stav, kdy vnější tlakové síly působící na těleso překonají jeho odpor, a 
soustava se tak zhroutí sama do sebe. Všimli jsme si, že gravitační kolaps a vznik černé díry je nutným 
předpokladem zrodu galaxie. 
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Není bez zajímavosti, že model gravitačního kolapsu je mimo diskutované problematiky pravděpodobně 
jediným vysvětlením vzniku hvězd a lze jej velice dobře použít i pro zkoumání původu obřích plynných planet. 
Nesmíme však zapomínat, že galaxie mají mnohem větší hmotnosti než stelární soustavy, jako je sluneční, a kolaps 
je tak při jejich vzniku mnohem intenzivnější. 

Obrázek 2: Supermasivní černá díra ohýbající prostor i čas. Zdroj NewScientist  

Zdroj: https://d1o50x50snmhul.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/01/mg22930554.300-2_800.jpg 
 

I když mají černé díry tak velké přitažlivé účinky, přece jen se jim nepodaří pohltit veškerou hmotu ve svém 
okolí. Je to z toho důvodu, že fyzikální systémy spějí k rovnováze, kterou lze dosáhnout několika způsoby. Jedním 
z nich je také setrvačnost, díky které je část galaktické hmoty odsouzena rotovat poblíž horizontu černé díry. Právě 
proto, že se však jedná o setrvačný pohyb, nebude tato hmota černou dírou pohlcena. 

Představme si to na jednoduchém příkladu. Mějme sluneční soustavu, kde kolem Slunce obíhá 8 planet, 
planetky, asteroidy, komety i jiná tělesa, jako jsou objekty Kuiperova pásu nebo Oortova mračna. Tento oběžný 
pohyb je výsledkem rovnovážných procesů, kdy při vzniku sluneční soustavy i miliony let po něm docházelo 
k přesunům planet mezi oběžnými drahami a srážkám s kosmickými tělesy, jejichž původ zůstane nejspíš navždy 
záhadou.  

Kdyby se tak ze Slunce ze dne na den stala černá díra, v oběžných drahách těles sluneční soustavy by nedošlo 
k žádné změně. Hmotný bod v ohnisku eliptických oběhových drah by je přitahoval stejně velkou silou jako 
doposud, objekty samotné by tuto sílu vyrovnávali svým působením. Nebyl by tedy důvod ke změnám fyzikálního 
stavu soustavy, pokud nebereme v potaz ochlazení a vymření všeho živého na Zemi díky poklesu teplot. 

Vraťme se však zpátky ke galaxiím. Vysvětlili a zdůvodnili jsme si přítomnost černých děr v jejich centru a 
diskutovali jsme existenci hmoty, která tuto černou díru obíhá v nevelkých vzdálenostech.  

Kdybychom měli popsat tvar takovéto hmoty, pravděpodobně bychom došli k disku. Proto se těmto 
systémům obecně říká akreční disky (známější pod anglickým termínem accretion disk, pozn. autora). Vizualizaci 
takového disku si můžeme prohlédnout na obrázku (1). 

Soustava, jakou jsme popsali, by se zdánlivě mohla jevit stabilní. Opravdu, kdyby jedinou působící silou byla 
síla přitažlivá, jíž jsme až doposud popisovali, stabilita by byla zřejmá.  

Daleko zřejmější ale je, že takovéto disky dozajista stabilní nejsou. Svou roli zde totiž hraje také působení 
dalších silových polí a také nerovnoměrné rozmístění energie ve hmotě akrečních disků. 

Díky tomu může dojít k tomu, že se v malé oblasti disku nashromáždí vysokoenergetické částice hmoty. 
Vlivem tohoto procesu je narušena energetická rovnováha, a soustava tak přestává být uzavřenou a nezbývá jí než 
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uvolnit energii do okolního prostoru. Energetické variace provázející takovéto jevy jsou velmi vysoké. Proto se 
galaktická jádra zbavují energie v podobě tvrdého záření γ nebo rentgenových paprsků. 

Galaktickým jádrům, v nichž takovéto procesy probíhají, se výstižně říká aktivní galaktická jádra. 
K nejaktivnějším z nich se řadí takzvané quasary (z anglického quasi-stellarradiosources, tedy ne zcela hvězdné 
radiové zdroje), samotný zářící objekt například akrečního disku se pak nazývá blazar. 

