T-expedice
Radnice
2015


Sborník výstupů odborných sekcí
T-expedice


Kolektiv autorů


Mgr. Pavel Rušar, editor

1

T-expedice Radnice 2015
Sborník výstupů odborných sekcí T-expedice
Kolektiv autorů
Jazkyková korektura: Mgr. Vlasta Kohoutová, PaedDr. Eva Schneiderová
©Vydal Národní institut pro další vzdělávání
ISBN 978-80-86956-98-5

2

Obsah
Předmluva ...................................................................................................................... 4
Kvalita podzemních a povrchových vod na Radnicku a návrh technologií úpravy
surových vod na vodu pitnou.......................................................................................... 5
Z historie poslední židovské komunity v Radnicích . .....................................................15
Mapování sluneční aktivity za použití vizuálních, spektrofotometrických
a ionosfericko-detekčních metod .................................................................................38
Tuláci Sluneční soustavy................................................................................................ 54
Významné druhy rostlin Údolí Klíčavy ..........................................................................62
Vodní ptactvo PP Horní Berounka a PP Hřešihlavská od Zvíkovce po Liblín . ................75
Měření tělesných funkcí open-source elektronikou......................................................84

3

Předmluva
Již druhým rokem má čtenář prostřednictvím tohoto sborníku možnost nahlédnout na
výsledky výzkumně orientovaného vzdělávacího programu T-expedice, který, realizovaný opět pod záštitou Národního institutu pro další vzdělávání v projektu TALNET, nesl
pro rok 2014/2015 název RADNICE.
Příprava na samotnou terénní expedici, která je vyvrcholením programu, začala v on-line kurzech Nad vědou v dějinách I. a II. přibližně rok před jejím konáním. Talentovaní žáci základních a středních škol se v průběhu prvního bloku (časově odpovídajícímu
přibližně zimnímu semestru) věnovali především teoretickým otázkám souvisejícím
s metodologií vědy, a to na pozadí historického vývoje vědeckých disciplín, a právě metod v nich používaných. Za vybrané obory žáci připravovali argumentaci různých vědeckých postupů, a se soustavou vědeckých metod se tudíž seznamovali mezi sebou navzájem a v ryze interdisciplinární podobě (z oborů byly zastoupeny botanika, zoologie,
chemie, astronomie, IT a historie). Ve druhém bloku kurzu žáci ve spolupráci s instruktorem kurzu a s experty ze jmenovaných oborů připravovali a precizovali badatelské
záměry. Předtím, než s těmito záměry jako s projekty předstoupili před odbornou komisi
Talnetu, prošli vlastním připomínkováním v rámci druhého bloku on-line kurzu tak, aby
byli na možné otázky co nejlépe připraveni.
Takováto příprava se ukázala jako velmi vhodná, avšak zároveň jako ne zcela dostatečná,
když některé pečlivě připravené argumentace žáků byly sofistikovaným způsobem napadány ze strany odborné komise, členů vedení Talnetu i „talneťáků“ přítomných u obhajob. Výsledek byl ale v závěru pozitivní, všechny předkládané a obhajované badatelské
záměry byly schváleny a žáci (již zvaní jako „garanti“ ve smyslu „pověřeni garantováním
badatelské aktivity“) měli za sebou první zkušenost tohoto typu.
Největší práce však garanty teprve čekala. Po druhém bloku on-line kurzu a po úspěšných
obhajobách svých badatelských záměrů začali sestavovat týmy ze svých kolegů
z Talnetu, případně i svých spolužáků ze základních či středních škol, a tyto své kolegy
(v projektu zvané „badatele“) na výzkumnou činnost systematicky (formou svého online kurzu a formou setkání ve virtuálním prostoru) školit a připravovat. V této fázi jim
organizátoři poskytli jednak podporu expertní (na přípravě se již plně podíleli oboroví
experti, kteří působili jako „rádci“ týmu; v projektu jednoduše zvaní jako „experti“),
a jednak podporu psychologickou (garanti mohli využít konzultace s psychologem, aby se
vyvarovali potenciálních problémů v týmu nebo aby se připravili na možné komplikace
a neúspěchy v terénu).
Samotná expedice pak proběhla na konci srpna 2015 v okolí městečka Radnice na Plzeňsku. Týmy operovaly společně se svými experty na zvolených lokalitách, prováděly
naplánovaný výzkum a zároveň již připravovaly jeho první výstup – poster, který byl
před všemi sekcemi prezentován poslední den expedice a komisí následně kritizován
a zhodnocen. Sborník, který držíte v rukou, je pak poslední fází T-expedice, pomineme-li
nabídku garantům účastnit se kurzů Nad vědou v dějinách III. a IV., ve kterých dochází
k hlubšímu zhodnocení výsledků expedice a k nastínění souvislostí výzkumu ve spojitosti
s poznatky oborů, jako jsou dějiny vědy nebo teorie vědy.
Pavel Rušar
Instruktor kurzů Nad vědou v dějinách
4

Kvalita podzemních a povrchových vod
na Radnicku a návrh technologií úpravy
surových vod na vodu pitnou
Garant: Jakub Sochor
Badatelé: Veronika Deketová, Karen Bohbotová,Marie Grunová,
Anna Marie Mikulecká
Expert: Ing. Helena Sochorová, Ph.D.

Abstrakt:

Tato práce se zaměřuje na kvalitu podzemních a povrchových vod v radnickém regionu
z hlediska kvantity vybraných chemických látek. Navazující prací byla tvorba příslušné
technologie úpravy vody jako součásti studie pro realizaci úpravny pitné vody v dané
lokalitě. V řešení bylo použito převážně metody analýzy – pomocí analytických systémů Vernier (princip měření napětí v roztoku) a Merck (princip kolorimetrie) - a rešerše
z veřejně dostupných internetových zdrojů. Výsledkem práce jsou veřejně přístupné dokumenty, díky nimž se zvýší informovanost o kvalitě vod přímo mezi obyvateli, a návrh
čtyř úpraven pitné vody na Radnicku, které mohou být využity jako vstupní orientační
podklady pro budoucí stavby.

Klíčová slova:

životní prostředí, voda, technologie úpravy pitné vody, úpravna vody, Radnicko, PRVAK

Úvod

Problematika zajištění dostatku kvalitní pitné vody a způsobu její úpravy ze stávajících
zdrojů surové vody dané jakosti je jedno ze současných ožehavých témat. Pokles hladiny
spodní vody související jak s postupným vyčerpáváním zásob, tak i s vlivem klimatických
změn, s sebou nese potřebu být připraven na postupné zhoršování dostupnosti vody
i na exploataci zdrojů horší jakosti. V tom případě pak již není možné individuální zásobení, ale použití sofistikovaných technologií úpravy je vázáno na hromadnou distribuci
pitné vody, a to jak z technických a technologických, tak i z ekonomických důvodů.
Výše uvedené skutečnosti nás vedly ke stanovení výzkumných otázek badatelského záměru. Těmi bylo zjištění jakosti možných zdrojů surové vody v oblasti Radnicka a návrh
možné technologie úpravy při jejich využití.
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Obrázek 2 - Analyzátor firmy Vernier

Obrázek 1 - Analyzátor značky Merck

Metody

První metodou použitou při této vědecké práci byla rešerše, kdy jsme pomocí online
map a veřejně přístupného webového portálu PRVAK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje) vytipovali místa, kde dojde k odběrům a obce, ve kterých vytvoříme studii technologie ÚV.
Hlavní využívanou metodou zde byla analýza vzorků vody. Pomocí systému Merck a Vernier jsme analyzovali některé chemické ukazatele (konkrétně amonné ionty, dusičnany,
konduktivitu, mangan, pH a železo). Německý systém Merck funguje na principu vzniku
barevných sloučenin ve zkoumané vodě (reakce manganu a železa s oximy1) a následné
kolorimetrii; chyba měření se zde pohybuje okolo 5 %. Americký systém Vernier měří
obsažené látky pomocí elektrod a výstupního napětí; chyba měření je zde okolo 10 %.

Odběry vody

Celkem bylo provedeno 27 odběrů vody (z toho 5 odběrů provedl garant botanické sekce Jiří Rudolf a 1 garantka ornitologické sekce Eva Matoušková). Jeden vzorek byl pro
malou důvěryhodnost při analýze vyřazen. Odběr probíhal z části do specializovaných
polyethylenových vzorkovnic o objemu 500 ml, z části do lahví z polyethylentereftalátu
o objemu 500-1500 ml. Vzorky byly odebrány přesně podle příslušné české státní normy
(stejně jako jejich analýza) a byly zde zastoupeny vzorky podzemní i povrchové vody na
celém území Radnicka.

Přesné chemické reakce vzniku sraženin jsou obchodním tajemstvím firmy Merck Millipore a jsou
veřejnosti nepřístupné.
1
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Tabulka 1 - Seznam počtu odběru vzorků dle katastrálního území
Katastr
Bujesily

Počet odběrů
Povrchová voda
Podzemní voda
1
0

Drahoňův Újezd

0

1

Hlohovice

1

1

Kamenec u Radnic

1

0

Lány

3

0

Mlečice

1

0

Němčovice

2

1

Olešná u Radnic

2

0

Podmokly nad Berounkou

1

0

Prašný Újezd

1

1

Radnice u Rokycan

1

1

Ruda u Nového Strašecí

2

0

Svinná u Hlohovic

1

2

Terešov

1+1 (vyř.)

1

Celkem

18 + 1
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Obrázek 3 - Mapa odběru jednotlivých vzorků (modrá - povrchová voda; červená - podzemní voda)
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Výsledky analýzy vzorků vody

Tabulka 2 - Výsledky analýzy vzorků vody

Studie technologie ÚV

Následně byla zhodnocena jakost surových vod v jednotlivých odběrných profilech ve
vztahu k možnosti využití zdroje jako zdroje surové vody pro úpravu na vodu pitnou.
Syntézou teoretických a prakticky zjištěných dat byly vybrány čtyři vhodné profily, se
kterými bylo dále pracováno. Došlo k vytvoření studií pro celkem 4 různé úpravny vody –
ve Svinné, v Němčovicích, v Hlohovicích a v Terešově. Ve všech případech byla navržena
velikost technologické linky o výkonu do 1,2 l/s. V těchto návrzích není brán zřetel na
ekonomickou náročnost stavby a následujícího provozu.

ÚV Svinná

Tento projekt vypracoval Jakub Sochor. Zdrojem surové vody bude 30 m hluboký obecní
vrt, který je již vyhlouben. Problémovými ukazateli jsou pouze železo a mangan, je zde
také možný výskyt radonu (vrt se nachází na přelomu území s nízkým a středním radonovým indexem).
Úpravna vody o celkovém výkonu 0,4 l/s (4200 m3/rok) bude zásobovat 43 občanů a 95
rekreantů.
Technologie bude složena z následujících technologických stupňů:
• Aerace – využívá se k odstranění radonu přestupem do plynné fáze a k částečnému
převedení železa na filtrovatelnou podobu oxidací železnatých iontů na ionty železité
pomocí vzdušného kyslíku
• Alkalizace – zde se bude používat běžně dostupná chemikálie, a to hydroxid sodný
NaOH (alkalizační látka byla vybrána na základě potřeby dosažení vyšší míry alkalizace)
• Oxidace - pro oxidaci železa a manganu ve vodě použijeme manganistan draselný
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• Filtrace – mechanická separace pevného podílu hydratovaných oxidů železa a manganu
• Dezinfekce + zabránění sekundární kontaminaci – pomocí chloru

ÚV Němčovice

Tento projekt vypracovala Karen Bohbotová a Jakub Sochor. Zdrojem surové vody bude
podzemní voda. Problémovými ukazateli jsou zde železo a mangan. Stejně jako u ostatních úpraven nachází se Němčovice v oblasti se středním radonovým indexem, bude
tedy potřeba brát určitý ohled na možnou přítomnost radonu v surové vodě.
Úpravna vody o celkovém výkonu 0,5 l/s (7 500 m3/rok) bude zásobovat 147 občanů
a zhruba 100 rekreantů.
Technologie bude složena z následujících technologických stupňů:
• Aerace – využívá se k odstranění radonu přestupem do plynné fáze a k částečnému
převedení železa na filtrovatelnou podobu oxidací železnatých iontů na ionty železité
pomocí vzdušeného kyslíku
• Alkalizace - pro úpravnu vody v Němčovicích jsme se rozhodli použít pro alkalizaci
vody 4 % roztok Na2CO3 (alkalizační látka byla vybrána na základě potřeby dosažení
nižší alkalizace)
• Oxidace – pro oxidaci železa a manganu ve vodě použijeme oxid chloričitý, který
bude sloužit zároveň i jako dezinfekce
• Filtrace – mechanická separace pevného podílu hydratovaných oxidů železa a manganu

ÚV Hlohovice

Tento projekt vypracovala Veronika Deketová. Zdrojem surové vody bude podzemní
voda. Problémovými ukazateli, na které se musí technologie zaměřit, jsou železo, mangan (jako u většiny podzemních vod) a amonné ionty NH4+ (může být způsobeno hnojivy nebo fekálním znečištěním). Vzhledem k stanovisku ČGS, která tady předpokládá
střední radonový index, musíme počítat i s odradonováním vody.
Úpravna vody o celkovém výkonu 1 l/s (35 000 m3/rok) bude zásobovat 149 stálých
obyvatel a 49 rekreantů.
Technologie bude složena z následujících technologických stupňů:
• Aerace – využívá se k odstranění radonu přestupem do plynné fáze a k částečnému
převedení železa na filtrovatelnou podobu oxidací železnatých iontů na ionty železité
pomocí vzdušeného kyslíku
• Chlorace do bodu zlomu - Z důvodu vysoké hodnoty obsahu amonných iontů, která
překračuje limit pro pitnou vodu, jsme se rozhodli použít metodu chlorace do bodu
zlomu. Chlor dávkovaný v poměru Cl:N=10:1 oxiduje přítomné amonné ionty až na
elementární dusík, a tím se z vody odstraní. Určitý předem vypočítaný přebytek
chloru bude současně sloužit k oxidaci přítomného železa a manganu na filtrovatelnou formu a také k dezinfekci vody
• Alkalizace - Pro úpravnu vody v Hlohovicích jsme se rozhodli použít pro alkalizaci
vody Na2CO3 (alkalizační látka byla vybrána na základě nutnosti nižší míry alkalizace).
• Filtrace - zachytí sraženiny manganu a železa vzniklé oxidací. Jako náplň filtrů bude
sloužit vodárenský písek se zrnitostí FP2.
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Obrázek 4 - Schéma úpravny vody Hlohovice

ÚV Terešov

Tento projekt vypracovala Marie Grunová a Jakub Sochor. Zdrojem surové vody bude
opět podzemní voda. Problematickými ukazateli jsou zde pouze dusičnany, jejichž koncentrace byla 23. 8. 2015 224,5 mg/l. V praxi se jedná o tak vysokou hodnotu znečištění,
že by bylo doporučeno tento zdroj nevyužívat a vyhledat náhradní. Pro potřeby našeho výzkumu jsme provedli úpravu tohoto parametru a vytvořili vodu návrhové jakosti
s obsahem 80 mg/l. Jako ve všech předchozích případech se zdroj vody nachází v oblasti
se středním radonovým indexem.
Úpravna vody o celkovém výkonu 1,2 l/s (36 000 m3/rok) bude zásobovat 129 stálých
obyvatel a místní výchovný ústav.
Technologie bude složena z následujících technologických stupňů:
• Aerace – využívá se k odstranění radonu přestupem do plynné fáze a k částečnému
převedení železa na filtrovatelnou podobu oxidací železnatých iontů na ionty železité
pomocí vzdušeného kyslíku
• Iontová výměna - Ionexy jsou definovány jako tuhé nebo kapalné látky s disociovanými ionty mající schopnost tyto ionty vyměňovat za ionty stejného náboje obsažené
v roztoku. Předpokládáme použití ionexu v Cl- cyklu, to znamená, že nadbytečné
dusičnanové ionty budou měněny za ionty chloridové. Danou technologií bude upravována pouze určitá část celkového množství vody tak, aby po smíchání s hlavním
proudem došlo ke snížení obsahu dusičnanů pod limitovanou hodnotu.
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• Dezinfekce – Navrhujeme dezinfekci fyzikálního typu. Princip dezinfekce pomocí UV
záření, které spočívá v tom, že UV záření proniká dovnitř buněk, kde způsobuje fotochemickou změnu, kterou utlumí a poruší procesy potřebné pro život mikroorganismů. Proti sekundární kontaminaci vody v rozvodné síti bude voda na výstupu
z úpravny vody chlorována.

Experiment s alkalizací

Při návrhu všech technologií byl využit technologický stupeň alkalizace, tedy zvýšení pH
vody pomocí dávkování alkalizační chemikálie. V praxi malých úpraven vod se obvykle
jedná buď o dávkování uhličitanu sodného, nebo hydroxidu sodného. Nastavení reakce
vody na vyšší hodnotu než má voda surová je důležité z hlediska průběhu odželeznění
a odmanganování a dalších, např. korozních procesů vody v potrubí při její distribuci.
Pro odhad dávky alkalizačního prostředku neexistuje dostatečně přesná výpočtová metoda, stanovení dávky se vždy musí provést experimentálně. My jsme danou metodu
vyzkoušeli u studie ÚV Hlohovice. Výsledkem je níže uvedený graf závislosti pH vody na
přídavku alkalizačního roztoku. Z dané funkce je pak již možné s dostatečnou přesností
odhadnout dávku sody pro reálný provoz, podle které se pak v projektu např. dimenzuje
dávkovací zařízení a další části technologické linky.
Výchozí hodnota pH byla v tomto případě 7,03 a objem vzorku byl 1 litr.

Obrázek 5 - Závislost změny pH na množství uhličitanu sodného ve vodě z Hlohovic
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Zveřejnění výsledků

Výsledky jednotlivých rozborů odebraných vzorků surových vod byly poslány starostům
obcí, ve kterých odběry proběhly. Při předávání bylo poukázáno na to, že tyto rozbory jsou veřejné, takže mohou být vyvěšeny na veřejně přístupných místech (například
úřední deska). Studie úpraven byly poslány taktéž starostům a bylo jim doporučeno tyto
dokumenty archivovat, aby mohly být použity jako podklady pro případnou budoucí
stavbu úpravny v dané lokalitě.

Obrázek 6 - Výsledky místního rozboru vody na úřední desce v Kamenci

Závěr

Při realizaci našeho badatelského záměru bylo ověřeno, že v zájmovém území je možné
nalézt zdroje surové vody, které jsou vhodné pro úpravu na vodu pitnou. V případě stavu
nedostačující vydatnosti stávajících zdrojů zde existuje potenciál pro zvýšení produkovaného množství vody pitné. Hlavními problematickými ukazateli jsou podle očekávání
železo a mangan, ev. radon. Technologie navrhované v čtyřech provedených studiích
jsou reálně možné a postavené na běžně využívaných procesech. Výstupy z bádání mohou pracovníkům samosprávy v těchto lokalitách nastínit možný směr řešení problémů
s nedostatkem pitné vody v jejich obcích.
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• Vyhláška Ministerstva zemědělství 428/2001Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001
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v platném znění
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Z historie
poslední židovské komunity
v Radnicích
Garant badatelského záměru: Anna Sedláčková
Badatelé: Štěpánka Grunová, Anna Korytářová
Experti sekce: Mgr. Martin Caletka, Mgr. Pavel Rušar

Abstrakt
Tento článek mapuje historii židovského osídlení v Radnicích v letech 1920–1942. Pozornost je krátce věnována i poválečnému období (1945–1947). Výzkum je založen převážně na studiu archivních materiálů ve Státním okresním archivu Rokycany, v Archivu
Židovského muzea v Praze a některé materiály pochází i z Památníku Terezín.
Z výzkumu vyplývá, že židovská komunita byla vesměs asimilovaná s radnickým prostředím, mnohdy se aktivně účastnila veřejného života. Z dochovaných pramenů je patrné,
že městský úřad k židovské otázce přistupoval s jistou dávkou benevolence, tudíž mnohá protižidovská nařízení vycházela v platnost i s několikatýdenní prodlevou. Holocaust
přežila pouze jedna židovská rodina, v Radnicích se však znovu neusadila.

Klíčová slova
Židé, Radnice, holocaust, židovská náboženská obec, transporty do koncentračních táborů

Redakční poznámka:

V tomto článku jsme se rozhodli pro psaní slova „Žid“ s velkým počátečním písmenem.
V české gramatice se psaní „Ž“ užívá pro označení příslušníka židovského národa.

