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Východiska
možnosti, typ a rozsah pozorování

HVĚZDÁRNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
• Celkové snímky slunečního disku (fotosféra)
• Detailní snímky sluneční fotosféry (aktivních oblastí)
• Přehledové snímky protuberancí
• Detailní snímky protuberancí
• Detailní snímky aktivních oblastí v chromosféře
• Celkové snímky sluneční chromosféry 
• Archiv

Možnosti pracovišť i jednotlivců, technické vybavení 
(optické, rádiové apod.), pozorovací program, 
personální a časové možnosti, pozorovací kampaně, 
komunikační platforma, zpracování dat, publikování

Bude vůbec zájem?



Priority pozorování 
Hvězdárna Valašské 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 a formy spolupráce

- spolupráce na vývoji, nákupu, testování přístrojů a technického 
vybavení, softwaru

- spolupráce na školení a vzdělávání (spolu)pracovníků
- výměna didaktických a metodických postupů
- společné využívání odborných astronomických pozorování pro 

vzdělávací účely (včetně technického vybavení, know-how)
- výměna pořízených materiálů pro propagaci a PR
- přímá spolupráce na odborném pozorovatelském programu –

společné cíle, kampaně, zpracování, publikování – závislé na 
jednotlivcích (organizace jen vytvářejí podmínky)

- výměnné pozorovatelské stáže
- organizace výjezdních pozorování apod….



Detailní snímky protuberancí – časové série



Protuberance







Pozorovací technika
Je k dispozici…



Příležitost pro studenty i další zájemce
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 odborné práce (od všeho něco)

- důležitá je systematičnost a dlouhodobost a nezbytná dávka 
koordinace a komunikace



Děkuji za pozornost
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