Právě blazar se našemu výzkumnému týmu pracujícímu na Hvězdárně Františka Krejčího podařilo zachytit. 
Nejen tvrdé a vysokoenergetické záření totiž provází anomálie aktivních galaxií, ale jsou to také emise dlouhých 
nízkoenergetických radiových vln. K jejich měření jsme na karlovarské hvězdárně dobře vybaveni. 

Předpokladem detekce γ nebo rentgenových záblesků v radiovém spektru je, aby takovéto výtrysky zasáhly 
Zemi. Pak totiž interagují s atmosférickou vrstvou zvanou ionosféra a způsobují rozptyl nabitých částic, které se 
v ní nacházejí. Tento jev ionosférické odezvy na průlet vysokoenergetického záření jsme schopni změřit pomocí 
svých SID monitorů. SID monitory jsou velice jednoduché indukční cívky, na kterých se indukuje napětí 
provázející radiové signály odrážené v ionosféře. 

Ukažme si nyní výstup z měření dne 12. května, kdy se jak usuzujeme, podařila zatím nejlepší detekce 
aktivního galaktického jádra. 

 
Obrázek 3: Výstup měření SID monitorem ze dne 12. května 2016. Označené píky a variace v relativní 

intenzitě radiového signálu souvisely se zvýšenou aktivitou galaktického jádra. Měřicí stanice v Ostrově. 
 

Díky měření ionosférické odezvy na zkoumaný jev jsme také schopni zjistit, jaká byla účinná teplota 
výboje v momentě, kdy vstupoval do atmosféry. I tento výsledek si můžeme ukázat. Účinnou teplotu si můžeme 
představit jako teplotu, již by měl výboj o stejných vlastnostech, kdyby byl iniciován zcela černým tělesem. 
Akreční disky galaktických jader absolutně černými tělesy ve skutečnosti nejsou, ale účinky jsou v tomto případě 
srovnatelné. 

Všimli jsme si, že výboje měly relativně velkou teplotu a v ranních i odpoledních hodinách srovnatelný 
průběh v čase. Dlužno poznamenat, že jsme teplotu neměřili ve stupních Celsia, ale v kelvinech, základní fyzikální 
jednotce teploty. Maximální dosažená teplota se tedy blížila 230°C. Oproti chladnému prostředí zemské ionosféry, 
kde se teploty běžně pohybují kolem -80°C, to je však stále velký teplotní i energetický skok. 

Podle toho, jak dlouhé a intenzivní byly teplotní píky, jsme usoudili, že se podařilo detekovat silný zdroj 
záření spjatý s aktivním galaktickým jádrem, tedy blazar. 

Samotná účinná teplota by nám ale nestačila k tomu, abychom správně popsali těleso blazaru a modelovali 
výboje, které vlastně naši modrou planetu zasáhly. K tomu, abychom mohli model zkonstruovat, potřebujeme také 
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znát přibližnou vzdálenost, odkud k nám záření přiletělo. Za tím účelem je na Hvězdárně Františka Krejčího 
provozována magnetometrážní stanice sestávající z jednoduché antény měřící krátkovlnné radiové signály spojené 

s variacemi magnetických polí.  
Obrázek 4: Účinná teplota výbojů zaznamenaných v ionosféře 12. května 2016 měřicí stanicí v Ostrově. 

Pomocí magnetometráže jsme schopni zjistit přesné informace o energii výronu, který provázel radiové 
signály. Pokud bychom se chtěli dostat ke vzdálenosti, která nás v souvislosti z blazarem zajímá, můžeme tuto 
energii využít. Díky ní jsme totiž schopni definovat momentální energii, která záblesk a výron energie iniciovala. 
Této fyzikální veličině se říká hybnost. 

Máme-li definovánu momentální hybnost a celkovou energii záblesku, můžeme popsat působení hybnosti 
na určitou vzdálenost, tedy zavést takzvaný moment hybnosti. S jeho pomocí se dostaneme k neznámé vzdálenosti. 