Úvod

S židovským osídlením se v Radnicích kontinuálně setkáváme již od roku 1504, v době,
kdy byli Židé vyhnáni z královského města – Plzně. Židovské ghetto se již v dobách raného novověku nacházelo v blízkosti dnešní ulice Na Potocích. V samotném jádru ulice se
dodnes nachází klasicistní synagoga a nedaleko za městem, v lese Malíkovci (ve směru
k obci Chomle), nevelký židovský hřbitov.
Naším primárním cílem je přiblížit historii radnické židovské komunity v období předválečném (1920–1938), válečném (1939–1942), a případně i poválečném (1945–1947).
V období předválečném se orientujeme především na problematiku Židovské náboženské obce (ŽNO) v Radnicích a Rokycanech. Naším cílem je zmapovat její členskou strukturu, ekonomickou situovanost, náboženskou a kulturní činnost a v neposlední řadě příčiny jejího zániku. Jako součást tohoto tematického celku budou vytvořeny životopisné
medailonky jednotlivých příslušníků židovské komunity.
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Na tyto otázky se v našem článku budeme snažit nalézt odpovědi:
• Do jaké míry se židovská komunita asimilovala s radnickým prostředím?
• Jakým způsobem byla organizována zdejší ŽNO? Jakou vyvíjela činnost?
• Jak v Radnicích probíhal proces arizace a protižidovských nařízení?
• Jaký byl osud radnické židovské komunity po válce?
Mapování válečného období by mohlo být přínosné ve zjištění určitých lokálních specifik procesu „konečného řešení židovské otázky“. Konečné řešení probíhalo v rámci celého protektorátu s jistými regionálními odlišnostmi, z velké většiny záviselo na místním
okresním či obecním úřadu, jakou taktiku pro řešení otázky zaujal. Jedním z předpokládaných výstupů našeho výzkumu by měl být seznam transportovaných radnických Židů
do koncentračního tábora.V některých výjimečných případech se náš výzkum zabýval
komunitou i mimo vytyčené časové období. Krátce jsme se zaměřili i na období poválečné, kdy naším cílem bylo zmapovat osudy členů komunity a záležitosti týkající se
židovského majetku a jeho případných konfiskací.

Metodika výzkumu

Výzkum je založen převážně na třech vědeckých metodách – analýza, syntéza a komparace. Hlavní metodou práce byla analýza historických pramenů a literatury. Syntézu
jsme uplatnili především pro konečnou systematizaci konkrétních výsledků. Metodu
komparace jsme využili v případě věcných nesrovnalostí mezi jednotlivými zdroji. Rovněž jsme tuto metodu využili při sestavování transportního seznamu.
Výzkum je zakotven v několika vědních disciplínách – obecná a regionální historie, hebraistika, demografie a hospodářské dějiny.

Zdroje informací

1) Archivní materiály
Za hlavní informační zdroj této práce považujeme studium archivních pramenů ve Státním okresním archivu Rokycany. Základní stavební jednotkou výzkumu jsou informace
získané z nezpracovaného fondu Archiv města Radnice a Městský národní výbor Radnice.
Dále jsme čerpali z fondu Židovská náboženská obec Rokycany, který je uložen v Archivu
Židovského muzea v Praze.
2) Odborné publikace
K vytvoření tohoto článku o radnických Židech jsme rovněž využívali odborných publikací obecné povahy – např. Terezínské pamětní knihy či publikaci Vyřazení Židů z veřejného
života protektorátu od Miroslava Kárného.
3) Ústní prameny
Mezi sekundární zdroje patří i orální historie, subjektivní vzpomínky radnických pamětníků.
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Předválečné období

V první kapitole tohoto článku se seznámíme s problematikou židovské komunity ve 20.
a 30. letech 20. století. Nejprve se zaměříme na historii židovské náboženské obce (více
se dozvíme o její vnitřní struktuře a organizaci), dále se budeme věnovat studiu sociodemografické struktury židovského obyvatelstva. Text je pro větší názornost doprovázen
grafy, náčrty, tabulkami či obrázky.

Židovská náboženská obec v Radnicích (1920–1939)
Židovská náboženská obec v Radnicích působila samostatně až do roku 1933, kdy byla
oficiálně sloučena s větší židovskou obcí v Rokycanech. Hlavní její náplní byla náboženská, kulturní a charitativní činnost (finanční podpora zchudlých členů obce). Tehdy radnická židovská obec sdružovala i židovské komunity z okolních obcí – Bezděkov, Březina,
Chomle, Křiše, Moštiště, Němčovice, Olešná, Přívětice, Skomelno, Stupno, Smědčice,
Střapole, Vranovice, Všenice.1
Obec byla zrušena dnem 19. 4. 1933 na základě výnosu Zemského úřadu mini-sterstva školství a národní osvěty ze dne 7. 3. 1932.2 Důvodem, který vedl k redukci menších židovských obcí, byly patrně finanční potíže spojené s činností obce – roku 1931 se v obecních účtech objevuje schodek ve výši 6 840 Kč.3
Po sloučení židovských obcí můžeme pozorovat tendenci její ekonomické stabilizace.
V roce 1935 její výdaje činily 1 480 Kč a příjmy 1 700 Kč. Důležitou ekonomickou složkou
obce byly finance získané výběrem náboženské daně, která se vyměřovala každý půlrok
z rodinného příjmu.4 Při porovnání plateb náboženské daně v letech 1934 a 1941 zjišťujeme, že platební částka vlivem války u všech plátců markantně poklesla, v některých
případech až o téměř 77 %.5
Graf č. 16

Archiv Židovského muzea v Praze (dále jen AŽMP), fond Židovská náboženská obec Rokycany,
Sloučení židovských náboženských obcí (sbírka listin), sign.: 20652.
2
Tamtéž.
3
AŽMP, fond Židovská náboženská obec Rokycany, Zápisy ze schůzí, sign.: 20621
4
Tamtéž.
5
Konkrétně se jedná o plátce Františka Poppera. Údaj vychází z níže uvedených grafů.
6
AŽMP, fond Židovská náboženská obec Rokycany, Jednací protokol ze schůzí zesíleného představenstva (kniha), sign.: 20604.
1
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Graf č. 27

Členem výkonného výboru ŽNO po 19. 4. 1933 zůstal pouze MUDr. Jaroslav Treulich. Mezi členy zesíleného představenstva i nadále náleželi Adolf Löwy a František Popper, který několik let dokonce působil jako jeho předseda. Od listopadu 1939 radničtí Židé již nejsou členy představenstva rokycanské židovské obce.8
Židovské náboženské obci v Radnicích patřil dům č. p. 222, synagoga a místnost k ní
přistavěná, která dříve sloužila jako škola. Za pronájem těchto prostor obec např. ke dni
17. 6. 1934 obdržela 850 Kč.9
Primárním posláním obce bylo spravovat synagogu, vést matriky, organizovat vyučování náboženství či koordinovat soupis Židů a židovského majetku v průběhu roku 1939.
Výjimkou nebyla ani charitativní činnost, kdy se obec snažila finančně podporovat své
zchudlé členy. Kupříkladu Anně Löwyové byla každý půlrok vyplacena podpora ve výši
480 Kč. Vzhledem k tomu, že Radnice nebyly velkou náboženskou obcí, většinu těchto
záležitostí měl na starost samotný rabín10, v určitých záležitostech mu mohl být nápomocný i synagogální sluha (tzv. šámes) – Leopold Löwy. Z pramenů ŽNO Rokycany je
patrné, že do Radnic dojížděl rabín, který zároveň působil i v Terešově. Židovská obec mu
pololetně vyplácela částku v hodnotě 2 000 Kč11. zkratka u obr. 2 – ŽM není výše v textu
uvedena, pouze v odkazech pod čarou – AŽMP - prosím rozepsat – Židovské muzeum
Praha a zkratku uvést do závorky)

AŽMP, fond Židovská náboženská obec Rokycany, Kniha stvrzenek plateb náboženské daně, sign.:
20615.
8
AŽMP, fond Židovská náboženská obec Rokycany, Zápisy ze schůzí, sign.: 20621. Srov.: AŽMP,
fond Židovská náboženská obec Rokycany, Přípisy okresního úřadu o splynutí obcí Radnice a Terešova s Rokycany (sbírka listin), sign.: 20652.
9
AŽMP, fond Židovská náboženská obec Rokycany, Zápisy ze schůzí, sign.: 20621.
10
Se jménem rabína jsme se v žádných pramenech doposud nesetkali.
11
Tamtéž. Srov.: Státní okresní archiv Rokycany (dále jen SOkA Rokycany), fond Okresní úřad Rokycany I, Sčítání lidu 1921, sign.: 1163.
7
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Obrázek 1: Současný stav synagogy v Radnicích, srpen 2015

Obrázek 2: Interiér synagogy. Nedatováno. Ze sbírek ŽM Praha
19

Po sloučení obcí dopadaly veškeré výdaje na židovskou obec v Rokycanech. Jediným
jejím příjmem od radnických Židů byly nájemní platby z pronájmu domu č. p. 222 – 750
Kč (nájemné později zvýšeno na 1 450 Kč), a činže z místnosti u synagogy – 100 Kč.
Graf č. 3 12

Židovská modlitebna

Synagoga byla k náboženským účelům využívána až do doby 2. světové války. V rámci
naší badatelské činnosti se nám ve fondu ŽNO Rokycany podařilo nalézt soupis vybavení
synagogy k roku 1940. Jeden artefakt uvedený na seznamu se nám v depozitářích Muzea Josefa Hyláka v Radnicích dokonce podařilo dohledat. Jedná se o chanukový svícen,
tzv. chanukiji. Nelze však potvrdit ani vyvrátit, zda se opravdu jedná o předmět pocházející ze synagogy, stejně tak mohl být součástí rodinného inventáře.
Tabulka č. 1 13
Inventář k předmětům nacházejícím se v synagoze (ke dni 18. 4. 1940)
1 oltář
5 Tór (3 velké, 2 malé)
3 šofary
1 chanukový svícen
2 pokrývky přes Tóru
3 závěsy
1 věčné světlo
1 závěs na skříň

5 lustrů (skleněný, dřevěný, porcelánový a dva kovové)
1 hodiny
4 lampy
2 mosazné svícny
56 sedadel
49 stojanů
3 lustry na svíčky
1 schránka na Tóru

AŽMP, fond Židovská náboženská obec Rokycany, Zápisy ze schůzí, sign.: 20621.
Jedná se o přesný přepis seznamu. Bohužel vzhledem k torzovitosti pramenné základny nelze
některé nejednoznačné položky (např. závěs na skříň či velká a malá Tóra) blíže upřesnit. AŽMP,
fond Židovská náboženská obec Rokycany, Jednací protokol ze schůzí zesíleného představenstva
(kniha), sign.: 20604.
12
13
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Obrázek 3: Chanukový svícen, ze sbírek Muzea Josefa Hyláka v Radnicích

Židovští imigranti
V předválečném období se objevují mnohé žádosti o přidělení domovského práva v Radnicích. Ve většině případů se jedná o osoby, které do Radnic domovským právem kdysi
příslušely, či se zde alespoň narodily. Udělení domovského práva bylo pro židovské imigranty z Rakouska a Německa důležité, jelikož jeho získání bylo podmínkou pro udělení
československého státního občanství. Nejvíce žádostí zaznamenáváme po 13. březnu
1938, po tzv. Anšlusu Rakouska. Židé do Československa emigrovali patrně s nadějí, že
se zde zachrání před nacistickou ideologií.
Žádosti jsou datovány k měsíci září 1938.
Tabulka č. 2
Domovské právo uděleno:
Jméno
Josef Treulich
Františka Heinkrafová
roz. Löwyová
Konstancie
Kintermitzová

Povolání
bankovní ředitel

Bydliště
Liberec

vdova

Vídeň

Poznámka
matka Antonína Kulíška
z Plzně
sestra Jaroslava
a EmilaTreulicha

Osobám výše uvedeným v tabulce bylo domovské právo v obci uděleno pouze za předpokladu, že nejpozději do jednoho roku v Radnicích založí průmyslový podnik14.
Tehdy nikdo netušil, že dojde k holocaustu. Protižidovská politika byla sice velmi vyhrocená (především v Rakousku a Německu), ale nikdo si tehdy nechtěl připustit, že může dojít až
na vyvražďování.
14
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Tabulka č. 3
Domovské právo neuděleno:
Jméno

Povolání

Siegfried a Genosefa Keisovi

Bydliště

Poznámka

Vídeň

Genosefa Keisová roz.
Kulíšková, vnučka Leopolda Löwyho z Radnic

Městská rada se jednohlasně usnesla na tom, že domovské právo Židům již udělovat nebude, a to z důvodu, že to pobuřuje radnické občany15. V roce 1939 byla náboženská daň
zvýšena až o 75 %, a to kvůli vysokým výdajům náboženské obce v Rokycanech s židovskými uprchlíky. Náboženská obec se snažila ušetřit i na liturgických úkonech. Po celý rok
1939 nebyla sloužena ani jedna bohoslužba, rovněž ani na výuku náboženství nezbývaly
finance. Obec ve svých zápisech důrazně upozorňuje, že finančně podporuje více než 30
uprchlíků, přičemž své největší poplatníky ztrácí, protože se stěhují do ciziny16.
Tabulka č. 4 17
Soupis členů ŽNO v Radnicích od roku 1935:
Příjmení

Jméno /Jména

Adresa

Jmění

Treulichová

Matylda

Radnice 262

180 000 Kč

Treulichovi

Jaroslav, Otýlie (manželka)

Radnice 367

320 000 Kč

Löwyovi

Anna, Ema

Radnice 222

Žádné

Popperovi

Luisa, František, Hanuš,
Věra

Radnice 133

365 000 Kč

Popperová

Emilie

Radnice 132

250 000 Kč

Ehrlichovi

Arnošt, Bedřiška, Eva, Hana

Radnice 242

55 000 Kč

Löwyovi

Milada, Eduard

Radnice 139

Žádné

Šťastní

Emil, Luisa

Radnice

Neuvedeno

Treulichovi

Julius, Bedřich, Mali, Helena, Eva

Radnice 242

57 000 Kč

Kusí

Adolf, Žofie, Růžena, Otto

Radnice 184

30 000 Kč

Windreichová

Anna

Radnice 242
(u Ehrlicha A.)

Žádné

15
SOkA Rokycany, fond Archiv města Radnice, Kniha protokolů městského zastupitelstva v Radnicích (19. 8. 1938 – 27. 12. 1957). Nezpracováno.
16
AŽMP, fond Židovská náboženská obec Rokycany, Zápisy ze schůzí, sign.: 20621.
17
AŽMP, fond Židovská náboženská obec Rokycany, Seznam členů ŽNO (1935), sign.: 20672.
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Sociodemografická struktura radnické židovské komunity
Radnická židovská komunita patřila svým počtem obyvatel spíše k menším židovským
obcím. Její demografický vývoj od poloviny 19. stol. dosti dobře koresponduje s obecným trendem – Židé odcházejí do větších měst, kde nacházejí lepší uplatnění, a v domovské obci zůstává jen několik málo židovských rodin živících se většinou obchodem18.
Ve starších knihách evidence obyvatel z konce 19. a počátku 20. století již nacházíme pro
Radnice tradiční jména Popper, Treulich, Kusý a Löwy19. Ve sčítacích operátech z roku
1921 nalézáme celkově 35 osob židovského vyznán, či národnosti v 11 rodinách. Počet
členů jedné rodiny se průměrně pohybuje okolo tří, většinou ale dům obývají společně
se služebnými osobami, které zpravidla Židy nebyly.
U všech příslušníků židovské komunity je uvedeno náboženství židovské, ovšem národnost převažuje česká20.
Co se týče povolání, převládá obchodnictví, ale objevuje se i řeznictví a lékařství.
Židovskou komunitou bylo obýváno výhradně centrum města, především náměstí (zejména pravý dolní roh), dále pak území bývalého židovského ghetta a dva
židovské domy se nacházely na ulici Plzeňské21. Další cenné informace získáváme díky
knihám evidence cizích příslušníků. Zde jsou uvedeni ti Židé, kteří v Radnicích u někoho (většinou dlouhodobě) pobývali, ale neměli tu domovské právo. V roce 1930
bylo v Radnicích 24 osob izraelské konfese, 2 osoby židovské národnosti22. Archiv
Židovského muzea v Praze disponuje seznamem členů židovské náboženské obce
vedeným od roku 1935. Jeho rizikovost však spočívá v tom, že ne všichni Židé museli být nábožensky činnými, proto jsme získaná data ověřovali transportními seznamy.

18
Polák, Jaroslav in Gold, Hugo: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti, [online], [cit. dne 26. 9. 2015], dostupné z http://www.hugogold.com/bohemia/, s. 572–575.
19
SOkA Rokycany, fond Archivu města Radnice, Kniha příslušníků města Radnic I. Nezpracováno.
20
SOkA Rokycany, fond Okresní úřad Rokycany I, Sčítání lidu 1921, sign.: 1163.
21
Tamtéž.
22
SOkA Rokycany, fond Archiv města Radnice, Kronika města Radnice (1920–1937), s. 95. Nezpracováno.
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Obrázek 5: Mapka vývoje židovského osídlení v Radnicích v letech 1921–194223

Z přiložené mapky, zachycující vývoj osídlení Radnic ve sledovaném období, je také dobře patrné přesouvání obydlí Židů dále od centra města. Nově židovské domy nalézáme
v dnešní Dědické, Pikově a Pražské ulici, na Plzeňské i na náměstí je jich naopak podstatně méně24. V roce 1938 je v Radnicích dle Základů pro stav židovského obyvatelstva pro
rok 1938 z Archivu Židovského muzea 23 židovských obyvatel25.
V následující tabulce jsou uvedeny profese radnických Židů. Tato tabulka se týká pouze
předválečného období, není zde zakomponováno období válečné (viz transportní seznam).
V tabulce je zpravidla uveden pouze živitel rodiny. Ženy byly ve většině případů v domácnosti.

Mapy. cz [online], [cit. dne 12. 10. 2015], dostupné z: http://mapy.cz/zakladni?x=13.6094414&y=49.8544217&z=15&source=muni&id=1499.
24
SOkA Rokycany, fond Okresní úřad Rokycany I, Sčítání lidu 1921, sign.: 1163.
Srov.: AŽMP, fond Židovská náboženská obec Rokycany, Seznam členů ŽNO (1935), sign.: 20672.
25
AŽMP, fond Židovská náboženská obec Radnice, Základy pro stav židovského obyvatelstva pro
rok 1938 (sbírka listin), sign.: 20664.
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Tabulka č. 5 26
Jméno
Dr. Arnošt Ehrlich
Bedřich Glaser
Leopold Kohn
Adolf Kusý
Otto Kusý
Berthold Löbl
Eduard Löwy
Leopold Löwy
Milada Löwyová
Emil Šťastný
František Popper
Julius a František Popperovi
Richard Popper
Vilém Popper
Ing. Bedřich Treulich
Emil Treulich
Ervín, Hugo a
Gustav Treulichovi
MUDr. Jaroslav Treulich

Povolání
finanční rada na dovolené
řezník
obchodník se smíšeným zbožím
obchodník s dobytkem
řezník
obchodník se střižním zbožím a peřím
obchodník s kůžemi
synagogální sluha ŽNO Radnice
obchodnice s prádlem a punčochami; vetešnictví
zrušeno v roce 1936
ředitel městské spořitelny
obchodník s obilím, umělými hnojivy a krmivy
obchodníci se smíšeným zbožím, obilím, výčep lihovin
majitel skladu tabáku v Radnicích
velkoobchodník
technický inženýr
majitel hospodářství
obchodník se smíšeným zbožím,
Gustav od roku 1905 obchod s kůžemi
lékař

26
SOkA Rokycany, fond Český svaz protifašistických bojovníků – okresní výbor Rokycany, Protifašistický odboj na Radnicku, inv. č. 34, evid. j.: N17.
Srov.: SOkA Rokycany, fond Archiv města Radnice, Kniha příslušníků města Radnic. Nezpracováno.
Srov.: AŽMP, fond Židovská náboženská obec Rokycany, Seznam členů ŽNO (1935), sign.: 20672.
Srov.: SOkA Rokycany, fond Okresní národní výbor Rokycany, Živnostenský rejstřík (od ledna
1931). Nezpracováno.
Srov.: SOkA Rokycany, fond Okresní národní výbor Rokycany, Živnosti svobodné (od r. 1937). Nezpracováno.
Srov. SOkA Rokycany, fond Okresní národní výbor Rokycany, Záznam živností řemeslných (od 1. 1.
1937). Nezpracováno.
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Graf sumarizuje zastoupení jednotlivých profesí v rámci radnické židovské komunity:

Seznam Židů žijících v Radnicích bez domovského práva:
Tabulka č. 6 27
Jméno

Rodinný
stav

Povolání
(zaměstnavatel)

Datum
narození

Domovská
obec

Vystavení
legitimace

Bedřich
Hübsch

svobodný

obchodní příručí
u p. Poppera

18 roků

Pravonín
(Benešov)

15. 8. 1903

1816

Hořovice
(Beroun)

14. 11.
1879

15. 4. 1910
Vídeň

Příbram

24. 7. 1917

14. 7. 1850

Příbram

Markus
ženatý
obchodník
Kohn
Jnoufa
obchodní příručí
svobodná
Kulíšková
č. p. 222
Anna
soukromnice
vdova
Ledererová
č. p. 184
obchodní příručí
Karel
svobodný
u firmy
Pick
J. L. Popper
Leon
Bloch

svobodný

kupecký učeň
(u p. Poppera)

Marie
dceruška advokáBreitenfel- svobodná ta (u p. Poppera
dová
u staré paní)
Alžběta
Bleyerová
27

svobodná

studentka
(č. p. 5)

1890

neuvedeno
Uhlířské
Janovice
28. 2. 1910
(Kutná Hora)

1892

Horšův Týn
(Domažlice)

23. 7. 1905

1897

Kralovice
(Plzeň)

