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Trocha historie…

1. Počátky 1957 – Mezinárodní geofyzikální rok – počátek 
fotografických pozorování Slunce

2. Postupný rozvoj a přibírání dalších pozorovacích technik 
(detaily sluneční fotosféry, protuberance)

3. Vývoj rozsahu a povahy pozorování v čase
4. Podíl na službě FOTOSFEREX, sběr dat vizuálních pozorování 

Slunce z ČSSR, ČR, SR aj.
5. Problémy materiálů, zdrojů – spolupráce a pomoc kolegů
6. Systematické sledování, zpracování a publikování.



Rozsah pozorování

1. Celkové snímky slunečního disku (fotosféra)
2. Detailní snímky sluneční fotosféry (aktivních oblastí)
3. Přehledové snímky protuberancí
4. Detailní snímky protuberancí
5. Detailní snímky aktivních oblastí v chromosféře
6. Celkové snímky sluneční chromosféry 
7. Archiv

éra fotografie x éra CCD detektorů



éra fotografie

Celkové snímky fotosféry a přehledové celkové snímky 
protuberancí 



Detailní snímky aktivních oblastí ve 
fotosféře

éra fotografie



Detailní snímky protuberancí – časové série

éra fotografie



Protuberanceéra fotografie









Nové systémy
1. TV CCD (výhody, nevýhody)
2. CCD kamera (výhody, nevýhody)



Nové snímky

1. Jeden systém – více možnosti (problém kvality)



Nové snímky

Jeden systém – více možnosti (problém kvality)



Protuberance

„Pohled“ do protuberančního koronografu



Nová generace CCD
Výhody i nevýhody



Detailní snímky 
aktivních oblastí 
v chromosféře 
(porovnání s 
magnetogramem
ze SOHO)

éra CCD 
detektorů



Detailní snímky aktivních oblastí v chromosféře



Nová technika – nové možnosti

Celkové snímky sluneční 
chromosféry (pokusy) 





Sledování chromosférických 
erupcí
Problémy, omezení a možnosti (diskutovány s ohlasem na webu 
Hvězdárny Valašské Meziříčí)



Erupce s výtryskem



Snímky aktivních 
oblastí v chromosféře



Erupce





Hlavní okruhy problémů

Řešené problémy je potřeba vybrat dle podmínek 
daného pracoviště - Hvězdárny Valašském Meziříčí:

- Změny v morfologie skupin sluneční skvrn ve fotosféře i 
chromosféře (i na úrovní jednotlivých skvrn) v závislosti na 
změně erupční aktivity či změny jejich trendů

- Výskyt, rekurence a morfologie protuberancí a filamentů
aktivních oblastí

- Dynamika aktivních protuberancí
- Monitoring aktivních oblastí



Možnosti zapojení studentů 
a externích spolupracovníků

Existuje několik možností a forem zapojení se:
- práce „pomocné a různé“ (rešerše, archivační práce, 

základní zpracování)

- systematické zpracovávání pozorování

- samostatné pozorování Slunce (multispektrální případně 
spektroskopické)

- komplexní zapojení do odborní práce (od všeho něco)

- důležitá je systematičnost a dlouhodobost



Děkuji za pozornost
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