 
Uveďme si pro úplnost, jaké jednotky v astronomii používáme. S běžnými jednotkami, s jakými se 

setkáváme dnes a denně, bychom si nevystačili. Není totiž dobře možné měřit vzdálenosti ve vesmíru 
v kilometrech. Vždyť jen ve vesmírném měřítku zanedbatelná vzdálenost Slunce a Země činí 150000000 
kilometrů. Proto je zavedena jednotka světelný rok, tedy vzdálenost, jakou světlo uletí ve vakuu za jeden pozemský 
rok. Činí necelých deset bilionů kilometrů (přesněji 9.4607*1015km ,pozn. autora).  

 
Pro popis takových objektů, jako jsou quasary, blazary nebo obecně galaktická jádra, se navíc hodí 

vzdálenosti spjaté s úhlovými velikostmi. V souvislosti s tím využíváme jednotku parsec, jež je dána jako 
vzdálenost, odkud bychom právě spojnici Slunce a Země viděli pod malým úhlem jedné sekundy (parsec je 
anglická zkratka pro paralaxu a sekundu, pozn. autora).Mezi parsecem a světelným rokem platí převodní vztah . 

Nebojte se, že bychom se zde snažili zaplnit článek rovnicemi, které nás vedli při sestavování 
matematického modelu. Uveďme však výsledky, jichž bylo dosaženo. 

Právě moment hybnosti a s ním relativistické diagnostiky záblesků tvrdého záření nás dovedli k počáteční 
teplotě soustavy, odkud byly záblesky iniciovány. Tvoří ji právě onen blazar, či chcete-li také akreční disk. Vězte, 
že takovéto teploty dalece přesáhly diskutovanou teplotu výbojů v ionosféře. Jejich maxima totiž činila až 3 
miliony kelvinů! 

 
Od teploty je to už jen malý krůček k finální diagnostice zkoumaného tělesa. Jako mnohé jiné vesmírné 

soustavy jsou totiž také akreční disky a blazary tvořené plazmatem, oblakem ionizovaného plynu. Plazma je 
charakteristické nabitými částicemi, tedy elektrony a volnými ionty, nebo dokonce protony. Právě počet nabitých 
částic v jednotce objemu je jednou z nejdůležitějších veličin popisujících plazma. Nazýváme ji elektronová hustota. 

Je zřejmé, že elektronová hustota a její distribuce jsou závislé na teplotě. Pokud k této znalosti přidáme 
také velikost blazaru, kterou lze vypočítat pomocí změřené vzdálenosti a úhlové velikosti, dostaneme takzvaný 
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model teplotně závislé distribuce plazmatu v blazaru, akrečním disku a také samotném výboji. Ukažme si nyní 
takovýto model. 

 

 
Obrázek 5: Teplotně závislý model blazaru a části akrečního disku aktivního galaktického jádra, kde byl 

kumulován výboj. 
 

Všimli jsme si, že velikost aktivního galaktického jádra byla poměrně velká. V celém poloprostoru jsme ji 
vymezili rozměrem dvou tisíc parseců. Ani co do počtu nabitých částic nebyl blazar žádná drobeček. Ve výboji, 
jímž byl kumulován vysokoenergetický záblesk, se totiž nacházely desetimiliony miliard nabitých částic v jediném 
krychlovém metru. Pomocí teploty, kterou jsme stanovili, je už jednoduché zjistit, na jakých vlnových délkách byla 
výbojem vysílána energie. Můžeme říci, že tato energie se blížila spektrálním čarám vodíku. 

 
Bohužel tento záblesk v blazaru nepatří k jádru zcela nové galaxie, o jejímž objevu jsme snili. Pomocí 

známých databází jsme zjistili, že takovéto jádro by mohlo odpovídat aktivní galaxii zvané HAE17 2QZ May 2016. 
Zajímavé ale je, že dosud nebylo přesně určeno, kde ve vesmíru se tato galaxie nachází. Byla změřena vzdálenost, 
odkud přicházejí její energetické výboje, ale nepodařilo se přesně stanovit směr. 

 
I to však můžeme opakovaným měřením zkusit odhadnout. Tento náš úlovek v radiovém spektru nás totiž 

motivoval k další práci, jejímž výsledkem by mohl být zcela nový nástroj pro vysokoenergetickou astrofyzikální 
detekci. Základem pro to je však měření spekter takovýchto jevů a také modelování v metrických, nikoliv 
plazmatických rozměrech. 