25. 9. 1919

(12. 12.
1926)?
Vídeň

Vídeň

13. 7. 1924

SOkA Rokycany, fond Archiv města Radnic, Evidence cizích příslušníků. Nezpracováno.
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Jiřina
Ehrlichová

vdaná

choť – (nečitelné),
č. p. 242

1900,
Radnice

Radnice (Rokycany)

datum uložení: 1924

Arnošt
Treulich

ženatý

vrchní finanční 1896, Teplikomisař, č. p. 342 ce, Tachov

Tachov

1. 1. 1931
Praha

Ludvík
Fischer

ženatý

obchodní příručí
u p. Poppera

1882,
Budějovice

Budějovice

26. 2. 1902

Bedřich
Glaser

ženatý

obchodník a
řezník

1851

Čivice
(Plzeň)

25. 4. 1904

Arnošt
Hermann

svobodný

obchodní učeň

1883

Podbořany
(Louny)

7. 9. 1897

Členství ve spolcích

1.5.1 Členství radnických Židů v Obchodním grémiu28
Tabulka obsahuje seznam členů Obchodního grémia židovského vyznání od roku 1899.
Jejich členství může být důsledkem asimilace s radnickým prostředím a rovněž snahou
o plnohodnotné začlenění se do společnosti. Dalším, asi nejpravděpodobnějším důvodem jejich členství byly zájmy finanční a podnikatelské.
Tabulka č. 7 29
Jméno
Leopold Kohn
Berthold Löbl
Edvard Löwy
Julius Popper
Richard Popper
Gustav Treulich
Ervín Treulich

Firma
kramářství
obchod se střižním
zbožím
obchod s kůžemi
obchod se smíšeným
zbožím
sklad s tabákem
obchod s koloniálním
zbožím, obchod s kůžemi
obchod se smíšeným
zbožím

Členství v grémiu
vystoupil 1. 4. 1924
vystoupil v roce 1922
členem od roku 1919

vystoupil v roce 1908
členem od roku 1870
členem od března
1928
taxa zaplacena
25. 9. 1923

Max Löwy
Milada Löwyová

Poznámka

obchod se střižní galanterií

členem od 10. 11.
1934

Spolek pro podporu a ochranu zájmů všech živnostníků.
SOkA Rokycany, fond Obchodní grémium Radnic, Seznam členů grémia (1899–1942). Nezpracováno.
28
29
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1.5.2 Izraelitský podpůrný a pohřební spolek Chevra kadiša v Radnicích
Členy spolku byli téměř všichni židovští příslušníci mužského pohlaví. Předsedou v letech 1923, 1928, 1931 byl Julius Popper, od roku 1934 se v pramenech objevuje jako
předseda jeho syn František.
Stav majetku společenstva ke dni 1. 2. 1939:
Tabulka č. 830
Movitost

Odhadní cena

Vkladní knížky

18 848,27 Kč

Pohřební vůz

200 Kč

Pokladniční hotovost

128,72 Kč

Půjčka obrany státu

2 936, 75 Kč

Náhradní renta

600 Kč

Půjčka

996,05 Kč

Životopisné medailonky / Osobnosti židovské komunity

1.6.1 MUDr. Jaroslav Treulich (*18. 5. 1867 – † 14. 9. 1942 Terezín)
V Radnicích působil jako městský lékař, a navíc jako lékař nemocenské pokladny31. Byl
aktivním členem Židovské náboženské obce, počínaje rokem 1933 působil dokonce v jejím výkonném výboru32. Angažoval se i v politickém životě města, byl členem obecního
zastupitelstva a jednatelem Spolku ku potírání tuberkulosy33. Dle údajů v úmrtním listě
z Terezína zemřel Jaroslav Treulich 14. 9. 1942 na zápal plic34.
1.6.2 Julius Popper (*8. 6. 1863 – † ?)
Byl členem řady spolků, po dlouhá léta působil jako předseda židovského pohřebního
bratrstva Chevra kadiša35 a od roku 1918 byl členem společenstva Hospodářsko-rolnicAŽMP, fond Židovská náboženská obec Rokycany, Přípisy okresního úřadu o splynutí obcí Radnice, Terešova s Rokycany (sbírka listin), sign.: 20652.
Srov.: SOkA Rokycany, fond Okresní úřad Rokycany I, Podpůrný spolek a pohřební spolek Chewra
Kadischa, inv. č. 106/805, sign.: 8-5/94, evid. j. N61.
31
SOkA Rokycany, fond Archiv města Radnice, Kronika města Radnice (1920–1937, s. 12. Nezpracováno.
32
AŽMP, fond Židovská náboženská obec Rokycany, Zápisy ze schůzí, sign.: 20621.
33
Hylák, Josef: Radnice v letech 1912–1913 (rukopis), Městské muzeum Radnice: 1912–1913,
s. 51.
34
Úmrtní list z ghetta Terezín, [online], [cit. dne 26. 9. 2015], dostupné z: http://www.holocaust.
cz/databaze-obeti/obet/130321-jaroslav-treulich/.
35
SOkA Rokycany, fond Okresní úřad Rokycany I, Podpůrný spolek a pohřební spolek Chewra Kadischa, inv. č. 106/805, sign.: 8-5/94, evid. j. N61.
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kého spolku okolí města Radnic36. V rámci svého dlouholetého působení v městské radě
se Julius zapletl do tzv. radnické aféry. Podle obžaloby měl být potrestán, protože nepodřídil ideu konfesionální ideji státní37. Vzhledem k tomu, že v Radnicích vlastnil obchod se
smíšeným zbožím, byl členem Obchodního grémia38.
1.6.3 Emil Šťastný (*16. 9. 1885 – † 3. 11. 1942 Osvětim)
V Radnicích působil jako ředitel městské spořitelny. Rodina Šťastných nebyla čistě židovskou rodinou, Emilova manželka Alosie a dcera Albína byly římsko-katolického vyznání39.
Emil Šťastný byl z rasových důvodů zatčen předčasně již 1. 9. 1939, v rámci zatýkací akce
Albrecht der Erste. Zahynul 3. 11. 1942 v Osvětimi40.
1.6.4 Emil Treulich (*20. 12. 1875 – ?)
Emil Treulich stejně jako Julius Popper působil v Hospodářsko-rolnickém spolku okolí
města Radnic41.
1.6.5 František Popper (*23. 3. 1893 – † během 2. světové války ve Varšavě)
Několik posledních let před 2. světovou válkou vykonával funkci předsedy Chevra kadiši42.
1.6.6 Eduard Löwy (*10. 3. 1892 – † během 2. světové války)
Eduard byl v lednu 1942 za námi dosud neznámých okolností zastřelen při nástupu do
transportu na shromaždišti v Plzni43.

Válečné období
Cílem této kapitoly je zmapovat průběh holocaustu v Radnicích s přihlédnutím k tamnímu regionálnímu aspektu. V minulé kapitole jsme komunitu mapovali převážně skrze
studium její demografie. Nyní se zaměříme na problematiku protižidovských nařízení,
arizací a v neposlední řadě si představíme námi rekonstruované transportní seznamy.
Archivní fondy z období 2. světové války jsou často velmi torzovité, tudíž relevantních
zmínek o komunitě v tomto období máme velmi málo.

SOkA Rokycany, Archiv města Radnic, Spolkové a živnosti (1871–1918). Nezpracováno.
Radnická aféra = 23. 12. 1914 došlo k zatčení všech členů městského zastupitelstva, a to z důvodu jejich odmítnutí zúčastnit se mše konané k příležitosti jmenin panovníka Františka Josefa I.
38
SOkA Rokycany, fond Obchodní grémium Radnice, Seznam členů grémia (1899–1942). Nezpracováno.
39
SOkA Rokycany, fond Okresní úřad Rokycany I, Sčítání lidu 1921, sign.: 1163, kt. č. 428.
40
SOkA Rokycany, fond Český svaz protifašistických bojovníků – okresní výbor Rokycany, Protifašistický odboj na Radnicku, inv. č. 34, evid. j.: N17.
41
SOkA Rokycany, Archiv města Radnic, Spolkové a živnosti (187 –1918). Nezpracováno.
42
SOkA Rokycany, fond Okresní úřad Rokycany I, Podpůrný spolek a pohřební spolek Chewra Kadischa, inv. č. 106/805, sign.: 8-5/94, evid. j. N61.
43
SOkA Rokycany, fond Český svaz protifašistických bojovníků – okresní výbor Rokycany, Protifašistický odboj na Radnicku, inv. č. 34, evid. j.: N17.
36
37
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Období před transportem – arizace, protižidovská nařízení
Zmínek o protižidovských nařízeních lokálního charakteru máme několik, ač se jedná
o strohé zmínky, pomáhají nám vcelku věrně (s přihlédnutím k aspektu národnímu) rekonstruovat tehdejší postavení Židů ve městě.
Ve většině měst a obcí po březnu 1939 docházelo z důvodu nedostatku bytů k tomu, že
židovské rodiny byly nuceny se sestěhovat do několika určených bytů či domků. Často se
stávalo, že i několikačlenná rodina měla k dispozici pouze jednu místnost. V Radnicích se
překvapivě s ničím takovým nesetkáváme, rodiny povětšinou obývaly stejné byty jako
před válkou (viz kapitola demografická struktura).
Již 16. 3. 1939, v den vyhlášení protektorátu Čechy a Morava, bylo vydáno první opatření namířené proti židovské menšině. Konkrétně se jednalo o zákaz vykonávat praxi všem
židovským advokátům alékařům44. V Radnicích profesi lékaře vykonával MUDr. Jaroslav
Treulich, s největší pravděpodobností ho toto nařízení vyřadilo ze zaměstnání, písemnou zmínku o tom však nenacházíme.
Co se týče arizací majetku, obchodů a firem, nalezli jsme jen několik málo zpráv.
Již v červenci 1939 se zvažovalo, že v domě patřící rodině Treulichových č. p. 242 bude
zřízena školní pobočka. Od návrhu se nakonec upustilo, a to z důvodu finančně vysoce
nákladných stavebních adaptací, které by musely být na domě provedeny.
Další zmínkou, která svědčí o poměrně rychlém spádu arizačního procesu, je zápis ze
schůze městské rady ze srpna 1939. Město tehdy jednalo o možném vykoupení židovského majetku, z převážné většiny se jednalo o polnosti a pozemky. Zájem projevilo
i o synagogu a dům č. p. 244 (dům v sousedství synagogy). Pro obě nemovitosti mělo
již naplánované využití, v domě č. p. 244 měla být zřízena mateřská škola a synagoga se
měla proměnit v městské muzeum45.
Arizace osobního vlastnictví započala o něco později, první zmínka pochází z října 1941,
kdy Adolfu Kusému byly zkonfiskovány pronajaté obecní pozemky. Další zmínku datujeme k měsíci srpnu 1942, kdy městská rada na svém zasedání projednávala možnost
výměny židovských pozemků za pozemky okolo nádraží46.
Během války vyšla řada protižidovských nařízení. Jedním z nejvýznačnějších, na které
vzpomínají i někteří pamětníci, byla povinnost nosit šesticípou židovskou hvězdu. Byla
však celá řada dalších nařízení. V lokálních pramenech se setkáváme kupříkladu se zákazem přístupu do knihoven, archivů a galerií (nařízení uvedeno v platnost v Rokycanech
dne 11. 12. 1941)47.Jedním z dalších nařízení, která se nám podařila podchytit, je zákaz
pobytu Židů v hotelech a jiných ubytovacích podnicích (v Rokycanech vešlo v platnost
10. 5. 1941)48.
44
Kárný, Miroslav: Vyřazení Židů z veřejného života protektorátu a historie „čestného árijství“. I.
vydání.
Praha: Nadace Terezínská iniciativa a Academia, 1998, s. 65–74.
45
SOkA Rokycany, fond Archivu města Radnic, Kniha protokolů městského zastupitelstva v Radnicích (19. 8. 1938 – 27. 12. 1957). Nezpracováno.
46
Tamtéž.
47
Vyhlášku vydalo Policejní ředitelství v Praze již 6. 9. 1941.
48
Vyhlášku vydalo Policejní ředitelství v Praze koncem srpna 1940.
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Dalším proslulým nařízením byla omezená nákupní doba, která byla zprvu stanovena na
čtyři hodiny denně (v dopoledních i odpoledních hodinách). Od 13. 10. 1941 bylo však
možné obchody navštěvovat pouze v čase od 15 do 17 hodin. Obdobně to bylo i s návštěvou peněžních ústavů, kadeřnictví a jiných služeb.
13. 10. 1941 v Radnicích vešlo v platnost nařízení ohledně omezení volného pohybu
židovského obyvatelstva. Židům bylo zakázáno pobývat na všech hlavních ulicích a náměstí49.

Transport
Židé z Radnic byli do Terezína transportováni ve třech tisícových transportech z Plzně.
Jednalo se o tyto transporty: transport R (17. 1. 1942), transport S (21. 1. 1942) a transport T (25. 1. 1942). Na shromaždišti v Plzni, kde museli několik dní před transportem
pobývat všichni Židé z plzeňského oberlandrátu došlo k nešťastné události, kdy byl radnický Žid Eduard Löwy zastřelen jedním z příslušníků ozbrojených jednotek50.
Transportní seznam čítající 24 jmen obsahuje označení transportu do Terezína, transportní číslo, transport z Terezína, a navíc bydliště před transportem
Pozn.: Jména přeživších holocaust jsou označena červenou barvou

SOkA Rokycany, fond Archiv města Radnice, Židé. Nezpracováno.
SOkA Rokycany, fond Český svaz protifašistických bojovníků – okresní výbor Rokycany, Protifašistický odboj na Radnicku, inv. č. 34, evid. j.: N17.
49
50
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Transportní Transport z Terezína,
číslo
transportní číslo

Bydliště
před válkou

Jméno

Transport

Ehrlich Frieda
(*25. 6. 1899),
(žena
v domácnosti)

S

56628

Es, 855

Radnice
(náměstí) 242

Ehrlich Hanne
(*5. 12. 1924),
(švadlena)

S

56630

Es, 990

Radnice
(náměstí) 242

Ehrlich Eva (*7. 8.
1927), (chůva)

S

56627

Es, 1115

Radnice
(náměstí) 242

Popper Hans (*1.
3. 1927), (student)

S

56786

An, 227

Radnice 133

S

56793

An, 229

Radnice, 133

S

56784

An, 226

Radnice, 1333

T

56342

Zemřela v Terezíně
30. 1. 1942

Radnice, 162

Kusý Adolf (*13.
7. 1888), (zemědělec)

T

56714

Ar, 461

Radnice, 184

Kusý Otto (*5. 10.
1922), (řezník)

T

56718

Ar, 462

Radnice, 184

T

56719

Ar, 463

Radnice, 184

T

56720

Zemřela v Terezíně
7. 11. 1942

Radnice, 184

T

56737

BW, 158

Radnice, 222

Popper Vera
(*24. 1. 1934),
(studentka)
Popper Franz
(*23. 3. 1893),
(pomocná síla)
Treulich Matilde
(*10. 9. 1857),
(soukromnice)

Kusá Rosa
(*18. 10. 1896),
(žena v domácnosti)
Kusá Sophie (*30.
9. 1855), (soukromnice)
Löwy Anna
(*15. 10. 1857),
(žena v domácnosti)
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Löwy Hana
(*15. 8. 1897),
(žena v domácnosti)

T

56741

An, 391

Radnice, 2224

Treulich Julius
(*17. 8. 1865),
(bez zaměstnání)

R

56840

Zemřel v Terezíně
16. 9.1942

Radnice,
Dědická ulice 109

Windreich Anna
(*5. 8. 1888),
(žena v domácnosti)

R

56854

Ep, 446

Radnice, 242

Treulich Eva (*6.
2. 1939), (dítě)

R

56836

Přežila v Terezíně

Radnice, 242

Ing. Treulich
Friedrich (*4. 6.
1902), (dělník)

R

58837

Přežil v Terezíně

Radnice, 242

Treulich Helene
(*28. 6. 1935),
(dítě)

R

56838

Přežila v Terezíně

Radnice, 242

Treulich Amalie
(*27. 1. 1905),
(modistka)

R

56841

Přežila v Terezíně

Radnice, 242

MUDr. Treulich
Jaroslav (18. 5.
1867), (lékař)

R

56839

Zemřel v Terezíně
14. 9. 1942

Radnice, 367

Treulich Ottilie
(*26. 6. 1872),
(žena v domácnosti)

R

56843

Eb, 823

Radnice, 367

Löwy Eduard
(*10. 3. 1892),
(lesník)

R

56739

AAi, 226

Radnice,
Švehlova 133

R

56754

AAi, 227

Radnice,
Švehlova 133

R

56755

AAi, 228

Radnice,
Švehlova 133 5

Löwy Milada
(*19. 3. 1900),
(kuchařka)
Löwyová Hana,
(studentka)
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Poválečné období

V poválečném období se v knihách zápisů ze schůzí městského národního výboru objevují četné zmínky o nakládání s židovským majetkem. Holocaust přežila pouze jedna
radnická rodina – Bedřich, Amálie, Eva a Helena Treulichovi. Do Radnic se navrátili 17. 8.
1945. V zápisech ze schůzí se objevují kusé zmínky týkající se primárně jejich majetku.
Jednou ze zmínek je kupříkladu tato: „Z koncentračního tábora se navrátil Ing. Bedřich
Treulich s manželkou a matkou Emilií Treulichovou. Tito nyní zjistili, že obchodník Jan
Fišer z Radnic koupil jejich motocykl značky Jawa. Žádají, aby národní výbor motocykl
zabavil, ježto tento koupil v době okupace od Němců, kteří jim ho vzali. Po debatě rozhodnuto, že se jedná o majetek dr. Ehrlicha, který se nevrátil a měl dceru Treulichovu.
(…) Jsme ochotni jíti této rodině na ruku, pokud se bude týkati jejího majetku, dříve však
bude učiněn dotaz u archivu ministerstva vnitra, k jaké národnosti se hlásili při sčítání
lidu v roce 1938.“ Většina majetku náležící rodině měla být uschována v domě po německém příslušníku Kašparovi. Městský národní výbor je schopen rodině ve všech oblastech vyhovět, ale pouze za předpokladu, že se rodina v roce 1930 hlásila k národnosti
české51.
Národními správci židovského majetku v Radnicích byli: Josef Macák (červen–září 1945)
a Antonín Čapek (září 1945–leden 1946). Národní správa nad židovským majetkem byla
úředně zrušena ke dni 15. 1. 1946. Správu pak převzala Národní správa majetkových
podstat – obvodová úřadovna v Plzni.
Velký zájem byl po válce především o udělení bývalých židovských stodol. Přednost měli
zásadně rolníci, kteří by prostor využili pro uskladnění úrody. Ani židovské polnosti nezůstaly stranou, kupř. 8. 9. 1945 byla orná půda (původně židovský majetek) pronajata
Janu Šubrtovi.
V oblasti dědických nároků obdržel Městský národní výbor hned několik žádostí:
• Září–říjen 1945: Adolf Kusý (občan USA) se z československého konzulátu v New
Yorku hlásí jako dědic po rodině Kusých a nebudou-li další dědické nároky, zříká se
dědictví ve prospěch Odboru sociální péče města Radnic. O rodině Kusých nemá
Městský národní výbor dosud žádné zprávy, proto je záležitost odložena na pozdější
dobu52.
• Říjen 1945: Gabriela Popperová (po návratu z Terezína) žádá o navrácení svého
domu č. p. 304 a pozemků. Její žádost byla však Městským národním výborem Radnice zamítnuta, a to z důvodu, že se předpokládá, že ve sčítání lidu z roku 1930 se
hlásila k německé národnosti53.
• Srpen 1946: Markéta Popperová žádá o navrácení nemovitostí č. p. 132, 133, 30454.
51
SOkA Rokycany, fond Městský národní výbor Radnice, Kniha zápisů ze schůzí rady (16. 3. 1945
– 5. 2. 1946), inv. č. 3, kn. č. 2.
Vzhledem k nedostatku přístupných pramenů se nám nepodařilo dohledat závěr této kauzy (nevíme, zda byl majetek rodině navrácen, či nikoliv).
52
SOkA Rokycany, fond Městský národní výbor Radnice, Kniha zápisů ze schůzí rady (12. 2. 1946
– 26. 8. 1947), inv. č. 4, kn. č. 3.
53
SOkA Rokycany, fond Městský národní výbor Radnice, Kniha zápisů ze schůzí rady (16. 3. 1945
– 5. 2. 1946), inv. č. 3, kn. č. 2.
54
SOkA Rokycany, fond Městský národní výbor Radnice, Kniha zápisů ze schůzí rady (12. 2. 1946
– 26. 8. 1947), inv. č. 4, kn. č. 3.
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• Říjen 1945: Dr. Božena Matoušková z Prahy se na Městský národní výbor obrací
s dotazem ohledně majetku po rodině Kusých. Odpovězeno jí bylo v podobném duchu jako Adolfu Kusému. Navíc připsána poznámka: „Budovy jsou zchátralé – opravy
jsou nutné.“55
Využití židovských nemovitostí po válce:
Tabulka č. 9 56
Nemovitost
Synagoga
Dům č. p. 242 (rodina Treulichových)

Využití
1946: zvažuje se zřízení tělocvičny
1947–1992: využívána jako autodílna
1946: odkoupila firma Baťa

Popperova stáj

Šrédl a Kolec přestavěli stáj na garáž

Treulichova stodola

Od r. 1946 užívá zemědělské družstvo

Židovská škola (č. p. 244)

Zřízen dětský útulek
1947: uvažuje se o prodeji budovy

Č. p. 244 (R. a A. Kusyovi)

Dům věnován obci

Závěr, shrnutí
Po válce se již s žádnými snahami o obnovu zdejší židovské obce přirozeně nesetkáváme.
Holocaust přežila pouze čtyřčlenná rodina Treulichových (t.j. 16,6 % z deportovaných).
Mnohé židovské nemovitosti našly po válce své nové využití, např. synagoga byla po
dlouhých 45 let využívána jako autoopravna.
V období první republiky byla ekonomická situace ŽNO Radnice velmi špatná, obec byla
nucena se každý rok vypořádávat s několikatisícovým schodkem. Nebyla však jedinou
obcí, která se s podobnými problémy musela potýkat, v nedalekém Terešově byla situace obdobná. Roku 1933 je ekonomický stav obou obcí již natolik neúnosný, že jsou
sloučeny se ŽNO Rokycany. Většina příjmů ŽNO plynula z platů náboženské daně, kterou
musel platit každý člen obce. Hlavní náplní židovské obce byla činnost náboženská, výjimkou však nebyly ani aktivity kulturní.
Ve fondu ŽNO Rokycany se nám podařilo naleznout inventární seznam předmětů nacházejících se v synagoze v roce 1940. Tento seznam nám poskytuje vcelku čitelný obraz
o tom, jak synagoga ještě v roce 1940 vypadala a jakým vybavením disponovala.
Profesní struktura radnických Židů byla nezvykle pestrá. Setkáváme se s povoláními jako
řezník, rolník, lékař, ale nejvíce se Židé věnovali přirozeně obchodu (obchodnictví zastoupeno z 55,6 %). Komunita byla velmi dobře asimilovaná s radnickým prostředím,
důkazem toho nám může být aktivní členství řady Židů v Obchodním grémiu, městské
radě či hospodářsko-rolnickém spolku.
SOkA Rokycany, fond Městský národní výbor Radnice, Kniha zápisů ze schůzí rady (16. 3. 1945
– 5. 2. 1946), inv. č. 3, kn. č. 2.
56
Tamtéž.
55
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V roce 1938, v období po tzv. Anšlusu Rakouska, se ŽNO setkávala s dalšími problémy,
a to s proudy židovských uprchlíků, které na Rokycansko přicházely. Konkrétně město
Radnice udělilo domovské právo třem imigrantům.
V oblasti židovské perzekuce byla zdejší městská rada spíše umírněnou. Mnohá protižidovská nařízení byla vydávána se značným zpožděním. Např. zákaz pobývání Židů
v hotelech a dalších ubytovacích zařízeních byl v Radnicích vydán až po osmi měsících
od vydání nařízení Policejním ředitelstvím v Praze.
Z hlediska výzkumných otázek se nám v kapitolách Předválečné období a Poválečné
období podařilo dosáhnout svých cílů. Vzhledem k absenci řady archivních materiálů
z válečného období nám úplně chybí potřebné informace pro interpretaci průběhu arizačního procesu v Radnicích, čímž je tedy kapitola Válečné období značně degradována.
Jsme si vědomi, že v silách historika jednoznačně není postihnout celou minulost, ale
pouze její určitou část. Z tohoto předpokladu jsme vycházeli i při vytváření názvu pro
náš článek, název začíná slovy Z historie židovské komunity nikoliv Historie židovské komunity.
Doufejme, že tento článek se stane podnětem pro další badatele a námi publikované
poznatky budou časem rozšířeny.
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Mapování sluneční aktivity za použití
vizuálních, spektrofotometrických
a ionosfericko-detekčních metod
Garant: Michaela Slámová1
Badatelé: Tomáš Brada, Maksymilián Iurchenko, Kateřina Sochorová,
Robert Jonathan Šimon
Expert: Mgr. David Wagenknecht2

Abstrakt
Cílem našeho výzkumu bylo zmapovat aktivitu Slunce po dobu T-Expedice Radnice (22.
– 30. 8. 2015) pomocí šesti různých metod (projekce fotosféry na stínítko, přímé pozorování fotosféry a zakreslování do protokolů, focení fotosféry CCD kamerou, měření ionizace atmosféry SID (SuddenIonospheric Disturbance) Monitorem, měření slunečního
spektra spektrofotometrem), sledovat vývoj aktivních oblastí při přechodu přes sluneční
disk a porovnat naše data s daty z družic a zjistit tak vliv atmosféry na jednotlivá měření. Podařilo se nám získat snímky fotosféry a chromosféry Slunce, vytvořit statistiku
relativního čísla slunečních skvrn pro dané období a zmapovat vývoj oblasti AR12403.
Při pozorování spektra slunečního záření jsme došli k závěru, že naše data nejsou dostatečná, abychom mohli s jistotou určit, jak se která oblasti spektra mění podle sluneční
aktivity. Pozorovali jsme však změny ve spektru vzniklé průchodem atmosférou. Třetím
klíčovým bodem výzkumu bylo zaznamenat zvýšenou sluneční aktivitu pomocí SuperSID
Monitoru, přičemž se nám podařilo zaznamenat celkem tři sluneční erupce.

Úvod
Slunce, naše mateřská hvězda, se nachází od planety Země ve vzdálenosti 150 • 106 km.
I přes tuto značnou vzdálenost má Slunce na planetu Zemi obrovský vliv, ať už se jedná o působení gravitačního pole, nebo o umožnění procesu fotosyntézy v organismech
obsahujících zelené barvivo. V atmosféře Slunce dochází k projevům sluneční aktivity,
která má vliv zejména na aktuální klimatický a atmosférický stav Země. Aktivita Slunce
se opakuje v cyklech, přičemž se střídá trvání období maxima a minima, která mohou
být různě silná. Sluneční aktivita se projevuje zejména ve sluneční atmosféře, kde můžeme pozorovat četnost a velikost jednotlivých jevů. Díky toku slunečního záření, jehož
intenzita se podle sluneční aktivity mění s konzistentními rozdíly ve výši přibližně 0,08 %
(~ 1,1 Wm-2) v 11letém cyklu, dochází ke střetu zemské atmosféry a záření ze Slunce, jež
se projevuje např. ionizací atmosféry[1]. I dnes, v době současných moderních technologií, se nedaří odhalit mechanismy Slunce, dle kterých by se daly vytvořit předpovědi slu1
2
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neční aktivity. Proto je stále důležité sledovat aktuální dění na Slunci, snažit se nasbírat
pravidelně co nejvíce různých druhů dat a následně tvořit dlouhodobé statistiky, na základě kterých by mohlo dojít k novým pokrokům. Na Zemi, v amatérských podmínkách,
lze pozorovat Slunce a jeho aktivitu mnoha způsoby. Tím nejvíce dostupným je nejen
vizuální pozorování za pomoci teleskopu a filtrů, ale i použití SID3 Monitoru pro měření
ionizace atmosféry a spektrofotometru pro měření spektra viditelného záření.

Teoretický úvod
Vizuální data
Oblast Slunce, která je jako jediná vizuálně viditelná lidským okem, se nazývá sluneční
atmosféra. Hranice mezi atmosférou a vnitřními vrstvami není uvedena zcela jasně, neboť atmosféra je závislá na procesech v nitru Slunce. Atmosféru můžeme rozdělit na tři
vrstvy: fotosféru, chromosféru a korónu. Zatímco vnitřní vrstvy Slunce byly natolik husté,
aby se nacházely ve stavu termodynamické rovnováhy, ve fotosféře a chromosféře tomu
tak není. Obrací se zde chod teplot, neboť ohřev způsobují magnetohydrodynamické
vlny a Joulovo teplo, které zapříčiňuje tok elektrických proudů podél magnetických siločar [2]. Obě tyto vrstvy jsou v současné době předmětem výzkumu. Odborníkům se
stále nedaří vytvořit odpovídající modely, s jejichž pomocí by šlo odhalit a v nejlepším
případě předpovídat chování sluneční atmosféry.
Fotosféra je nejspodnější vrstvou sluneční atmosféry, odkud k nám přímo přichází viditelné sluneční záření. Jedná se o přibližně 300 km silnou vrstvu, jejíž teplota se pohybuje
od 4 500 K do 6 000 K a průměrná hustota je 2•10−4 kg/m3. Tato vrstva jako jediná je
pozorovatelná pouhým okem bez speciálního vybavení. Základním řídícím mechanismem fotosféry je konvekce. Sluneční nitro je konvektivně nestabilní již od 0,7 slunečního
poloměru, kde při teplotě přibližně 2100 K klesá míra ionizace plazmatu. To zapříčiňuje neprůhlednost prostředí pro gama a ultrafialové fotony. Hraniční vrstva akumuluje
energii a odvádí ji vedením až do kritické teploty, při které jakákoliv porucha rozhýbe
konvektivní pohyb. Konvekce má tedy základ v tom, že přehřátý objem plazmatu stoupá
díky menší hustotě k povrchu, kde se kvůli záření ochladí a následně díky nárůstu hustoty klesá zpět dolů, kde se ohřeje a celý proces se opakuje. Konvekce se projevuje povrchovými šestiúhelníkovými obrazci nazývanými granulace. Ve fotosféře lze pozorovat
i sluneční skvrny, fakulová pole.
Sluneční skvrny jsou tmavé chladnější oblasti na Slunci, které značí silnou magnetickou
aktivitu. Tmavě působí pouze proto, že nejsou stejně teplé jako území okolo (4 500 K vs.
5 800 K), je zde snížený tlak plynu a záření. Jednotlivé skvrny se skládají z jádra (tmavé
umbry) a obálky (o něco světlejší penumbry). Jejich tloušťka je několik tisíc kilometrů.
Jejich vznik je způsoben působením magnetických siločar a následným prouděním plazmatu. Z nižších vrstev stoupá proud plazmatu, který se na povrchu ochladí, následně se
rozleje ke krajům, kde se se opět vrací pod povrch Slunce.
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Výskyt slunečních skvrn velmi úzce souvisí s magnetickým polem. Právě skvrny mají extrémně silná magnetická pole, skoro až 3 000krát silnější než magnetické pole klidných
částí Slunce. Díky tomu magnetické síly ve skvrnách převyšují nad silami způsobenými konvekcí. Plazma je fixována mezi magnetickými indukčními čarami, tudíž je přenos
energie mnohem menší než mimo skvrnu.
Sluneční skvrny se poměrně často objevují v párech, které jsou orientované ve směru
východ-západ. Skvrna, která je blíž k západnímu okraji, je vedoucí, a skvrna východní
je následná. Po dlouhodobém pozorování bylo zjištěno, že vedoucí skvrny na severní
polokouli mají vždy stejnou polaritu a na jižní polokouli polaritu opačnou vůči severní
polokouli. Právě výskyt párů skvrn s opačnou polaritou dal vzniknout hypotéze, že pod
povrchem je skryto magnetické pole a jeho indukční čáry k povrchu jsou rovnoběžné.
Svazek magnetických indukčních čar? si můžeme představit jako potrubí. Právě na tomto potrubí může vzniknout smyčka, která vystoupí na povrch Slunce a s sebou nese plazma uzavřené mezi magnetickými indukčními čarami. Část materiálu poté odteče zpět
podél magnetických indukčních čar. Magnetické pole sahá vysoko do atmosféry. Na
místě, kde trubice vystupuje z povrchu, pozorujeme skvrnu, a v místě, kde se vrazí zpět
pod povrch, pozorujeme skvrnu s opačnou polaritou.

Obr. 1: Konvekce narušená magnetickou silou. Konvekce probíhající ve fotosféře ve specifických buňkách (convection cells) je narušena magnetickými indukčními čarami (magnetic fields trap gas), které způsobí anomálie v proudění plazmatu nazývané sluneční
skvrny (sunspots). Teplota konvektivního prostředí je přibližně 5 800 K, sluneční skvrny
jsou s teplotou 4 500 K chladnější.[3]
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Obr. 2: Svazek magnetických indukčních čar. Schéma znázorňuje svazek magnetických
indukčních siločar, kudy proudí plazma vzhůru. Šipky dolů značí klesání ochlazující se
plazmy zpět do spodních vrstev.[4]
Umbra je tmavé jádro sluneční skvrny, které tvoří průměrně 17 % celkové plochy skvrny.
Jas umbry je vůči jasu fotosféry poměrně malý, pohybuje se okolo 5-15 % ve viditelném
světle. Její jas roste od fialové do červené části spektra, ale nezávisí na velikosti umbry.
Uvnitř umbry dochází k další aktivitě. Nachází se zde oscilace, výbuchy. Penumbra je
tzv. polostín, nebo-li vnější část sluneční skvrny. Tato část se skládá z jasných protáhlých
zrn, která vytvářejí úzká jasná vlákna na tmavém pozadí. Délka zrn je 0,5“-2,0,“ a šířka
je méně než 0,5“. Jednotlivá vlákna jsou od sebe vzdálena 0,5“-1,0“. U skvrn, které mají
pravidelný tvar, se vyskytuje radiální charakter. Zrna se se vytvářejí po celé penumbře.
Jejich horizontální pohyb směrem k umbře má na jejich hranici hodnotu asi 0,5 km/s.
Životnost jednotlivých zrn se pohybuje v rozmezí 40 minut až 3 hodiny. Délku jejich života velmi ovlivňuje místo jejich vzniku. Na vlnové délce 528 nm je průměrný jas zrn 95,0
% jasu fotosféry a jas pozadí zrn 60,0 % jasu fotosféry. Zrna pokrývají 43,0 % penumbry
a střední hodnota jejich jasu je pro vlnovou déku 387 nm 64,0 %, pro vlnovou délku 510
nm 72,5 % a pro vlnovou délku 3800 nm 93,6 %.
Dříve, když ještě neexistovalo moderní vybavení pro výzkum Slunce a lidé ho pozorovali pouze vizuálně, se sluneční aktivita určovala podle Wolfova čísla. Hodnoty tohoto
čísla se v rámci dnů výrazně mění, aniž by se proměnila aktivita Slunce. Zmizí-li např.
za okrajem disku skupina se 30 skvrnami, bude relativní číslo skvrn o 40 menší. Pro výpočet relativního čísla R používáme rovnici ve tvaru, kde s je počet jednotlivých skvrn,
g je počet skupin skvrn a k je koeficient pro redukci pozorovaných hodnot na standardní
Curyšskou řadu.
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Obr. 3: Sluneční cyklus. Na grafu jsou znázorněny cykly sluneční aktivity v závislosti na
počtu slunečních skvrn (sunspot number series) zahrnující období maxim a minim slunečního cyklu. Maximum sluneční aktivity se opakuje každých 9,5 – 11,0 let. Data pro
tento graf pochází z databáze SIDC.[5]
Chromosféra je oblast Slunce, která se nachází hned nad fotosférou. Její šířka je jen okolo 10 000 km. Vývoj aktivity je zde poměrně dynamičtější než ve fotosféře. Za normálních okolností ji nemůžeme pozorovat, neboť není tak výrazná jako fotosféra. Snadno
ji můžeme pozorovat při úplném zatmění Slunce, pomocí spektroskopu, nebo dalších
speciálních filtrů. Teplota této vrstvy se pohybuje od 6 000 K do 20 000 K. V chromosféře
teplota směrem od nitra stoupá.Ze 4 300 K se dostane až na 1•106 K. Spodní část chromosféry je rovinná, ve střední části vznikají spikuly. Hranice mezi korónou a chromosférou není jasně ohraničená, proto s ní horní oblasti bez spikul někdy splývají.
Spikule začínají ve fotosféře, táhne se přes chromosféru a končí až v koróně. Jedná se
o dlouhé široké výtrysky plazmy z fotosféry, které jsou pokračováním granulace. Právě
tyto výtrysky se přibližně po deseti minutách své existence rozplynou.

Obr. 4: Spikule. Schéma znázorňuje děje v chromosféře, kde se spikule (Spicules) stávají pokračovatelem konvekce ze konvekčních buněk (Convection Cells). Horký materiál
stoupá vzhůru (Heated Material), zeleně jsou znázorněny spikule, které působí pouze
v chromosféře (Type-I Spicules), modře spikule sahající až do koróny (Type-II Spicules)
a červeně chladnoucí materiál (Cooling Material).[6]
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Flokulová pole jsou oblasti nad fotosférou, kde je zvýšená aktivita. Rozlišujeme flokule,
které navazují na fakule a flokule, které navazují na granulaci. Sluneční erupce je
prudký výbuch energie pohybující se okolo 1 milionu km/h. Může zasáhnout elektrické přenosy mnoha pozemských komunikačních zařízení. Vzniká zahřátím plasmy na
desítky milionů kelvinů a zrychlením výsledných elektronů, protonů a těžších iontů
k rychlosti světla. Vytvářejí elektromagnetické záření podél celého elektromagnetického spektra na všech vlnových délkách. Protuberance jsou velká oblaka chladného plazmatu vybíhající z povrchu Slunce a často mívající podobu smyček. Pokud protuberance
dosáhne velmi vysoké výšky, nazýváme ji eruptivní protuberancí. Pokud se zcela odpoutá od Slunce, změní se na výron koronální hmoty. Fibrily se nachází ve spodní části
Slunce. Projevuje se jako tmavé vlákno s délkou až 11 000 km a šířkou od 725 do 2 2000
km. Fibrily jsou mírně zakřivené a obklopují sluneční skvrny, v jejichž penumbře začínají.
Jejich životnost je 10 až 20 minut. Nacházejí se i v jiných aktivních oblastech než u skvrn,
a jsou projevem magnetických siločar.

Spektrum slunečního záření
Sluneční spektrum je spojité spektrum fotosféry přerušované velkým počtem spektrálních čar. Nazývá se jako Fraunhoferovo spektrum podle bavorského fyzika Josepha
Fraunhofera (1787–1823). Dnes je nelezeno asi 26000 spektrálních čar[7]. Spektrum
elektromagnetického záření, které sahá od gama záření k rádiovému záření, obsahuje viditelnou složku, jež je vnímána lidským okem jako světlo. Záření Slunce se podobá záření
černého tělesa o teplotě kolem 6000 K. Rentgenové a rádiové záření pochází z aktivních
oblastí, což má za následek nadměrné záření v rentgenové a rádiové oblasti spektra.

Obr. 5: Záření černého tělesa. Vrchol intenzity záření závisí na teplotě tělesa – čím je
vyšší teplota, tím má vrchol intenzity záření nižší vlnovou délku. Černou křivkou je znázorněno teoretické záření černého tělesa (Classical theory). [8]
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Detekce ionosférických poruch
Ionosféra je vrchní část zemské atmosféry, kde dochází vlivem ionizujícího záření přicházejícího ze Slunce k vytvoření plynných iontů. Příčinnou ionizace je především krátkovlnné ultrafialové a rentgenové záření, v menší míře i složky slunečního větru – protony,
elektrony, atomová jádra, nebo vysokoenergetické gama záření přicházející z kosmu. Ve
výškách okolo 80 km je atmosférický tlak velmi nízký, tudíž je střední doba života nabitých částic natolik velká, aby se udržely v ionizovaném stavu po delší dobu. Dle hustoty
ionizovaných částic rozlišujeme celkem čtyři vrstvy: D, E, F1 a F2. Počet vrstev je proměnný, neboť je závislý na denní době a sezónních změnách. V praxi má ionosféra velký
význam pro šíření rádiových signálů, které se díky odrazu od ionosféry dají přenášet až
na vzdálenosti tisíců kilometrů. Vrstva D se nachází ve výšce zhruba 80-100 km, jedná se
tedy o nejníže položenou vrstvu. V této vrstvě je oproti vyšším vrstvám větší hustota částic, tudíž je třeba neustálého toku záření, aby ionizace převážila nad rekombinací. Z této
příčiny je vrstva D málo ionizovaná a po západu Slunce mizí. Vrstva E se nachází ve výšce
100-130 km. Je zde nižší tlak plynu, dochází zde k k rekombinaci pomaleji. Tato vrstva
má největší význam pro šíření rádiových signálů na středních a krátkých vlnách. Vrstva
F se nachází ve výšce 130-400 km a nejsvrchnější vrstvou ionosféry. Stupeň ionizace je
zde nejvyšší, tudíž má význam zejména pro přenos signálu na dlouhých frekvencích.
Princip detekce spočívá na principu odrážení signálu od jednotlivých vrstev. Za normálního stavu je vrstva D málo ionizovaná, signál jí částečně prochází a částečně se odráží.
V průběhu dne se ionizace vrstvy D mění v závislosti na výšce Slunce nad obzorem. Když
je Slunce v nadhlavníku, ionizace je největší. Postupně do západu Slunce ionizace ubývá, což se projeví poklesem intenzity signálu. Po západu Slunce vrstva D mizí a signál se
odráží od vrstvy. To se projeví opětovným nárůstem intenzity signálu. Ráno při východu
Slunce opět vznikne vrstva D a signál se začne odrážet od vrstvy. Tento cyklus se opakuje
stále dokola v závislosti na poloze Slunce. Křivku mohou narušit ionosférické poruchy,
kdy dojde k abnormálně vysokému stupni ionizace ve vrstvě D. K této poruše dojde v případě dopadu velkého množství ionizujícího záření ze Slunce způsobeného slunečními
erupcemi na vrstvu D. Celý tento proces lze zaznamenávat SuperSID Monitor.
SuperSID Monitor je jednoduchý rádiový přijímač pracující v oblasti velmi dlouhých vln.
Pracuje v rozmezí 15-30 kHz, přičemž je naladěn na vzdálený vysílač a sleduje tak intenzitu prostorové vlny odražené od ionosféry. Mezi součástky kompletního SuperSID Monitoru patří anténa, zesilovač a notebook se zvukovou kartou. Signál, který zachytáváme, je pouze ~0.1 milivoltů, proto je třeba zesílit signál přibližně tisíckrát na úroveň, kdy
může být zachycena na zvukovou kartu. V notebooku je signál převeden z analogového
na digitální a dále je zpracováván softwarově. [9]

Metody

Vizuální sběr dat
Promítání na stínítko
- pomůcky: CarlZeiss Jena 63/840, stínítko
Čočkový teleskop CarlZeiss Jena 63/840 jsme namířili na Slunce tak, aby světlo prošlo
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teleskopem a promítlo obraz fotosféry na stínítko umístěné v odpovídající vzdálenosti za
okulárem. Promítnutý obraz Slunce jsme vyfotili.
Zakreslování přímou metodou
- pomůcky: SkyWatcher ED 120/900 (montáž: paralaktická EQ6 SkyScan), Herschelův
hranol, barevné tužky, protokol
Teleskop jsme nasměrovali na Slunce a zakreslili obraz, který jsme viděli v okuláru. Jednotlivé jevy jsme do protokolu vyznačili různými barvami.
Focení chromosféry
- pomůcky: Lunt 60/500 THa (refraktor s úzkopásmovým Hα filtrem; montáž: paralaktická EQ6 SkyScan), CCD kamera G1-1400; software RegiStax 6, GIMP 2
Chromosféru jsme fotili CCD kamerou G1-1400 připojenou k teleskopu Lunt 60/500 THa.
Teleskop jsme namířili na Slunce, zkalibrovali a pořídili sekvenci fotografií. V programu
RegiStax 6 jsme snímky složili dohromady, abychom odstranili co nejvíce šumu. Finální
snímek byl upraven v programu GIMP, za účelem upravení barevnosti, jasu, a kontrastu.
Focení fotosféry
- pomůcky: SkyWatcher ED 120/900 (montáž: paralaktická EQ6 SkyScan), Herschelův
hranol, CCD kamera G1-1400
U focení fotosféry jsme postupovali obdobně jako u focení chromosféry.
Družicové snímky
–z archivu družicových dat –SDO – snímky fotosféry[10]

Data zaznamenávající ionizaci atmosféry

-pomůcky: SuperSID Monitor, anténa, notebook, SpectrumLab (software)
Super SID monitor, z vyšší generace Standfordských SID monitů, jsme využili k měření
ionizace atmosféry. Monitor jsme svisle umístili na volné prostranství, kde neměly být
žádné rušící elementy, které by zkreslovaly signál. Monitor jsme zapojili a nechali ho
sbírat data po 6 dní, abychom dosáhli reprezentativního vzorku.