 
Držte nám proto palce, nebo nás nejlépe navštivte! Rádi si na vás najdeme čas, a budete se tak moci 

věnovat galaxiím jako opravdoví vědci astronomové. 
 

Vojtěch Laitl 
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22. 9. 2016  16:20 h  Slunce vstupuje do znamení Va h 
  Podzimní rovnodennost. Za čátek Astronomického podzimu 

23. 10. 2016  01:45 h  Slunce vstupuje do znamení Š tira 
 

PŘEHLED FÁZÍ MĚSÍCE 

16.   9. 2016  20:04 h  Měsíc v úpl ňku (20:04) 
18.   9. 2016  18 h   Měsíc v přízemí (361 880 km) 
23.   9. 2016  10:55 h  Měsíc v poslední čtvrti  
  1. 10. 2016  01:11 h  Měsíc v novu 
  4. 10. 2016  12 h   Měsíc v odzemí (406 120 km) 
  9. 10. 2016  05:32 h  Měsíc v první čtvrti  
16. 10. 2016  05:23 h  Měsíc v úpl ňku  
17. 10. 2016  1 h   Měsíc v přízemí (357 854 km) 
22. 10. 2016  20:13 h  Měsíc v poslední čtvrti  
30. 10. 2016  18:38 h  Měsíc v novu  
31. 10. 2016  20 h   Měsíc v odzemí (406 669 km)   

POZOROVATELNÉ ÚKAZY NA OBLOZE  
16. 9. 2016  20 h  Polostínové zatmění Měsíce (u nás pozorovatelné) 

21. 9. 2016  23 h  Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 0,6˚ severně) 

28. 9. 2016  21 h  Merkur v největší západní elongaci (18° od Slunce) 

29. 9. 2016  10 h  Měsíc v konjunkci s Merkurem (Měsic 1,3° jižně) 

3. 10. 2016  23 h  Měsíc v konjunkci s Venuší (Měsic 4,2° severně) 

6. 10. 2016   8 h  Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsic 3,3° severně) 

8. 10. 2016  11 h  Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsic 6,4° severně) 

11. 10. 2016  11 h  Merkur v konjunkci s Jupiterem (Merkur 0,8˚ severně) 

19. 10. 2016    9 h  Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 0,3˚ severně;  

 těsná konjunkce nad naším obzorem ve dne, ráno pozorovatelné 
přibližování Měsíce k Aldebaranu) 

21. 10. 2016   maximum meteorického roje Orionid (ZHR=15) 

25. 10. 2016    5 h  Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 2,1˚ severně) 

28. 10. 2016  12 h  Měsíc v konjunkci s Jupiterem  

  (Měsíc 0,6° severně; přiblížení pozorovatelné ráno) 

30. 10. 2016     2 h  Venuše v konjunkci se Saturnem (Venuše 3,0˚ jižně) 

23.9. 
Poslední 
čtvr ť 

30.10. 
 

1.10. 
Nov 

 
První čtvr ť 

 

9.10. 

16.9.  
Úplněk 

 

22.10. 
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AKCE PR☺☺☺☺ DĚTI A MLÁDEŽ 
Akce jsou ur čeny jak členům Astronomického klubu a kroužk ů, tak i d ětem, které obor 

zajímá a členy nejsou. Každá akce je zam ěřena na pozorování n ějakého úkazu, který v té dob ě 
viditelný. Všechny akce se zabývají ale pozorováním  meziplanetární hmoty, planet a Slunce.  

Závazné p řihlášky nutno zasílat formou sms na telefon 7779534 21 nejpozd ěji do data 
uvedeného u každé akce. V p řihlášce uve ďte: jméno a p říjmení ú častníka, datum narození, 
adresu bydlišt ě a sms kontakt, na který mají po řadatelé zaslat up řesňující informace.  

☺  ☺  ☺☺  ☺  ☺☺  ☺  ☺☺  ☺  ☺    

ASTR☺☺☺☺N☺☺☺☺MICKÉ Víkend☺☺☺☺vky 2016/2017 
7. –  9. 10. 2016  ŘÍJNOVÝ ASTRONOMICKÝ VÍKEND  

PROHLÉDNI SI S NÁMI ZAJÍMAVOSTI MĚSÍCE 
Začátek akce: pátek 20:00                     Ukon čení akce: ned ěle 12:00 

Cíle akce: seznámit ú častníky s identifikací útvar ů na Měsíci a M ěsícem jako 
celkem. Bude možno si M ěsíc i vyfotografovat vlastním nebo p řístrojem hv ězdárny.  

Krom ě útvar ů na Měsíci se seznámíme t řeba s radioamatérským spojením 
odrazem od M ěsíce. Budeme si také stav ět SID monitor, který poskytuje velmi zajímavé 

výsledky i když venku prší nebo je zataženo hustou oblačností a astronomové tak nemohou sledovat 
oblohu vizuáln ě.  

Podmínkou ú časti je minimální v ěk účastníka 10 let. Uzáv ěrka p řihlášek je 30. zá ří 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 3. října 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 280,- K č. V příspěvku je 
zahrnuto stravování, pojišt ění, ubytování a program akce.  

☺  ☺  ☺☺  ☺  ☺☺  ☺  ☺☺  ☺  ☺ 
4. –  6. 11. 2016  LISTOPADOVÝ ASTRONOMICKÝ VÍKEND  

POJĎ S NÁMI POZOROVAT DEEP-SKY OBJEKTY 
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 
podzimní temné oblohy 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 10 let. Uzáv ěrka p řihlášek je 28. října 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 31. října 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 280,- K č. V příspěvku je 
zahrnuto stravování, pojišt ění, ubytování a program akce.  

TERMÍNY DALŠÍCH ASTROVÍKENDŮ – DEJTE SI DO DIÁŘE :-) 

LEDNOVÝ:  20. – 22. 1. 2017  PROMĚNNÉ HVĚZDY 
ÚNOROVÝ: 24. – 26. 2. 2017 DEEP-SKY OBJEKTY 
BŘEZNOVÝ:  24. – 26. 3. 2017 MESSIERŮV MARATON  
DUBNOVÝ: 21. – 23. 4. 2017 METEORY 
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Letní astr☺☺☺☺n☺☺☺☺mické praktikum 2017 

V TERMÍNU 20. – 31. 8. 2017 
Na víkendové astronomické akce naváže práv ě tato akce. Pro 

vážnější zájemce totiž poprvé nabídneme v p říštím roce n ěco trochu jiného. 
Nepůjde o tábor, ale o Astronomické praktikum. V posled ní srpnové dekád ě 
je nabídneme pro zájemce od 11 let (minimáln ě vyšlá 6.t řída ZŠ). Horní 
věková hranice není pro ú čast omezena. P ůjde o pobyt na hv ězdárn ě formou 
stáže. Maximální po čet účastník ů praktika je 8. P řednost dostanou zájemci, 
kteří projevovali zájem o praktickou astronomii celoro čně.  Tedy budou chtít 

zúro čit teoretické znalosti získané na víkendovkách a v kroužcích. Bližší informace podáme a dotazy 
zodpovíme na telefonu 777953421. P řihlášky budou k dispozici p řednostn ě účastník ům víkendovek. 

☺  ☺  ☺☺  ☺  ☺☺  ☺  ☺☺  ☺  ☺    

LETNÍ ASTRONOMICKÝ TÁBOR  
Pro termín 23. 7. – 5. 8. 2017 p řipravujeme pro d ěti ve v ěku od 8 do 15 let 

 

 
Letní tábor bude tentokrát provázet 

příběh, který souvisí s dopadem meteoritu 
před 13,8 milióny let do sousedního 
Bavorska. Proto na táboře proběhne i 
výprava se zaměřením na archeologii. 
Příběh čtyř mladých lidí z roku 2100, 
kteří jsou pozváni vynálezcem stroje času 
na výpravu do třetihor mohou prožít také 
účastníci tábora. Projít s hrdiny jednotlivá 
období v rozpětí 13 000 000 až 30 000 let 
před naším letopočtem, hrát si a věnovat se 
také vědeckým výzkumům.... Mohou tak 
prožít řadu dramatických situací při 
kontaktu přírodní pohromou a stát se také 
nakrátko bohy pro kmen pralidí. 