Spektrofotometr

-pomůcky: SpectroVis Plus, optické vlákno, Logger Lite (software)
Data o spektrálním složení viditelného světla, které prochází skrz atmosféru, jsme získali
pomocí Spektrofotometru. Měření probíhala několikrát denně, nejčastěji 3krát.

Družicová data

Databáze: SDO, Lebedev – snímky fotosféry[11], SOHO – snímky fotosféry[12], spaceweather – data o jednotlivých oblastech fotosféry [13], SpaceWeatherLive – data o
jednotlivých oblastech fotosféry[14]
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Praktická část

Vlastní snímky fotosféry a chromosfér
Pozn.: Všechny snímky (Obr. 6, Obr. 7, Obr. 8) byly pořízeny v rozmezí 1h.

Obr. 6: Vlastní snímek fotosféry. Snímek byl pořízen ve Hvězdárně a planetáriu Plzeň
za použití teleskopu SkyWatcher ED 120/900 s paralaktickou montáží, Herschelelova
hranolu a šedého filtru pro pozorování v continuu. Focení proběhlo za zcela jasného
počasí ve středu 26. srpna 2015, ve 14:49 SELČ. Na našem snímku se vidět tmavší kruhové oblasti, které vznikly nejspíše chybou při focení. Jedná se o vadu, která nemá velký
vliv na kvalitu snímku. Detail aktivní oblasti na tomto snímku není příliš ostrý, ale lze na
něm rozlišit alespoň základní struktury. Oba snímky jsou pořízené zhruba ve stejný čas.
Zdánlivě odlišná poloha aktivní oblasti je způsobena rozdílným místem fotografování.

Obr. 7: Vlastní snímek chromosféry. Snímek byl pořízen ve Hvězdárně a planetáriu Plzeň
za použití teleskopu Lunt 60/500 THA s úzkopásmovým Hα filtrem. Díky tomu jsou zde
nejen chromosférické, ale i fotosférické jevy. Při focení došlo k potížím s filtrem, který
byl nestejnorodý. To má za následek, že pravá polokoule je více zkreslená.
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Obr. 8: Snímek fotosféry z družice SDO. Snímek pochází z družice SDO (Solar DynamicObservatory) je pořízený HMI (Helioseismic and MagneticImager) příslušenstvím. Tento přístroj pozoruje Slunce ve spektrální čáře 6173 nm (Fe) s rozlišením 1 arcsekundy.
Zde je vyobrazení v continuu, tudíž jsou zde jednotlivé útvary dobře rozlišené a zvýrazněné vůči pozadí. Na detailním zobrazení aktivní oblasti můžeme detailně pozorovat
jednotlivé jemné struktury.[15]
Relativní číslo slunečních skvrn

Obr. 9: Relativní počet slunečních skvrn.

Data pro graf na obr. 9 byla získávána od 22. 8. 2015 do 28. 8. 2015. Každý den jsme
získávali oficiální data z webu SpaceWeather (červeně) a počítali R ze snímků z SDO
(modře). Původně se počítalo s využitím našich vlastních snímků, které jsme získali
metodou projekce, ale kvůli jejich špatnému rozlišení jsme museli přistoupit k náhradní
variantě. Na grafu lze vidět, že nejvíce skvrn na slunečním kotouči bylo 24. 8. 2015
a nejméně 27. 8. 2015. Od 24. 8. 2015 dochází k úbytku slunečních skvrn. Dne 26. 8.
2015 jsme provedli zákresy fotosféry při pozorování přímou metodou, přičemž jednotlivé výsledky se značně lišily s maximální odchylkou od oficiálních výsledků 23 %. Odchylka je způsobena subjektivním vnímáním zakreslovaného obrazu pozorovatelem.
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Vývoj aktivní oblasti AR124034
Počet skvrn
Velikost5
Magnetismus
Typ
Erupce třídy C
Erupce třídy M

19. 8.
3
60
β
Cso
0
0

20. 8.
8
90
β
Dac
6
0

21. 8.
29
330
β-γ
Dkc
3
3

22. 8.
43
350
β-γ
Dkc
12
2

23. 8.
49
400
β-γ-δ
Ekc
5
1

24. 8.
66
760
β-γ-δ
Ekc
15
2

25. 8.
47
930
β-γ-δ
Fkc
11
0

26. 8.
40
1190
β-γ-δ
Fki
6
0

27. 8.
35
1100
β-γ-δ
Fkc
6
1

Obr. 10: Tabulka zaznamenávající vývoj oblasti AR12403.
Tabulka na obr. 10 byla vytvořena na základě dat získaných z databází SunSpotWatch.
com[16], SpaceWeatherLive.com [14], spaceweather.com[13]. V průběhu expedice
jsme sledovali aktivní oblast AR12403 a její vývoj. Jedná se o jedinou výraznou oblast,
která přecházela přes sluneční disk mezi 19. 8. – 27. 8. 2015. Vývoj této oblasti byl klíčovým pro určení aktivity celého Slunce v rámci relativního počtu slunečních skvrn. Vrchol
vývoje oblasti AR12403 byl 24. 8. 2015. Počet slunečních skvrn dosáhl hodnoty 66. Porovnáme-li velikost plochy skvrn, zjistíme, že zatímco se počet jednotlivých skvrn zmenšoval (25. 8. 2015 – 47 skvrn), plocha, kterou zabíraly, se zvětšovala. Největší plochu
skvrny zabíraly 26. 8. (1190). Dle Mount Wilsonovy klasifikace [17] řadíme aktivní oblasti
do 4 skupin na základě uspořádání magnetických siločar, viz magnetismus. Ke dni 19. 9.
se oblast nacházela v β fázi (pár skvrn má opačnou magnetickou polaritu, ale je zřejmé
prostorové oddělení). Dále se vyvinula přes β-γ fázi (bipolární skupina je dostatečně
komplexní, tudíž inverzní linie nemůže oddělit polarity) do β-γ-δ (skupina ve fázi β-γ se
nachází uvnitř jedné penumbry). Oblasti byly roztříděny na jednotlivé typy dle Zürich/
McIntoshovy klasifikace [18]. V oblasti se v průběhu T-Expedice vyskytlo několik různě
silných erupcí. První polovina byla spíše pasivní, ale ve druhé polovině došlo k obratu
a Slunce začalo bouřit.
Plocha vybrané sluneční skvrny ze skupiny AR 12403

Velikost je vyjádřena v „miliontinách sluneční polokoule“ (MH); 1000MH což odpovídá 3 043,7
milionů kilometrů čtverečních.
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Obr. 11: Graf znázorňující vývoj plochy vybrané sluneční skvrny v čase.
Na grafu na obr. 11 lze vidět, jak se vyvíjel obsah vybrané sluneční skvrny v jednotlivých
dnech. Odchylka našeho měření je natolik velká, že z ní nelze s jistotou určit žádné bližší
informace. Odchylka je z největší části způsobena špatným grafickým rozlišením mezi
plochou sluneční skvrny a okolím.

Sluneční spektrum

Obr. 12: Průměrná intenzita v barevném spektru.
Problém s velkou intenzitou slunečního svitu a malým rozsahem našeho měřicího přístroje jsme vyřešili fotografickými filtry, kvůli kterým jsme museli normovat výsledky.
Četnost měření během dne závisela na pozorovacích podmínkách a mohla být provedena i za mírné oblačnosti. Výsledný graf porovnává družicová data s průměrnými spektry
v jednotlivých dnech a se zářením černého tělesa (Planckův zákon, 5000 K). Porovnáme-li družicová data s námi naměřenými daty, uvidíme rozdíl, který je zapříčiněný buď naší
nepřesnou metodou měření, anebo zkreslením atmosférou. Zkreslení atmosférou se liší
pravděpodobně kvůli různému množství vody v atmosféře.
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Detekce ionosférických poruch

Obr. 13: Tři sluneční erupce zaznamenané družicí GOES. Na grafu jsou barevnými rámečky vyznačeny sluneční erupce, které jsme zaznamenali pomocí SuperSID Monitoru (viz
Obr. 14, Obr. 15, Obr. 16). [19]

Obr. 14: Sluneční erupce. Na grafu lze vidět rámečkem vyznačenou erupci, k níž došlo
26. 8. 2015 přibližně mezi 14:00-16:00 SELČ.
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Obr. 15: Sluneční erupce. Na grafu lze vidět rámečkem vyznačenou erupci, k níž došlo
27. 8. přibůižně mezi 7:00-9:20 SELČ.

Obr. 16: Sluneční erupce. Na grafu lze vidět rámečkem vyznačenou erupci, k níž došlo
28. 8. přibližně v 9:20-11:45 SELČ.
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Námi získané radiové spektrum ze Super SID Monitoru ukázalo za dobu T-expedice tři
erupce (konvexní část křivky na grafu), jejichž čas souhlasí se zaznamenáním erupce
družicí GOES v rentgenové oblasti – na grafech jsou příslušné časy barevně označeny
(každá z erupcí vlastní barvou). Vypovídající hodnotu má pozorování v časech zhruba
10:00 až 18:00 (Slunce nad obzorem; v noci je ionizovaná obrácená strana atmosféry).
Na počátku expedice byla aktivita nižší a proběhly pouze 2 výraznější erupce, přičemž
jsme obě pozorovali (26. a 27. 8.). V posledních dnech T-expedice Slunce svoji aktivitu zvýšilo, což je vidět na zvýšené detekci RTG fotonů; 28. 8. jsme zaznamenali jednu
erupci. Slabší erupce jsme nebyli schopni pozorovat kvůli velkému šumu. Při východu
a západu Slunce (vertikálně na grafu znázorněno) jsme zaznamenali očekávaný útlum
signálu. Na těchto minimech je také pozorovatelné, že signál z německé a britské stanice
je zhruba o 20 minut opožděn, což přesně odpovídá rozdílu v zeměpisné délce těchto
dvou stanic (zhruba 5°).

Závěr
Podařilo se nám zmapovat sluneční aktivitu v oblasti fotosféry po dobu T-Expedice Radnice. Zaměřili jsme se především na oblast AR12403, která byla jako jediná výrazná.
Vytvořili jsme tabulky a grafy, v nichž je zaznamenán její vývoj dle různých parametrů.
Při výzkumu slunečního spektra jsme došli k závěru, že nemáme dostatek dlouhodobých
a kvalitních dat na to, abychom zvládli určit v jakých oblastech a jak je spektrum závislé
na sluneční aktivitě. Pomocí SID monitoru se nám podařilo detekovat celkem tři sluneční erupce.
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Abstrakt

Primárním výsledkem badatelského výzkumu je získání světelné křivky, periody rotace
a amplitudy světelné křivky planetky 201 Penelope. K získání dat, nezbytných k sestavení světelné křivky, byla použita technika diferenciální fotometrie. Neméně důležitou
částí výzkumu byla radiová detekce meteorů a meteorických rojů. K tomuto účelu bylo
využito radiové meteorické detekční stanice RMDS02D, využívající metody tzv. dopředného rozptylu. Byla sestavena, zprovozněna a testovaná vlastní radiostanice, nicméně
i přes vynaložené úsilí nebyl dostatečně potlačen vlivu šumu, který prakticky znemožňoval rozlišit detekovaný signál. Z tohoto důvodu byla využita dosud nezpracovaná data
z analogických stanic rozmístěných na území České republiky. Získaná data byla roztříděna, vyhodnocena a graficky zpracována.

Úvod

Podle Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku NASA je kromě 8 planet, 178 planetárních satelitů a 3 366 komet součástí Sluneční soustavy také necelých 700 000 doposud objevených planetek [1]. Odhady ovšem uvádějí, že celkový počet planetek ve
Sluneční soustavě je až 1,9 milionů [2]. Z tohoto množství jsou světelné křivky stanoveny
pouze asi pro 11 500 planetek [3]; přitom údaje o planetkách poskytují současné astronomii cenné informace o historii a vývoji Sluneční soustavy, o formování planetesimál
– zárodků planet Sluneční soustavy či o migraci planet.
Podstatný je také výzkum orbitálních drah a složení planetek, což umožňuje predikovat
potenciálně nebezpečné možnosti srážek se Zemí. Čím dříve je riziko srážky odhaleno,
tím větším množstvím času a možnostmi lidstvo disponuje k odvrácení případné kolize.
Potvrzením důležitosti tohoto výzkumu může být neočekávaný výbuch Čeljabinského
meteoru nadzemských povrchem v únoru 2013 o síle odpovídající 500 kilotunám TNT.
Meteor byl později českými vědci identifikován jako fragment planetky 86039 [4]. V současnosti se otvírají také diskuze o možné využitelnosti planetek k těžbě nerostných surovin. Je tedy zřejmé, že studium a vědecký výzkum planetek mají pro vyspělou civilizaci
obrovský význam.
Cílem první části vlastního výzkumu bylo fotometrické proměření planetky 201 Penelope nacházející se v hlavním pásu asteroidů1 (oblast mezi Marsem a Jupiterem). Vhodnost jejího výběru s ohledem na pozorovací podmínky, vybavení a relativně krátkou periodu rotace byla diskutovaná s odborníkem. Snahou bylo ze získaných dat sestavit její
světelnou křivku, určit její amplitudu a periodu rotace planetky. Tyto informace tvoří
nezbytný základ současného výzkumu planetek.
1

Asteroid je starší, leč stále běžně používané označení pro planetku.
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Druhá část badatelského výzkumu zahrnovala třídění a zpracování dat získaných systémem radiometrických detekčních stanic v období od 6. 8. do 26. 8. 2015. Záměrem byla
detekce sporadických meteoritů, detekce výskytu meteorických rojů ve zkoumaném
období a pozorování efektu změny frekvence počtu dopadajících meteorů v důsledku
rotace Země kolem své osy.

Metody
Hlavní metodou výzkumu byla diferenciální fotometrie, metoda využívající porovnání
změny jasnosti planetky 201 Penelope vzhledem k vhodné intenzitně neproměnné referenční hvězdě. Surová data byla získána fotografováním planetky pomocí digitálního
fotoaparátu Canon 40D, modifikovaným pro potřeby diferenciální fotometrie odstraněním IR filtru. Byly vhodně nastaveny expoziční parametry (dvouminutová expozice, ISO
1600) tak, aby nebyla zbytečně zesilovaná úroveň šumu a byla využita oblast lineární
odezvy použitého CMOS senzoru.
Optická soustava byla tvořena fotografickým reflektorem konstrukce Newton o ohniskové vzdálenosti 900 mm a průměru objektivu 200 mm. Před senzor byl přidán CLS filtr
sloužící k odstranění světelného znečištění sodíkových výbojek použitých v pouličním
osvětlení. Jako montáž byla použita německá rovníková montáž EQ6 s GoTo systémem.
Ke zpřesnění pohybu a odstranění periodické chyby montáže byla sestava rozšířena
o pointační refraktor upevněný společně s hlavním fotografickým Newtonem a doplněný o autopointer TVGuider. Systémem TVGuider byla rovněž zajištěna možnost sekvenčního snímání a ovládání délky expozice fotoaparátu.2
Po sestavení a vlastní teplotní temperaci optické soustavy byla provedena její kolimace, nezbytná z důvodu odstranění vad způsobených nesprávnou pozicí primárního
a sekundárního zrcadla. Každá optická soustava navíc generuje zkreslení a šum, stejně
tak senzor není dokonalé záznamové médium, proto byly pořízené snímky planetky
korigovány darkframe, bias a flatfield snímky. Flatfield snímky (snímky korigující nerovnoměrné osvětlení senzoru) byly pořízeny záznamem konstantně osvětlené části oblohy při svítání. Darkframe snímky (snímky redukující šum a horké pixely) byly
pořízeny sérií expozic se stejnými expozičními parametry jako fotometrické snímky, ale bez osvětlení senzoru a bias snímky (snímky pořízené při nulové expoziční
době, korigující rozdílnou základní úroveň pixelů) byly z praktických důvodů pořízeny
s co nejkratší dobou expozice, v našem případě 1/4000 s. Nulového osvětlení bylo dosaženo zakrytováním fotoaparátu a jeho vložením do neprůsvitného ochranného pouzdra.
Získaná data byla následně digitálně upravena, byly provedeny korekce snímků
a z výsledných dat byla zpracována světelná křivka. K tomuto účelu bylo využito softwaru pro astronomické zpracování dat IRIS. Pomocí diferenciální fotometrie byl stanoven vývoj instrumentální magnitudy planetky v čase. Za referenční hvězdy byla zvolena
skupina tří hvězd v okolí zkoumané planetky, čímž se minimalizovala případná chyba
způsobená výběrem proměnné hvězdy.
2

Možnosti fotoaparátu byly omezeny maximální expoziční dobou 30 s
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Hlavní metodou radiodetekce meteorů je měření radiových vln odražených od stopy ionizovaného vzduchu, kterou meteor zanechá při průletu atmosférou. Data
byla získaná ze systému radiostanic RMDS02D. Za zdroj radiosignálu byl využit francouzský vojenský radar GRAVES, který vysílá na frekvenci 143,050 MHz. Vybraný zdroj poskytuje signál s dostatečně vysokým vysílacím výkonem - řádově3
MW s dostatečně nízkou frekvencí - protože pro zachování intenzity odraženého signálu za současného zvýšení jeho frekvence musí být ionizační hustota vzduchu větší a tím
i energie dopadajícího meteoru. Příznivé je rovněž umístění radaru vzhledem k našim
zeměpisným souřadnicím.

Výsledky praktické části
Fotometrie
Postupem popsaným výše byla sestrojena světelná křivka planetky 201 Penelope (obr.
1), ze získaných dat byla určena perioda její rotace a amplituda (tab. 1).

Obrázek 1: Světelná křivka planetky 201 Penelope z 26. na 27. srpna 2015
Tabulka 1: Základní vlastnosti planetky 201 Penelope získané diferenciální fotometrií

3

Perioda rotace [h]

Amplituda světelných změn [mag]

3,63

0,78

Přesný výkon není veřejně znám z důvodu vojenského utajení
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Radiodetekce meteorů
Ve druhé části badatelského výzkumu se podařilo zprovoznit a funkčně otestovat radiostanici pro detekci meteorů s originální anténou. Hlavním problémem sestavené jednotky byla vysoká úroveň šumu (až o dva řády vyšší hodnoty šumu oproti jiným detekčním
stanicím). Hladina šumu se sice po přemístění o maximální dovolenou vzdálenost (určenou napájecími kabely a LAN kabelem pro internetové připojení) výrazně zlepšila, i tak
byla hodnota šumu minimálně o řád vyšší než hodnota signálu. Z těchto důvodů bylo
upuštěno od snahy získat vlastní data, namísto toho byla zpracována doposud nezpracovaná data z jiných stanic.
Data byla systematicky roztříděna a zpracována do vypovídajících závislostí. Prvním
zjištěným faktem je kolísání četnosti detekovaných meteorů v průběhu jednoho dne.
Průběh odpovídající závislosti počtu meteorů ze dne 22. 8. 2015 na denní hodině je
demonstrován na obrázku (obr. 2). Volba tohoto dne byla odůvodněna absencí meteorického roje v tomto období; závislost tedy vypovídá o četnosti sporadických meteorů
a není ovlivněna výchylkami způsobenými přítomností roje. Z obrázku (obr. 2) je patrné,
že největší frekvence detekovaných meteorů je v ranních hodinách. V této době ovšem
selhávají optické detekce a radiodetekce se tedy stává nedílnou součástí výzkumných
metod.
Další důležitou závislostí získanou zpracováním dat je závislost celkového počtu meteorů detekovaných za 24 hodin na konkrétním dni zkoumaného období. Graficky zpracovaná závislost byla doplněna informací o průměrném počtu meteorů za hodinu v daném
dni (obr. 3).

Obrázek 2: Graf závislosti počtu detekovaných meteorů na denní hodině z 22. srpna
2015
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Obrázek 3: Graf závislosti počtu detekovaných meteorů za den a průměrného počtu
meteorů za hodinu pro konkrétní dny z období od 6. do 26. srpna 2015
Z důvodu přehlednosti byla zpracovaná data vizualizovaná pomocí 3D grafu (obr. 4).
Z grafu je patrný výskyt čtyř meteorických rojů (Eta Eridanidy, Perseidy, Kappa Cygnidy,
Gamma Leonidy) z nichž největší četnosti dosahují Perseidy – až 250 meteorů za hodinu
(13. srpna mezi 10. a 11. hodinou ranní)

Obrázek 4: Přehled vývoje počtu meteorů v daný den a hodinu v období od 6. do 26.
srpna 2015
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Obrázek 5: Světelná křivka získaná observatoří Mount John University Observatory [5]

Diskuze

Z naměřených dat se podařilo sestavit světelnou křivku planetky 201 Penelope. Na
kvalitu a přesnost pořízených snímků mělo ovšem vliv spoustu rušivých faktorů. Hlavní
problémy, se kterými jsme se potýkali, plynou z vlivu okolního prostřední a samotných
pozorovacích podmínek. Do přesnosti získaných dat se negativně promítl vliv atmosféry;
v průběhu expedice bylo několik nocí zataženo, což znemožnilo fotometrické měření
a zbytek nocí byl ovlivněn cirrovitou oblačností, což způsobovalo nežádoucí Mieův rozptyl světla na krystalcích ledu, a tedy jisté zkreslení výsledků. Negativním faktorem byl
také Měsíc – v době pozorování těsně před úplňkem. Další chyby plynuly z použitého
vybavení a techniky měření – vzhledem k použití DSLR nebylo možné kameru chladit
a redukovat tak vzniklý tepelný šum a horké pixely. Tento problém by bylo možné potlačit volbou profesionální CCD kamery chlazené na dostatečně nízkou teplotu.
I přes výše zmíněný seznam neduhů (jejich projev je vidět na varianci získaných dat) se
kterými nebylo možné se přímo vypořádat, se podařilo získat relevantní data s poměrně
velkou přesností, což dokládá porovnání vlastních výsledků (obr. 1) s vědeckými údaji
z observatoře Mount John University Observatory ze dne 6. října 2006 (obr. 5). Získaná
perioda rotace 3,63 hodin je v souladu s vědecky stanovenou hodnotou 3,75 hodin.
Problémy s radiodetekcí meteorů pomocí vlastní instalované stanice byly způsobeny
nedostatečným odstupem signálu od šumu. Takto vysoká hladina šumu byla pravděpodobně způsobená nevhodným stanovištěm přijímací antény. Signál z důvodu umístění radaru GRAVES přicházel od jihu až jihozápadu. Právě z tohoto směru byl ovšem
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signál blokován budovou, obsahující řadu rušivých prvků, proto byla využita data
z analogických stanic systému Bolidozor.
Z grafu závislosti počtu meteorů na denní hodině (obr. 2) je patrný typický průběh variace četnosti meteorů v závislosti na denní hodině. Tento jev je způsoben větším počtem
meteoritů vnikajících do atmosféry ve směru pohybu Země v ranních hodinách – v této
době je totiž rovina poledníku v místě pozorování zhruba rovnoběžná se směrem pohybu Země kolem Slunce, a tedy Země v místě našeho pozorování se pohybuje proti sporadickým meteorům a atmosféra jich tak zachytává více, zatímco na opačné straně Země
naopak meteory musí mít dostatečně vysokou rychlost a vhodný směr, aby pronikly do
atmosféry, čímž se logicky frekvence jejich detekce minimalizuje [6].
Z grafického zpracování přehledu vývoje počtu meteorů v daný den a hodinu (obr. 4)
jsou dobře patrné píky maxim počtu meteorů. Porovnáním těchto maxim s daty předpokládaných meteorických rojů byla potvrzena přítomnost čtyř meteorických rojů, a sice
Eta Eridianů, Perseidů, Kappa Cygnidů a Gama Leonidů.

Závěr

Výsledkem první části badatelského výzkumu je sestrojení světelné křivky planetky 201
Penelope z noci 26. na 27. srpna 2015 a určení její periody rotace a amplitudy. O relevantnosti získaných dat svědčí dobrá shoda vypočítaných parametrů zkoumané planetky s profesionálními fotometrickými měřeními. Získaná data byla poskytnuta Hvězdárně
a planetáriu Plzeň a nahrána do databáze světelných křivek planetkové centrály Planet
Minor Center. Badatelský výzkum poukázal na možnost získání vědecky významných fotometrických dat s poloprofesionálním vybavením za běžných pozorovacích podmínek.
Tato data jsou nezbytnou součástí astronomického výzkumu planetek, umožňující pochopit dynamiku a komplexní vývoj Sluneční soustavy.
Ze světelných křivek je možné získat velké množství užitečných a cenných informací.
Tato data pomáhají určit vztahy mezi rotační periodou a velikostí planetky, spektrální
třídou, pozicí v pásu asteroidů atd. Z dlouhodobějších studií planetek lze určit jejich
absolutní magnitudu. Vyhodnocením dat získávaných několik měsíců je možné určit i
sklon rotační osy planetky. Kombinací fotometrických dat s radarovými měřeními jsou
pak vědci schopni identifikovat vícenásobné soustavy asteroidů. Ze světelných křivek je
možné metodou tzv. inverze světelných křivek vytvořit 3D modely asteroidů. Principem
tohoto modelování je matematická analýza intenzity odraženého světla od povrchu planetky pro dané natočení planetky vzhledem k Zemi. K dostatečné přesnosti takovéhoto
modelu je potřeba analyzovat velké množství získaných dat. I přes evidentní význam
světelných křivek pro primární výzkum asteroidů se doposud podařilo určit světelné
křivky pouze pro několik tisíc asteroidů, což tedy znamená, že dalších více než 100 000
planetek jen z hlavního pásu čeká na podrobnější zkoumání.
V rámci druhé části výzkumného záměru byla zpracována radiometrická data získaná
systémem detekčních stanic Bolidozor. Ve zkoumaném období byl vypracován přehled
četnosti meteorů v jednotlivých dnech v závislosti na dané denní době a byl potvrzen výskyt čtyř meteorických rojů. Byla vyšetřena fluktuace počtu detekovaných sporadických
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meteorů v průběhu jednoho dne a objasněna podstata tohoto jevu. Sestavením vlastní
detekční stanice s originální přijímací anténou zkonstruovanou na expedici v Úpici 2015
a funkčním propojením se systémem Bolidozor byl pro testovanou detekční sestavu
prokázán nedostatečný odstup signálu od šumu. Byla nalezena pravděpodobná příčina
takto vysoké hodnoty šumu – testovaná anténa nedisponovala dostatečným výkonem
a signál byl navíc rušen okolními rušivými vlivy. Zpracovaná data poskytují podklad pro
podrobnější vědecký výzkum. Kombinaci těchto dat s daty získaných z jiných oblastí lze
využít při výpočtu přesného směru, rychlosti, potažmo přibližného místa dopadu meteoritu4 (v případě dostatečně velkých těles, které se neodpaří v atmosféře).
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Meteorit je označení pro zbytek meteoru, který dopadl na povrch Země
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Významné druhy rostlin Údolí Klíčavy
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Abstrakt

Obsahem botanického výzkumu v PR Údolí Klíčavy byl terénní výzkum zabývající se výskytem druhů Červeného seznamu a výskytem ruderálních společenstev. Cíle byly určení rozšíření ruderálních společenstev a revize populací druhů Gentianella campestris subsp. baltica a Epipactis purpurata. U těchto druhů byla zhodnocena místa jejich
dřívějšího výskytu z hlediska přítomnosti invazivních a expanzivních druhů. Byl zjištěn
potencionální výskyt ruderálních společenstev na lokalitě, stanoveno jejich rozšíření
v chráněném území a stanoven pokus o vysvětlení jejich přítomnosti. Dále byl sestaven
inventarizační seznam srpnové květeny.

Úvod

V rámci T-expedice Radnice proběhl botanický průzkum v přírodní rezervaci Údolí Klíčavy. Badatelský tým zde čtyři dny zkoumal vegetaci s výskytem ohrožených a expanzivních druhů.
Dosavadní práce o této lokalitě obsahují seznam zde rostoucích ohrožených druhů
a inventarizaci lučních porostů. Dalším prvkem je soupis proběhlých lesnických a zemědělských zásahů na lokalitě od začátku devadesátých let do roku 2008.
V návaznosti na zdroje bylo zvoleno několik cílů. Prvním z nich bylo potvrzení výskytu hořečku ladního pobaltského (Gentianella campestris subsp. baltica) na lokalitě
a průzkum louky, na které roste, z hlediska dalšího vývoje a možného ovlivnění hořečku
jeho prostředím. Dalším cílem byla revize kruštíku modrofialového (Epipactis purpurata)
a určení, zda se dokázal přizpůsobit lesnickým zásahům v bezprostředním okolí. Dále
byla zkoumána ruderální společenstva. Cílem bylo určit rozšíření těchto společenstev
v rezervaci a pokusit se pomocí chemické analýzy vzorků vody vysvětlit jejich výskyt.

Metody

Významná část výzkumu proběhla formou botanického průzkumu. V této části bylo nejdůležitější terénní šetření, při kterém byly determinovány v rezervaci rostoucí druhy.
Dále byla provedena komparace několika luk a lesních porostů, u kterých byl dříve zjištěn výskyt ohrožených druhů.
Rostliny byly determinovány podle botanické příručky „Klíč ke květeně České republiky“
(Kubát K. et al., 2002). Proto je zde upřednostňován název Gentianella campestris subsp. baltica před synonymem Gentianella baltica, který se objevuje ve zdrojích poskytujících informace o tomto druhu.
V rámci výzkumu ruderálních společenstev v rezervaci bylo provedeno i několik chemických analýz vody z Klíčavy a jejích přítoků. Určeny byly hlavně sloučeniny způsobující či
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doprovázející organické znečištění vody, a to dusičnany, amonné ionty, sloučeniny manganu a železa. Analýzy zajišťovala chemicko-technologická sekce.

Výchozí informace

Údolí Klíčavy je přírodní rezervace patřící do CHKO Křivoklátsko, která byla vyhlášena
v roce 2008. Území rezervace překrývá evropsky významná lokalita Lánská obora a Ptačí oblast Křivoklátsko. Území je chráněno především kvůli velkému počtu chráněných
druhů rostoucích na této lokalitě. Louky s prokázaným výskytem ohrožených druhů jsou
koseny Českým svazem ochránců přírody Silvatica.
Podle plánu péče se v rezervaci v roce 2008 vyskytovaly tyto chráněné druhy Červeného
seznamu s uvedenou početností:
ostřice Davallova (Carex davalliana)
prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
kruštík modrofialový (Epipactis purpurata)
hořeček ladní pobaltský (Gentianella campestris subsp. baltica)
kosatec sibiřský (Iris sibirica)
bledule jarní (Leucojum vernum)
vstavač kukačka (Orchis morio)
vstavač osmahlý (Orchis ustulata)
všivec bahenní (Pedicularis palustris)
zvonečník hlavatý (Phyteuma orbiculare)
tolije bahenní (Parnassia palustris)
Rok
Počet
kvetoucích
jedinců

23 trsů
cca 2000 ex.
40 ex.
do 5 ex.
1 trs
3900 ex.
13 ex.
40 ex.
708 ex.
1262 ex.
desítky

C3
C3
C3
C1t
C3
C3
C1b
C1t
C1t
C2
C2t

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
2

0

148

340

646

498

45

160

66

58

Tabulka 1 – Vývoj populace hořečku ladního pobaltského v 90. letech. Převzato z „Management lokality Gentianella baltica na Křivoklátsku“ (Somol V. et al., 1999).
Hořeček ladní pobaltský (Gentianella campestris subsp. baltica) je kriticky ohrožený
druh, jehož výskyt byl v posledních deseti letech známý pouze na třech lokalitách v ČR,
včetně PR Údolí Klíčavy. Populace v Údolí Klíčavy byla v 90. letech sledována. Počty jedinců pro jednotlivé roky jsou zaznamenány do tabulky 1.
Údaje od let 1991-1994 dosahují vysokých čísel, protože v tomto období byla prováděna
závlaha vodou z Klíčavy, a tak bylo zabráněno jejich hynutí během letních suchých období. (Somol V. et al., 1999, Kolbek J. et al., 1994)
Z této tabulky je zřejmé, že populace hořečku je značně nestabilní a její stav závisí na
množství vody v daném roce. Dále z tabulky vyplývá, že ani dočasná absence druhu nemusí znamenat jeho vymizení z lokality.
63

Kruštík modrofialový (Epipactis purpurata) je mykoheterotrofní zástupce vstavačovitých
(Orchidaceae). Mykoheterotrofie je soužití rostliny a houby, při kterém rostlina prospívá
na úkor mykorhizní houby. Tento jednostranně výhodný vztah umožňuje rostlině růst ve
stinnějším prostředí a lépe tam konkurovat ostatním druhům. Zároveň ale úzká vazba na
houbu způsobuje citlivější reakce na změny prostředí, především změny pH, úživnosti
a vlhkosti půdy. Ruderální společenstva jsou člověkem ovlivněná rostlinná společenstva,
která mohou vznikat jako prvek doprovázející lidskou činnost, jako například vegetace
na území měst či vegetace na ladech a haldách. Častá jsou také společenstva, která
vznikají díky eutrofizaci prostřednictvím organického znečištění a zemědělských hnojiv.
Zmínky o ruderálních společenstvech jsou udávány z plánu péče. Z rezervace je uváděno několik ploch s takto pozměněnou vegetací, ovšem nejsou zde více popisovány (Somol V. et al. 2008). Jelikož lze přímý vliv lidských staveb na rezervaci kvli relativně velké
vzdálenosti vyloučit, lze předpokládat, že příčinou degradace společenstev bude splach
z polí či vliv eutrofizované vody z Klíčavy a jejich přítoků. Eutrofizaci vody lze určit pomocí chemické analýzy. Eutrofizovaná voda by se měla projevit hlavně vysokými hodnotami
látek obsahujících dusík, pokud obsahuje zemědělská hnojiva. Nejvýznamnějšími zdroji
dusíku pro rostlinu jsou amonné kationty a dusičnanové anionty. Obsah amonných kationtů by měly být menší než 4 mg/l a obsah dusičnanových aniontů by neměl být vyšší
než 13 mg/l. V případě, že by eutrofizace vody byla organického původu, pak by voda
měla obsahovat zvýšené množství manganu a železa.

Výsledky

Na lokalitě se podařilo nalézt 8 druhů Červeného seznamu, z toho 3 chráněné zákonem.
Jedinci méně odolných druhů, včetně hořečku ladního pobaltského a kruštíku modrofialového, pravděpodobně nepřežili sucho v létě 2015.
Nalezené druhy Červeného seznamu:
jeřáb břek (Sorbus torminalis) C4a, konopice širolistá (Galeopsis ladanum) C4a, kosatec
sibiřský (Iris sibirica) C3, nepatrnec rolní (Aphanes arvensis) C3, pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule) C4a, prvosenka jarní (Primula veris) C4a, tolije bahenní (Parnassia palustris)
C2t, všivec bahenní (Pedicularis palustris) C1t

Obrázek 1 – Parnassia palustris
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Obrázek 2 – Pedicularis palustris

Obrázek 3 – Cirsium acaule

Obrázek 4 – Primula veris

Obrázek 5 – Iris sibirica

Zajímavý je také nález nepatrnce rolního (Aphanes arvensis), který se vyskytoval na východní hranici rezervace poblíž lesní cesty. Jedná se o druh patřící podle Červeného
seznamu do kategorie C3 (ohrožený druh), který dosud nebyl zmíněn v žádné práci o
tomto území.
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Obrázek 6 – Aphanes arvensis, mapa výskytu

Obrázek 7 – Aphanes arvensis
Přestože nebyl hořeček ani kruštík nalezen, byla získána data o místě jejich dřívějšího výskytu. Přesun populací do jiné části rezervace je, zvláště u hořečku, nepravděpodobný.
Hořečková louka a les s kruštíky leží na lokalitě vedle sebe, proto je ovlivňuje několik
společných faktorů. Jedním z nich je vliv pole několik set metrů vzdáleného od hořečkové louky a funkce lesa mezi nimi jako nárazníkového pásma.
Les s kruštíky byl v posledních 20 letech několikrát znatelně poškozen a dnes zůstal pouze úzký pás původních stromů. Všechny významné zásahy byly lesnického charakteru,
ale jen část plochy byla znova osázena listnatými dřevinami. Velká část byla zasázena
smrkovou monokulturou. Vykácení velkých ploch má za následek otevření hořečkové
louky vůči poli a následnému anemochornímu zanesení několika expanzních a invaziv66

ních druhů do rezervace. Kácení vedlo i k prosvětlení části dosud existujícího kruštíkového lesa, což má za následek rozšiřování třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos)
na světlinách. O dobrém stavu zbývajícího pásu listnatého lesu nad hořečkovou loukou
částečně svědčí i náhodný nález roháče obecného (Lucanus cervus).

Obrázek 8 – Lucanus cervus
Hořečková louka byla v posledních letech několikrát poškozena, nejvíce divokou zvěří,
která hledala na louce potravu a významně rozrušila půdní povrch. V souvislosti s již
zmiňovanými lesními zásahy došlo k rozšíření invazních a expanzivních druhů na louku.
Nejvýznamnější zanesené druhy jsou vratič obecný (Tanacetum vulgare) a třtina křovištní (Calamagrostis epigejos). Sucho je na louce vzhledem k mělkým kořenům rostlin
daleko znatelnější než v lesích, což přispívá k rozšíření vitálnějších expanzivních druhů.

Obrázek 9 – Pohled na hořečkovou louku (popředí) a lesa s kruštíky (pozadí)
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Ruderální společenstva jsou v rezervaci velice rozšířená a vzhledem k jejich roztroušenosti by jejich zakreslení do mapy nebylo s dostupnou technikou možné. Ruderální druhy rostou především v bezprostředním okolí Klíčavy v nesečených podmáčených vegetacích. Zajímavé je, že na loukách, které jsou pravidelně sečeny ČSOP Silvatica, je podíl
ruderálních druhů potlačen, nebo úplně zredukován.

Obrázek 10 – Nesečená louka

Obrázek 11 – Sečená louka
Ruderální společenstva na březích Klíčavy obsahovala především dvouzubce (Bidens
sp.) a rdesna (Persicaria sp., syn. Polygonum), z nichž bylo určeno pouze rdesno peprník
(Persicaria hydropiper). Ostatní druhy těchto rodů nebyly kvůli absenci generativních
orgánů dále rozlišovány. Vzhledem k zastoupení obou rodů a vlhkému stanovišti byla
ruderální vegetace určena na řád Bidentetalia tripartiti - nitrofilní společenstva terofyt
na periodicky zaplavovaných půdách.
Na nesečených loukách převažovaly porosty kopřivy dvoudomé (Urtica dioica) s lopuchem větším (Arctium lappa), lopuchem plstnatým (Arctium tomentosum) a pelyňkem
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černobýlem (Artemisia vulgaris). Ve vyšším patře se také objevovaly konkurenčně odolný pcháč zelinný (Cirsium oleraceum) a vratič obecný (Tanacetum vulgare). V nižším patře byly zastoupeny měrnice černá (Ballota nigra), šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius)
a kuklík městský (Geum urbanum). V těchto společenstvech bylo nalezeno také největší
množství antropofytů v rezervaci. Tento popis by odpovídal svazu Arction lappae – nitrofilní ruderální vegetace dvouletých a víceletých druhů.

Obrázek 12 – Ruderalizovaná louka svazu Arction lappae v rezervaci
Bylo odebráno celkem 5 vzorků podle mapky na obrázku. Vzorky byly odebrány na všech
významných přítocích Klíčavy a na místě, kde Klíčava opouští rezervaci a vtéká do Lánské
obory.