Letní astronomický tábor na hvězdárně dává možnost dětem se během několika dní seznámit 
s noční i denní oblohou a moderní astronomickou technikou. Každý účastník má proto mít alespoň 
minimální zájem o převažující astronomický program tábora. Nejmladší účastník musí mít vychozenou 
alespoň 3. třídu ZŠ a nejstaršímu účastníku může být maximálně 14 let. Maximální kapacita tábora je 
21 dětí. Ubytování je zajištěno ve stanové základně přímo v areálu, stravování probíhá v objektu 
hvězdárny. Cena 14tidenního tábora je 4800,- Kč. Majitelům Klubových karet nabízíme 20% slevu.   

Předběžné přihlášky je možno pro majitele Klubové karty kdykoli na telefonu 777953421, pro 
ostatní  budou k dispozici od ledna 2017 na http://astropatrola.cz/tabory-objednavka.htm 

    20  17 
ASTROPRAKTIKUM 

ULOV SI SVÁ ASTRODATA  

ZUBY MACHAIRODŮ 
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Program Hv ězdárny Františka Krej čího 

ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2016 
 

PRAVIDELNÁ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ 

KAŽDÝ DEN OD SOBOTY DO ČTVRTKA PO REGISTRACI   

LETNĚ-PODZIMNÍ OBLOHOU NA KŘÍDLECH LABUTĚ A ORLA 
 Každove černí pozorování za jasné oblohy po telefonické regi straci, které probíhá, 
pokud je jasno. Registrace možná denn ě od 13:00 do 16:00 hodin na čísle 357 070 595. Zde si 
vše dohodnete individueln ě a dozvíte se p ředevším, jaká p ředpov ěď počasí nás týž ve čer čeká 
a kdy by bylo pozorování nejlepší. Po registraci ob držíte pravidelné nezávazné sms informace 
o možnostech pozorování v dalších dnech. 
 

PRAVIDELNĚ KAŽDÝ PÁTEK (KROMĚ 30. 9. 2016) 
Páteční večerní programy jsou p řístupny bez p ředchozí registrace. Uvedené časy platí jako za čátek 

programu, kdy je sraz zájemc ů před hvězdárnou. Program uvozuje krátká tematická p řednáška. V p řípadě 
jasné oblohy prob ěhne pozorování dalekohledy pod jasnou oblohou. V p řípadě zatažené oblohy prob ěhne 
náhradní program dle domluvy s p řítomnými.  

LETNĚ-PODZIMNÍ OBLOHOU NA KŘÍDLECH LABUTĚ A ORLA 
20:30   POHÁDKY S HVĚZDIČKOU  

Kratší verze večerního pozorování vhodná pro rodiče s dětmi od 5 do 9 let. Je laděn spíše 
pohádkově a odborná astronomie zde není tak úplně na prvním místě.  

21:30 LETNÍ NOČNÍ OBLOHA ODKRÝVÁ SVÁ TAJEMSTVÍ 
Odbornější verze večerního pozorování vhodná pro děti starší 10ti let a dospělé. Program začíná 

v době, kdy je již dostatečná tma, je laděn více odborně a hvězdárna zde prezentuje výstupy svých 
měření a pozorování.  

DENNÍ PROGRAMY HVĚZDARNY PRO VEŘEJNOST 
V SOBOTU 1. a 8., O PODZIM. PRÁZDNINÁCH 26., 27. a 28. 10.  
15:00   POHÁDKY S HVĚZDIČKOU  

Program je vhodný pro rodiče s dětmi od 5 do 9 let. Je laděn spíše pohádkově a odborná 
astronomie zde není tak úplně na prvním místě. Návštěvníci si mohou z programové nabídky vybrat co 
je zajímá. 

                                                                    V PÁTEK 30. 9. 2016 
20:30 – 23:00  EVROPSKÁ NOC VĚDCŮ 2016 

 Letošní téma – bezpe čnost. Komentovaná prohlídka hv ězdárny a prezentace odborných a 
vědeckých výsledk ů týmu zapojených do mezinárodního projektu Ionozor.  Hvězdárna se p řipojuje k této 
celoevropské akci. 