Obrázek 1 – Mapa odběrů vody
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amonné
č í s l o kationty Dusičnany
vzorku [mg/l]
[mg/l]

Mangan
[mg/l]

pH

Vodivost
[mS/l]

Železo
[mg/l]

1

0,4

129

0,03

7,8

52,3

0,05

2

0,2

33,5

0,06

7,77

71,9

0,3

3

0,7

12,5

0,5

7,72

58,6

1

4

2,7

60,5

0,03

7,08

57,1

0,2

5

3,2

23,5

0,4

6,79

58,9

0,3

Tabulka 2 – Výsledky analýzy vody, barevně jsou výrazně zvýšené hodnoty

Slovní popis výsledků chemické analýzy:

Vzorek č. 1 obsahoval vysoký obsah dusičnanových aniontů. Jelikož jsou hodnoty ostatních ukazatelů v normě, svědčí to pravděpodobně o umělém obohacení vody o dusičnany.
Vzorek č. 2 vykazoval pouze zvýšenou hodnotu dusičnanových aniontů a vyšší hodnotu
vodivosti.
Vzorek č. 3 obsahoval větší množství manganu a železa, ukazatelů tlejícího organického
materiálu, jejich původ bude pravděpodobně v rybníku nad rezervací.
Vzorek č. 4 obsahoval velké množství dusičnanových aniontů a zvýšené množství amonných kationtů. Byl tedy jako vzorek č. 1 pravděpodobně uměle obohacen o dusíkaté
sloučeniny.
Vzorek č. 5 obsahuje vodu ze všech přítoků Klíčavy, měl by tedy vykazovat hodnoty mezi
naměřeným minimem a maximem u předchozích vzorků. Dvě hodnoty se odchylují, což
je pravděpodobně způsobeno chybou měření.
V rezervaci byl sestaven inventarizační seznam srpnové květeny. Tento seznam obsahuje
142 položek, z toho 8 druhů Červeného seznamu a 10 antropofytů. Druhy Červeného
seznamu jsou označeny kategorií ohrožení, do které patří. Antropofyty jsou označeny
písmenem A.

Inventarizační seznam:
andělika lékařská

černohlávek obecný

bažanka vytrvalá

česnáček lékařský

bedrník sp.

čistec lesní

blatouch bahenní

děhel lesní

bodlák obecný

dub červený

bolševník obecný

dvouzubec sp.

brslen evropský

habr obecný

bršlice kozí noha

hadinec obecný

buk lesní

hloh jednosemenný
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A

hluchavka bílá

kopretina bílá

hluchavka nachová

kopřiva dvoudomá

hluchavka skvrnitá

kopytník evropský

hrachor lecha

kosatec sibiřský

hrachor lesní

kosatec žlutý

chrastavec luční

kuklík bahenní

chrastice rákosovitá

kuklík městský

chrpa luční

kyprej vrbice

jahodník obecný

len počistivý

jasan ztepilý

lípa srdčitá

javor klen

lipnice hajní

javor mléč

lopuch plstnatý

ječmenka evropská

lopuch větší

jeřáb břek

C3

A

marulka lesní

C4a

jeřáb ptačí

mařinka vonná

jetel luční

máta vodní

jetel plazivý

mateřídouška vejčitá

jetel pochybný

medyněk vlnatý

jetel prostřední

měrnice černá

jírovec maďal

meruzalka

jitrocel kopinatý

mochna nátržník

jitrocel kopinatý

mochna plazivá

jitrocel prostřední

mrkev obecná
nepatrnec rolní

C3

kakost bahenní

netýkavka malokvětá

A

kakost smrdutý

netýkavka nedůtklivá

karbinec evropský

ocún jesenní

kerblík lesní

olše lepkavá

kokořík vonný

ostřice třeslicovitá

kokrhel větší

pelyněk černobýl

konopice pýřitá

pěťour maloúborný

konopice sličná

pcháč bahenní

jitrocel větší

konopice širolistá

A

pcháč bezlodyžný

C4a

pcháč rolní

kontryhel obecný
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A
C4a

pcháč tuhý

suchopýr úzkolistý

pcháč zelinný

sveřep bezbranný

pitulník postříbřený

svízel syřišťový

pitulník žlutý

šišák vroubkovaný

plicník tmavý

škarda dvouletá

pomněnka bahenní

šťavel kyselý

popenec břečťanovitý

štírovník růžkatý

prvosenka jarní

C4a

A

šťovík tupolistý

pryskyřník plazivý

tolije bahenní

C2t

pryskyřník prudký

trnovník akát

A

pryšec chvojka

třeslice prostřední

pšeníčko rozkladité

třezalka tečkovaná

ptačinec velkokvětý

třtina křovištní

pupava bezlodyžná

turan roční

rdesno hadí kořen

tužebník jilmový

rdesno peprník

vikev plotní

rdesno sp.

violka Rivinova agg.

rozrazil rezekvítek

vlčí bob mnoholistý

A

rulík zlomocný

vratič obecný

A

řebříček bertrám

vrba jíva

řebříček obecný

vrba křehká

sítina rozkladitá

vrbina penízková

skřípina lesní

vrbovka růžová

smetánka

všivec bahenní

smrk ztepilý

zběhovec plazivý

srha říznačka

zemědým lékařský

starček Fuchsův

zvonek broskvolistý

střemcha pozdní

zvonek okrouhlolistý
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A

C1t

Diskuze

Z devíti ohrožených druhů uvedených v Plánu péče byl potvrzen výskyt tří druhů. Několik druhů, především rody vstavač, prstnatec a bledule, nebylo v srpnovém průzkumu
nalezeno, protože se jedná o druhy jarního a letního aspektu a v jiném období je téměř
nemožné je nalézt.
Kruštík modrofialový nebyl nalezen a vzhledem k malému rozšíření stanovišť s vhodnými podmínkami není pravděpodobné, že by se v rezervaci vyskytoval i na jiném místě.
Tento fakt ovšem nemusí znamenat vymizení druhu z lokality. U kruštíku probíhá klíčení
semen po roční a delší dormanci, je tedy možné, že se v dalších letech kruštíky v rezervaci budou vyskytovat.
Důvodů, proč kruštík nebyl nalezen, může být několik. Těmi hlavními mohou být sucho
v létě 2015 a nešetrné lesnické zásahy. I když nelze popřít významně negativní vliv sucha
na kruštíky, nemůžeme říci, který faktor byl rozhodující. O tom, zda se kruštíky dokážou
přizpůsobit změnám prostředí, může vypovědět pouze další výzkum.
O hořečku ladním pobaltském můžeme říci, že se v době inventarizace v rezervaci nevyskytoval. V dřívějších letech už nastala situace, kdy v průběhu vegetačního období
nebyl zaznamenán žádný kvetoucí jedinec (Somol V. et al., 1999, Kolbek J. et al., 1994).
Nemůžeme tedy jednoznačně říci, jestli hořečky z lokality vymizely. Stav je ovšem méně
příznivý než u kruštíků, protože populace hořečku je v posledních letech velice slabá.
Kdyby hořeček přežil, do budoucna by ho negativně ovlivňovalo několik dalších faktorů.
Nejvíce by ho ohrožovaly expanzivní a invazivní druhy, které se na louku dostaly jako
následek lesnických zásahů v kruštíkovém lese nad loukou. Především se jedná o vratič
obecný (Tanacetum vulgare) a třtinu křovištní (Calamagrostis epigejos).
Významným problémem, se kterým se rezervace potýká, jsou ruderální společenstva
a expanze nitrofilních druhů s nimi spojenými. Ruderální společenstva se vyskytují téměř v celé rezervaci a bez kosení luk by ruderální druhy pravděpodobně pohltily i louky
s výskytem ohrožených druhů, což by vedlo k jejich vymizení.
Dále bylo zjištěno, že ruderální vegetace obsahuje převážně nitrofilní druhy a odpovídá
nitrofilním svazům. Tuto situaci dokážou částečně vysvětlit výsledky analýz vzorků vody,
které v několika případech obsahují zvýšené hodnoty dusičnanů, významného zdroje
dusíku pro rostliny. Jelikož dusičnany nedoprovázely zvýšené hodnoty manganu, který
indikuje rozkládající se organickou hmotu, lze se domnívat, že se dusičnany do vody
dostaly uměle.
Nemůžeme říci, zda eutrofizace probíhá jen skrze vodu nebo zde působí několik dalších
významnějších faktorů. Znečištění vody ovšem nelze zanedbat.
Sestavený inventarizační seznam obsahuje 142 položek. Nelze se domnívat, že by se
jednalo o všechny druhy rostoucí v rezervaci, ale tento seznam nám poskytuje základní
informace o diverzitě srpnové vegetace na lokalitě.

Závěr

Bádání potvrdilo výskyt 8 ohrožených druhů. Klíčové druhy kruštík modrofialový (Epipactis purpurata) a hořeček ladní pobaltský (Gentianella campestris subsp. baltica) nebyly nalezeny, ale podařilo se zjistit významné informace o stanovištích, kde se dříve
vyskytovaly a kde by se v budoucnu mohly znova objevit. Nejvýznamnější jsou údaje
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o rozšíření dvou expanzních druhů, třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos) a vratiče
obecného (Tanacetum vulgare), na hořečkové louce a v jejím bezprostředním okolí.
V rezervaci bylo nalezeno velké množství ploch s ruderalizovanými společenstvy. Pro
tato společenstva byl charakteristický především nitrofilní charakter. Výsledky analýzy
vody naznačují, že jedna z příčin rozšíření ruderálních druhů je voda bohatá na sloučeniny dusíku.
Byl sestaven inventarizační seznam, který obsahuje 142 položek. 10 nalezených druhů
patří mezi antropofyty. Ačkoliv zjištěná čísla nejsou malá, je možné, že další druhy unikly
naší pozornosti. Přesto seznam poskytuje informace o druhovém složení srpnové vegetace.
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Vodní ptactvo PP Horní Berounka a PP
Hřešihlavská od Zvíkovce po Liblín
Garant: Eva Matoušková
Badatelé: Barbora Mamulová, Daniela Lešáková, Zuzana Maňáková, Marek Vašíček
a Viktor Hvozda
Expert: Mgr. Martin Starý

Abstrakt

Náplní ornitologického výzkumu na řece Berounce, mezi obcemi Zvíkovec a Liblín, bylo
pozorování a mapování vodního ptactva. Řadu nalezených druhů najdeme na červených
seznamech ČR a Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN). Velkým úspěchem
pozorování bylo nalezení několika jedinců ze Seznamu zvláště chráněných druhů ptáků ČR.
Z kriticky ohrožených druhů byl spatřen luňák hnědý (Milvus migrans, Boddaert, 1783)
a orel mořský (Haliaeetus albicilla, L., 1758), ze silně ohrožených čáp černý (Ciconia
nigra, L., 1758), ledňáček říční (Alcedo atthis, L., 1758) a volavka bílá (Ardea alba, L.,
1758).

Úvod

Během Expedice Radnice 2014 projektu Talnet proběhl ornitologický výzkum zaměřený
na vodní ptactvo žijící na Berounce v dvaceti pěti kilometrovém úseku mezi obcemi Liblín
a Zvíkovec. Mezi vodní ptactvo řadíme ty druhy, které žijí v blízkosti vody a mokřadu,
nebo které se zdržují u vody (využívají ji ke koupeli, pití, lovu apod.). Tito ptáci jsou
anatomicky přizpůsobeni k životu u vody – mají blány mezi prsty u nohou, nepromokavé
peří, vrstvu podkožního tuku a dokáží se ponořit i do několikametrové hloubky.[1]
Výchozím bodem tohoto pozorování byla faunistická databáze České společnosti
ornitologické. Tato databáze slouží ke sdílení a uchovávání záznamů o pozorování všech
druhů ptáků na území České republiky pro pozdější vědecké účely.[2]
Většina záznamů z pozorování ptáků na Berounce pochází převážně z oblasti v okolí
Plzně nebo Berouna. Pozorování v úseku mezi obcemi Liblín a Zvíkovec probíhalo pouze
několik, a proto se ornitologický badatelský tým zaměřil právě na tuto lokalitu.
Na základě již existujících pozorování byly formulovány hlavní cíle bádání. Nejdůležitějším
cílem bylo zjistit, jaké druhy vodních ptáků se ve vybraném úseku nachází. Kromě
druhového zastoupení ptáků probíhalo určování početnosti jednotlivých druhů.
A dalším důležitým cílem bádání bylo zmapování výskytu všech pozorovaných jedinců.

Metody

Základní pozorovací metodou byla bodová metoda. Podél břehu řeky Berounky bylo
vybráno několik bodů vzdálených 100–200 metrů. Na těchto bodech probíhalo po dobu
několika minut pozorování viditelného úseku řeky dalekohledem.[3] Spatření ptáci byli
ihned určováni a sčítáni a daný bod byl zakreslen do mapy. K upřesnění počtu jedinců
byla bodová metoda doplněna liniovou metodou. Ptáci, o kterých se dalo předpokládat,
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že už byli započítáni, nebyli dále započítáváni. Pozorování se uskutečnilo na konci srpna.
K určování druhů docházelo i mimo terén. Nalezené peří a pořízené zvukové nahrávky
byly porovnávány s již existujícími databázemi [6][7][8] a na základě shody byl dodatečně
určen druh ptáka. U ptáků, u kterých nebyl přesně určen druh, docházelo k následnému
určování z pořízených fotografií s využitím určovacích klíčů a atlasů.

Teoretická část

Vybraný úsek Berounky spadá do území Přírodního parku Horní Berounka a Přírodního
parku Hřešihlavská. Jak bylo již výše zmíněno, tato část řeky nebyla dříve příliš
prozkoumaná. Z existujících záznamů bylo možné vytvořit seznam druhů, které byly
v této lokalitě dříve spatřeny a na které by bylo dobré se zaměřit (viz tab. 1).
Tabulka 1 – Seznam druhů vodních ptáků, které byly dříve v lokalitě spatřeny [2]
čírka obecná (Anas crecca, L., 1758)
hoholka lední (Clangula hyemalis, L., 1758)
husa velká (Anser anser, L., 1758)
kachna divoká (Anas platyrhynchos, L., 1758)
kormorán velký (Phalacrocorax carbo, L., 1758)
kulík říční (Charadrius dubius, Scopoli, 1786)
labuť velká (Cygnus olor, Gmelin, 1758)
ledňáček říční (Alcedo atthis, L., 1758)
morčák velký (Mergus merganser, L., 1758)
orel mořský (Haliaeetus albicilla, L., 1758)
skorec vodní (Cinclus cinclus, L., 1758)
vodouš kropenatý (Tringa ochropus, L., 1758)
volavka bílá (Ardea alba, L., 1758)
volavka popelavá (Ardea cinerea, L., 1758)
Tento seznam byl především výchozím bodem pro přípravu na expedici, protože některé
druhy, jako například hoholku lední, můžeme ve střední Evropě spatřit pouze v zimě.
Kromě toho spadá srpen do hnízdního období vodních ptáků [4], kdy se ptáci zdržují
v blízkosti svých hnízd a jsou převážně schovaní. Na základě těchto faktů byl vytvořen
předpoklad, že většinu druhů ze seznamu pravděpodobně nespatříme.

Výsledky praktické části

Během 6 pozorovacích dní jsme zmapovali celý vybraný úsek (viz obr. 1), na kterém
jsme nalezli 14 druhů, z toho 10 druhů vodních ptáků (viz tab. 2). V tabulce je uvedeno
i několik druhů ptáků, které se neřadí mezi vodní ptactvo, ale kteří létali nad Berounkou
a v jejím okolí. Náš předpoklad se ukázal pravdivým a z vytvořeného seznamu ptáků
před expedicí bylo spatřeno 6 druhů ptáků.
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Obr. 1 – Pozorovaný úsek řeky Berounky

Tabulka 2 – Seznam druhů a jejich početnost na celém zkoumaném úseku
Druh
Kachna divoká (Anas platyrhynchos, L., 1758)
Ledňáček říční (Alcedo atthis, L., 1758)
Volavka popelavá (Ardea cinerea, L., 1758)
Husa domácí (Anser Anser domesticus, L., 1758)
Labuť velká (Cygnus olor, Gmelin, 1758)
Volavka bílá (Ardea alba, L., 1758)
Morčák prostřední (Mergus serrator, L., 1758)
Čáp černý (Ciconia nigra, L., 1758)
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo, L., 1758)
Lyska černá (Fulica atra, L., 1758)
Konipas bílý (Motacilla alba, L., 1758)
Káně lesní (Buteo buteo, L., 1758)
Luňák hnědý (Milvus migrans, Boddaert, 1783)
Orel mořský (Haliaeetus albicilla, L., 1758)

Počet jedinců
193
27
22
13
13
3
2
1
1
1
55
8
5
2

Na celém úseku řeky Berounky byli hojně rozšířeni zástupci kachny divoké a konipasa
bílého. Dále můžeme říci, že dalšími poměrně rozšířenými druhy v naší lokalitě byly
ledňáček říční a volavka popelavá.
Husy domácí byly spatřeny na ostrově v Podkrašovském Mlýně. Ačkoli tito vodní ptáci
nežijí ve volné přírodě, nýbrž byli domestikováni, rozhodli jsme se je zařadit mezi
pozorované druhy.
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Labuť velkou jsme viděli na třech místech – na řece u Hradiště, ve Zvíkovci a u Třímanského
přívozu. Dvakrát byl pozorován pár dospělých labutí s mláďaty a jednou pouze pár dospělých
jedinců. Jedinci volavky bílé se vždy vyskytovali v blízkosti volavek popelavých. Jedna
volavka bílá byla pozorována nedaleko obce Dolany a dva zástupci v Liblínském Mlýně.
Pár morčáků prostředních jsme pozorovali na mírněji tekoucí vodě u ostrůvku nedaleko
Rybárny u Rakolusk.
Čáp černý byl spatřen pouze jednou a to ve vodě pod zříceninou hradu Krašova. Vzhledem
k tomu, že po chvíli odletěl, se domníváme, že šlo o přelet. Podobná situace nastala
i u kormorána velkého. Byl viděn nedaleko od obce Zvíkovec, kde si na stromě sušil křídla
a po delší chvíli rovněž odletěl. U obce Zvíkovec bylo pozorováno též mládě lysky černé,
které plulo ke břehu. Jelikož je zakázáno rušit ptáky během hnízdního období, břeh jsme
podrobněji neprohledávali.
Dravce jsme pozorovali na celém vybraném úseku. Určení jejich druhů bylo často
obtížné, protože kroužili vysoko nad řekou a nad lesem. Jeden zástupce káněte lesního
byl pozorován u obce Dolany a skupina dalších sedmi jedinců nad lesem u Rekreačního
střediska Třímany. Nedaleko tohoto střediska byl pozorován zástupce luňáka hnědého.
Dva luňáci hnědí přelétali nedaleko obce Dolany. Orlové skalní byli pozorováni u obce
Rakolusky.

Fotografie z pozorování
Obr. 2 – Ledňáček říční
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Obr. 3 – Čáp černý

Obr. 4 – Morčák prostřední
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Obr. 5 – Kormorán velký

Obr. 6 – Volavka bílá
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Obr. 7 – Volavka popelavá

Obr. 8 – Kachna divoká
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Obr. 9 – Labuť velká

Spolupráce s chemicko-technologickou sekcí
Ledňáček říční slouží jako bioindikátor čistoty vody.[5] Jelikož jsme sledovali poměrně
vysoký počet jedinců tohoto druhu, obrátili jsme se proto na chemicko-technologickou
badatelskou sekci expedice, aby nám určili kvalitu vody. Vzorek vody jsme odebrali
z Berounky u obce Bujesily. Výsledky rozboru prokázaly, že Berounka je na našem úseku
čistá a až na vyšší koncentraci amonných iontů je vhodná k pití (viz tab. 3). To rovněž
dokazuje fakt, že se v Berounce nachází množství ryb, které slouží jako potrava pro
některé vodní ptáky, např. ledňáčka říčního.
Tabulka 3 – Hodnoty zjištěné rozborem vody
Zkoumané veličiny
pH
amonné ionty
dusičnany
konduktivita
mangan
železo
pach

Zjištěné hodnoty
7,77 (mírně zásadité)
3,3 mg/l
40,1 mg/l
470 μS/cm
0,1ml/l
0,2 ml/l
0

Situace na Berounce ovšem nevypadá moc příznivě. Při našem pozorování jsme si
opakovaně všímali míst znečištěných odpadky, hlavně PET lahvemi a plechovkami. Také
všudypřítomní vodáci a chalupáři na povodí Berounky byli problémem, neboť rušili
a plašili okolní ptactvo. Dalším rušivým aspektem byly zvuky motorů letadel, která létala
poměrně nízko.
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Závěr

Bádání na řece Berounce prokázalo přítomnost čtrnácti druhů ptáků. Na základě
výsledků našeho pozorování můžeme potvrdit výskyt šesti druhů vodních ptáků, jež byly
dříve spatřeny. Za velký úspěch považujeme zaznamenání dvou druhů ptáků, které ještě
nebyly v této lokalitě pozorovány. Jedná se o morčáka středního a luňáka hnědého.
Díky zvoleným metodám pozorování a určování druhů ptáků se nám podařilo také zjistit
počty jedinců. Z toho můžeme určit, jak by mohla vypadat situace v dalších letech,
a proto jsme záznamy z našich pozorování vložili do mapy, v níž najdeme jednotlivé
pozorovací body s viděnými ptáky.
Badatelský tým působil v lokalitě šest dní a je pravděpodobné, že jsme některé druhy
nezaznamenali. Navíc pozorování probíhalo v hnízdním období vodních ptáků, které
celou situaci mírně komplikovalo. Z těchto důvodů by bylo vhodné v této lokalitě provést
pozorování během zimních měsíců, jež by mohlo tyto naše výsledky doplnit.
Na závěr je nutné ještě zmínit, že pozorování vodního ptactva bylo velkým přínosem i pro
badatele, neboť se seznámili s metodami pozorování ptáků, s plánováním pozorování
a rovněž se způsobem zpracování získaných dat. Každý z badatelů se aktivně zapojil do
pozorování a přispěl tím, co ho na pozorování zaujalo, a díky tomu jsme fungovali jako
tým.
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Abstrakt
V poslední době jsme zaznamenali rozvoj biomedicínských aplikací elektronických zařízení a open-source elektroniky. Tento výzkum se zaměřil na propojení obou a snažil
se zjistit jaké jsou možnosti využití open-source elektroniky k měření tělesných funkcí.
V rámci výzkumu jsme se pokusili z open-source elektroniky sestavit pulsní oxymetr
(měřící tepovou frekvenci a kyslíkovou saturaci), EKG (měřící tepovou frekvenci) a teploměr (měřící tělesnou teplotu) a následně posoudit přesnost a spolehlivost těchto zařízení. Podařilo se nám navrhnout funkční pulsní oxymetr a teploměr a vytvořit k nim
dokumentaci. Změřili jsme, že námi navržený teploměr je srovnatelný s komerčními
zařízeními a náš pulsní oxymetr dosahuje o něco horších výsledků než jeho komerční
protějšky. Nakonec jsme navrhli další postup pro zlepšení našich zařízení.