21:30   PŘEDNÁŠKA: ZEMĚ V OHROŽENÍ 
Přednáší: Jaroslav Maxa, odborný pracovník hv ězdárny. 
Prezentace vlastního výzkumu Jupiteru a měsíce Io, představení možných souvislostí mezi tektonickými jevy na 
Zemi a na měsíci Jupitera Io, představíme stanice SID MONITORU a také veřejnosti ukážeme, jak by bylo skvělé 
umět předpovídat zemětřesení. Téma bezpečnosti nás zavede i do oblasti meziplanetární hmoty, kde se dozvíme 
detaily kolem nedávného Čeljabinského meteoritu a popíšeme důležitost sledování pohybů těchto těles kolem 
Země... 



 

www.astropatrola.cz                                                                        tel. 375 070 595 

17:00 120 MINUT ASTRONOMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ 
Odbornější verze předchozího programu vhodná pro děti od 10 let a dospělé. Program je laděn 

více odborně a hvězdárna zde prezentuje výstupy svých měření a pozorování. Návštěvníci si mohou 
z programové nabídky vybrat co je zajímá. 

 
 

MIMOŘÁDNÉ PROGRAMY HVĚZDARNY 
PRO VEŘEJNOST 

Každý den po registraci alespoň 4 dny předem 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA HVĚZDÁRNY 
 Možnost konání každý den v dob ě od 8:30 do 20:00 v individuáln ě dohodnutý čas dle pot řeby 
objednavatele a to v četně svátk ů, sobot a ned ělí, pro skupinu alespo ň tří osob. V p řípadě menšího po čtu 
zájemců je prohlídka také možná, ale čas jejího za čátku nabídnou pracovníci hv ězdárny dle svých 
možností.  
 Stejn ě tak je možné se tímto zp ůsobem p ředem dohodnout na zakoupení turistického suvenýru. 
  
 Registrace je možná na čísle 357 070 595 nebo prost řednictvím e-mailu hvezdarna.kv@gmail.com.  
U e-mailu je nutno po čítat s časovou prodlevou p ři vy řízení registrace.  Zde si vše dohodnete individueln ě. 
 

Pondělí – pátek 8:30, 9:45, 11:00 
EXKURZE PRO ŠKOLNÍ KOLEKTIVY 

 Registrace pro skupiny je nutná alespo ň 8 dnů předem telefonicky nebo e-mailem. Po jejím 
provedení ješt ě požádáme o vypln ění závazné objednávky na http://astropatrola.cz/exkurze . V jeden den 
jsme schopni zajistit exkursi bu ď od 8:30 a 11:00 nebo jen od 9:45. D ůvodem je kapacita hv ězdárny. 
Exkurse p řijímáme do po čtu 50 osob, nad tento po čet rozd ělujeme dle domluvy na dv ě skupiny.  
 

Pondělí – pátek v časech dle dohody 
ASTRONOMICKÉ VÝJEZDY PRO ŠKOLNÍ A JINÉ KOLEKTIVY 

 Registrace pro tyto skupiny je nutná alespo ň 8 dnů předem telefonicky nebo e-mailem. Po jejím 
provedení ješt ě požádáme o vypln ění závazné objednávky na http://astropatrola.cz/exkurze . Minimální 
počet objednaných ve skupin ě je 25 osob.  
 

POBYTY S ASTRONOMICKÝM PROGRAMEM 
 Celoro ční pobyty na hv ězdárn ě umožňují skupinám t řídám rozší řit klasickou exkursi o pozorování 
noční oblohy bez nutnosti se po jeho skon čení odebrat okamžit ě domů. Možnost objednat pro školní 
skupinu d ětí ze základních škol. Od 1. 9. do 15.5. kapacita j en 15 míst, od 16.5. do 31. 8. kapacita 35 míst. 

 

ASTRONOMICKÉ KROUŽKY PRO DĚTI  
Astronomické kroužky otvírá hv ězdárna vždy od října do kv ětna pro d ěti od 4. ro čníků základní 

školy každoro čně v různých dnech a časech na Domech d ětí a mládeže z d ůvodů lepší dostupnosti. Bližší 
informace získáte na čísle 357 070 595 nebo prost řednictvím e-mailu hvezdarna.kv@gmail.com .  

 

ASTRONOMICKÁ ŠKOLA   
Astronomickou školu a možnosti konzultací nabízíme všem starším zájemc ům a členům 

Astronomického klubu vždy v pátek ve ve černích hodinách. Bližší informace na čísle 357 070 595 nebo 
prost řednictvím e-mailu hvezdarna.kv@gmail.com.  
 