Úvod

Biomedicínské aplikace elektronických zařízení zažívají v poslední době rychlý rozvoj.
Zejména zařízení měřící tělesné funkce již nejsou běžné jen v lékařské praxi, ale stávají
se součástí každodenního života. Na trhu je k dispozici velké množství komerčních
zařízení. Existuje ale i řada návrhů založených na open-source softwaru a hardwaru vytvořených pře- vážně nadšenci, jejichž dokumentace je volně k dispozici na internetu.
U takových návrhů ale často chybí řádný test jejich přesnosti a spolehlivosti.
V našem výzkumu jsme se zaměřili na možnosti návrhu zařízení měřících tělesné funkce
za pomoci volně dostupné open-source elektroniky a open-source softwaru. Věnovali
jsme se výzkumným otázkám: Jak je možné z těchto komponent vytvořit zařízení, která
budou měřit tělesné funkce? Jaká bude přesnost a spolehlivost takových zařízení v porovnání s komerčními zařízeními dostupnými na trhu?
V rámci výzkumu jsme se zaměřili na tři tělesné funkce – tepovou frekvenci, přibližnou
kyslíkovou saturaci a tělesnou tepotu. Pokusili jsme se navrhnout tři zařízení – pulsní
oxymetr (měřící tepovou frekvenci a kyslíkovou saturaci), elektrokardiograf (měřící tepovou frekvenci) a teploměr (měřící tělesnou teplotu).
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Metody

Výzkum probíhal ve dvou hlavních fázích, z nichž každá využívala mírně rozdílné výzkumné metody.
Cílem první fáze výzkumu byl vlastní návrh hardwaru a softwaru zařízení. Pracovali jsme
převážně metodou experimentu, pomocí které jsme zkoušeli funkčnost prototypů zařízení. Samotná zařízení využívají různé metody měření ke stanovení hodnot tělesných
funkcí (dále viz Teoretická část).
Druhou fází výzkumu bylo posouzení přesnosti a spolehlivosti našich zařízení v porovnání s komerčními zařízeními. V této fázi jsme využili metodu měření při provádění
testovacích měření a metodu komparace při vyhodnocování výsledků.

Teoretická část
Pulsní oxymetrie

Pulsní oxymetrie je neinvazivní metoda měření přibližné kyslíkové saturace krve (SpO2),
na jejímž principu funguje pulsní oxymetr. Pomocí pulsní oxymetrie lze také zjistit tepovou frekvenci. [1].
Pulsní oxymetrie je založena na měření absorpce elektromagnetického záření různých
vl- nových délek prokrvenými tkáněmi v periferních částech těla. Na jednu stranu prokrvené tkáně (obvykle prstu nebo ušního lalůčku) je umístěn zdroj červeného (λ ≈ 600750 nm) a zdroj infračerveného (λ ≈ 850-1000 nm) záření. Na opačné straně tkáně
jsou umístěny detek tory citlivé na červené a infračervené záření [2]. Detektory měří
intenzitu průchozího záření. Z intenzity průchozího záření nelze zjistit přesnou hodnotu
absorpce záření, ale lze zjistit její změnu v čase a poměr absorpce červeného a infračerveného záření.

Obrázek 1: Umístění zdrojů záření a detektorů na prstu. [2]
Měření tepové frekvence
Měření tepové frekvence metodou pulsní oxymetrie je založeno na skutečnosti, že během každého srdečního pulsu se krátce zvýší množství krve v periferních cévách těla.
Větší množství krve absorbuje více průchozího záření a intenzita průchozího záření kolísá v čase v závislosti na tepové frekvenci. K měření tepové frekvence pulsní oxymetrií
stačí sledovat pouze jednu vlnovou délku záření. [5]
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Měření přibližné kyslíkové saturace
Měření přibližné kyslíkové saturace (SpO2) metodou pulsní oxymetrie využívá rozdílných absorpčních vlastností okysličeného hemoglobinu (oxyhemoglobinu) a redukovaného hemoglo- binu: oxyhemoglobin (O2Hb) absorbuje více infračerveného než červeného záření a redukovaný hemoglobin (HHb) obráceně. Z poměru intenzit průchozího
červeného a infračerveného záření lze spočítat SpO2. [1][2][3]

Graf 1: Absorbce vlnových délek záření různými druhy hemoglobinu. [3]
Od maximální hodnoty intenzit záření odečteme minimum, tím se minimalizuje vliv světelné propustnosti tkáně [1]. Z poměru intenzit signálů obou vlnových délek lze spočítat koeficient R podle vztahu [4]:
IR - AC
I
R = R - DC
IIR - AC
IIR - DC
IR - AC pulsní složka intenzity červeného záření
IR - DC střední hodnota intenzity červeného záření
IIR - AC pulsní složka intenzity infračerveného záření
IIR - DC střední hodnota intenzity infračerveného záření
Z koeficientu R hodnotu SpO2 vypočítáme tímto přibližným empiricky zjištěným vztahem [1][4]:
SpO2 = 110 − 25R
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Je třeba vědět, že pulsní oxymetrie je omezena tím, že bere v úvahu pouze koncentrace
oxy- hemoglobinu a redukovaného hemoglobinu. Není tak schopná odhalit například
otravu oxidem uhelnatým (vysoká koncentrace karboxyhemoglobinu), nedostatek hemoglobinu při anémii a některé další choroby. Měla by se proto vždy využívat v kombinaci s dalšími diagnostickými metodami. [1]

Elektrokardiografie
Elektrokardiografie (EKG) je neinvazivní metoda měření elektrické aktivity myokardu, na jejímž principu funguje elektrokardiograf. Její pomocí lze měřit tepovou frekvenci
a další charakteristiky srdeční aktivity.
Na tělo jsou umístěny elektrody na různé pozice, podle toho, jaké svody jsou využívány. EKG funguje na principu sledování elektrického napětí mezi elektrodami v průběhu
času. [11]
Měření tepové frekvence
Ke zjištění tepové frekvence stačí měřit napětí mezi dvěma elektrodami umístěnými na
ra- menou pacienta. Během srdečního pulsu se mezi těmito oblastmi vytváří napětí v řádech mV. Toto napětí v čase kolísá přibližně jako průběh EKG křivky. Počet QRS komplexů
(největších výkyvů) na této EKG křivce za jednotku času odpovídá tepové frekvenci. [10]
[11][12][14]

Tělesná teplota
Existuje řada metod elektronického měření tělesné teploty. Většina z nich využívá součástku teploměru, která mění nějakou svou elektrickou charakteristiku v závislosti na
teplotě. V rámci našeho výzkumu jsme se rozhodli využít analogový teploměr s lineárním průběhem LM35. LM35 mění svůj vnitřní odpor v závislosti na teplotě, to se projeví
změnou napětí na výstupním pinu [20]. V základním zapojení (s menším rozsahem) dokáže měřit teploty od +2◦C do 150◦C s garantovanou přesností okolo 0,5◦C [22].

Obrázek 2: Teploměr LM35
Měření tělesné teploty
Teploměr lze umístit na různá místa na těle, nejčastěji se teplota měří v podpaží nebo
v ústech [17]. Tělesná teplota se určí po ustálení teploty součástky. Odečte se, pokud se
po daný čas nezmění teplota více, než o danou kritickou hodnotu [18].
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Praktická část
Návrh zařízení

Hardware všech zařízení jsme navrhli za pomoci open-source programovatelné desky
s mi- krokontrolérem Arduino a základních elektronických součástek. Arduino jsme zvolili, protože je to rozšířená a uživatelsky přívětivá open-source platforma, vhodná pro
tuto aplikaci. Za- řízení jsme vytvářeli a testovali s deskami Arduino Uno a Arduino Leonardo, po drobných úpravách jsou ale kompatibilní s většinou desek Arduino.
Software jsme vytvořili v open-source programovacím jazyku Processing (vycházejícím
z jazyka Java) a stejnojmenném vývojovém prostředí. Tento jazyk jsme zvolili kvůli uživatel- ské přívětivosti, dobré návaznosti na platformu Arduino a kompatibilitě s operačními systémy Linux, Windows a Mac OS.
Pulsní oxymetr
Během expedice se nám podařilo navrhnout pulsní oxymetr, který využívá snímání údajů z prstu pacienta. Zapojení elektroniky vzniklo na základě našeho vlastního návrhu,
který byl inspirován návrhy S. W. Hardena [8] a C. Martina [5]. Konstrukce zařízení byla
inspirována návrhem uživatele ASCAS na serveru Instructables.com [6].
Hardware
Hardware pulsního oxymetru se skládá ze tří částí: svorky na prst se zdroji záření a detektory, elektroniky, která zesiluje a filtruje signál z detektorů a desky Arduino, která
signál vyhodnocuje a odesílá data do PC.
Svorka na prst je vyrobena z kolíčku z šatního ramínka. Kolíček je z černého plastu.
Do obou rozevíratelných částí kolíčku byly přibližně v jedné třetině délky (z rozevíratelné strany) vyvrtány vedle sebe dva otvory. Do horních otvorů byly připevněny zdroje
záření – červená LED (660 nm) a infračervená LED (940 nm). Do spodního otvoru proti
červené LED byl připevněn fotorezistor citlivý na viditelné světlo, proti infračervené LED
byl připevněn fototranzistor s největší citlivostí na vlnovou délku 940 nm. Boční strany
svorky byly odstíněny přilepenými kusy kartonu potaženými černou lepící páskou. Od
LED a detektorů jsou vedeny vodiče k zesilovací a filtrovací elektronice.

Obrázek 3: Svorka pulsního oxymetru pro uchycení prstu
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Zesilovací a filtrovací obvod má nezávislou paralelní větev pro každý detektor. Obě větve jsou stejné a liší se pouze v hodnotách veličin některých použitých součástek (viz
schémata): Detektor (D1) je zapojen v děliči napětí společně s 10 kΩ rezistorem (R1).
Vstup do děliče napětí je připojen ke zdrojovému napětí Arduina (5 V). Výstupní napětí děliče je při tomto zapojení závislé na odporu detektoru. Výstupní signál prochází
skrze kondenzátor s nízkou kapacitou (C1), který odstraní stejnosměrnou složku signálu
a propustí pouze střídavou složku. Střídavý signál je dále zesilován a filtrován ve dvou
stupních.
V prvním stupni je signál mnohonásobně (v řádu tisíců) zesílen pomocí invertujícího
zesilovače1 (U1) a napětí je posunuto pomocí virtuální země nahoru o polovinu velikosti
napájecího napětí (2,5 V). Dále je signál filtrován dolní propustí (R5, C2) s mezní frekvencí blízké 1 Hz, která slouží k odstranění frekvencí vyšších něž je tepová frekvence. Za
dolní propustí a za děličem napětí ve virtuální zemi jsou zapojené sledovače napětí (U2,
U4), které snižují impedanci signálu.
Ve druhém stupni je signál několikanásobně (v řádu desítek) zesílen invertujícím zesilovačem1 (U3) a poté je filtrován dolní propusti (R9, C3) s mezní frekvencí blízké 1 Hz.
Výstup z dolní propusti je připojen k analogovému pinu Arduina.
Výstupní napětí obou větví jsou snímána se vzorkovací frekvencí 20 Hz analogovými
piny Arduina, které jsou vybaveny desetibitovými A/D převodníky s rozsahem 0 až 5 V.
Hodnoty napětí jsou okamžitě odesílány po sériové lince přes USB do PC, kde je dále
zpracovává software.

1

Pro zesilování byl využit operační zesilovač LM324.
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Schema 1: Větev obvodu pulsního oxymetru pro červenou LED a fotorezistor
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Schema 2: Větev obvodu pulsního oxymetru pro infračervenou LED a fototranzistor
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Obrázek 4: Zesilovací a filtrovací obvody na DPS
Software
Software teploměru přijímá data z Arduina sériovou komunikací. Pomocí IIR filtrem
z nich vypočítá střídavou složku a odstraní stejnosměrnou.
Program detekuje jednotlivé pulsy na náběžné hraně. K detekci je použit pouze signál
z červeného detektoru. Poté, co je detekován puls, program zahájí výpočet SpO2 a tepové frekvence. Po celou dobu se ukládají maximální a minimální hodnoty z obou signálů,
tzv. vrcholy (peaky).
SpO2 se vypočítá z podílu pulsní složky signálu (rozdíl posledního horního a dolního vrcholu) a střední hodnoty (hodnota z IIR filtru). Tento podíl se vypočítá zvlášť pro červené
a zvlášť pro infračervené světlo. Hodnoty podílů se dosadí do vzorce pro výpočet SpO2
(viz Teoretická část).
Výpočet tepové frekvence probíhá za pomoci ukládání časů několika posledních vrcholů. Z těchto hodnot pak lze vypočítat průměrnou dobu mezi jednotlivými pulsy a tedy
tepovou frekvenci.
Program vykresluje dva grafy z hodnot vypočtených IIR fitrem (jeden pro červený a jeden pro infračervený signál), které fungují jako kontrola funkce hardwarové části. Dále
program vypisuje aktuální hodnoty SpO2 a tepové frekvence. Zároveň byla do programu
přidána funkce, která kontroluje, o kolik se změnili hodnoty SpO2 a tepové frekvence
v posledních několika pulsech. Pokud je změna minimální, zvýrazní se hodnota zeleně
jako stabilní.
Program také umožňuje uložit naměřená data do souboru k případnému dalšímu ladění
algoritmů.
Elektrokardiograf
Na expedici se nám bohužel nepodařilo sestavit funkční EKG. Návrh zařízení selhal
z důvodu nefunkčního přístrojového zesilovače. Rozdíl napětí v řádech několika mV
na elektrodách se nepodařilo zesílit na detekovatelnou úroveň. Jednou z možných příčin může být šum 50 Hz, který byl v kabelech generován rozvodem střídavého proudu
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v budově, a který dosahoval řádově hodnot v desítkách mV. To výrazně ztížilo ladění.
Hledání chyby také zásadním způsobem ztížil fakt, že jsme neměli k dispozici funkční
EKG. Nevěděli jsme tak, zda je chyba v zapojení elektrod na tělo, v kabelu, nebo v následném zesílení.

Obrázek 5: Screenshot betaverze programu pro pulsní oxymetr

Obrázek 6: Měření pulsním oxymetrem
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Teploměr
V rámci expedice jsme vytvořili teploměr založený na součástce LM35, který měří teplotu pomocí sondy umístěné do podpaží. Zapojení elektroniky a konstrukce zařízení vznikly na základě našeho vlastního návrhu.
Hardware
Hardware teploměru se skládá ze tří částí: sondy s teploměrem LM35, zesilovací elektroniky a desky Arduino, která měří výstupní napětí obvodu a je propojena s PC.
Sonda se skládá ze součástky LM35, která je obalena aluminiovou fólií. Ta zabraňuje
nehygienickému kontaktu součástky s pokožkou pacienta, ale nebrání přenosu tepla.
Výstupy součástky jsou připájeny k vodičům, které ji spojují se zesilovací elektronkou
a zdrojem napětí.
Součástka teploměru (LM35) je připojena ke zdroji napětí Arduina (5 V) a její výstupní
pin je zapojen do neinvertujícího zesilovače2 (U1) s 8,4 násobným zesílením. Výstup ze
zesi- lovače je připojen k analogovému pinu Arduina. Výstupní napětí teploměru je 10
mV na 1◦C [22], koeficient zesílení byl tedy zvolen tak, aby při teplotách do 45◦C byla
využita většina rozsahu A/D převodníku Arduina.

Schema 3: Obvod teploměru

2

Pro zesilování byl využit operační zesilovač LM358N.
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Obrázek 7: Zařízení teploměru
Software
Software teploměru přijímá data z Arduina sériovou komunikací, vizualizuje je a stanovuje na základě nich tělesnou teplotu.
Program vypočítá aktuální teplotu z napětí na analogovém vstupu Arduina podle vztahu
[21]:
100 VA
t=
k
VA napětí na analogovém pinu
k = 8,4 koeficient zesílení napětí mezi teploměrem a Arduinem
Hodnoty za posledních 20 s (při 20 Hz 400 měření) ukládá do mezipaměti. Měření se
zastaví a tělesnou teplotu vyhodnotí, pokud je průměrná hodnota za posledních 20 s
o více než 0,4◦C větší než minimální hodnota za stejný čas a zároveň o více než 0,4◦C
menší než maximální. Tak se zajistí, že se teplota ustálila. Průměrná teplota se považuje
za tělesnou teplotu.
V grafickém rozhraní program vykresluje graf teploty v čase, zobrazuje aktuální teplotu
a průměrnou teplotu za posledních 20 s. Po zastavení měření vypíše naměřenou hodnotu.
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Posouzení zařízení

Přesnost a spolehlivost námi navržených zařízení jsme posoudili za pomoci testovacích
měření na dobrovolnících. U každého zkoumaného zařízení jsme provedli sérii simultánních měření naším a komerčním zařízením na zdravých osobách v klidu. Posuzovali
jsme měření každé tělesné funkce zvlášť – u teploměru tělesnou teplotu, u pulsního
oxymetru tepovou frekvenci a SpO2. U každé osoby jsme provedli tři měření každé tělesné funkce.

Obrázek 8: Screenshot betaverze programu pro teploměr
Přesnost a spolehlivost komerčních zařízení jsme neposuzovali. Zkoumali jsme, pouze
roz- díly v hodnotách neměřených naším a komerčním zařízením (chyby našeho zařízení)
při si- multánním měření. Takto jsme mohli zjistit, jak se výsledky našich zařízení liší od
výsledků komerčních a jsou-li naše zařízení schopna komerční nahradit.
Metody vyhodnocení
Výsledky měření jsme statisticky zpracovali a na jejich základě došli k závěrům o přesnosti a spolehlivosti našich zařízení.
Z rozdílů hodnot našeho a komerčního zařízení jsme vytvořili histogram a vypočítali
jsme hodnoty některých statistických veličin:
 průměrná hodnota našeho zařízení – průměr všech měření naším zařízením
 průměrná hodnota komerčního zařízení – průměr všech měření komerčním zařízením
 průměrná systematická chyba – průměr rozdílů měření. Naznačuje, jak jsou hodnoty
na- šeho zařízení posunuté oproti hodnotám komerčního (protože nevychází z absolutních hodnot, ale z normálních hodnot). Pokud je kladná, měří naše zařízení vyšší
hodnoty, pokud záporná, nižší. Charakterizuje přesnost našeho zařízení v porovnání
s komerčním.
 průměrná náhodná chyba – průměr absolutních hodnot rozdílů měření. Je to průměrná chyba, která nastane při měření naším zařízením.
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 maximální náhodná chyba – 95. percentil absolutních hodnot rozdílů měření. Je to
maximální chyba, která nastane při 95 % všech měření naším zařízením.
 maximální chyba k průměru – maximální náhodná chyba dělená průměrnou hodnotou našeho zařízení. Charakterizuje spolehlivost našeho zařízení oproti komerčnímu.
Pokud je pod 5 %, považujeme zařízení za spolehlivé pro běžné použití.
Prohlášení: Zařízení nebyla testována dostatečně, aby je bylo možné požít v situacích
ohrožení zdraví nebo života. Nepoužívejte v takových situacích ani zařízení, která byla
vy- hodnocena jako přesná a spolehlivá.
Tepová frekvece
Měření tepové tepové frekvence pulsním oxymetrem jsme provedli na vzorku 26 zdravých osob ve věku od 12 do 44 let. Průměrný věk měřených osob byl 18 let.
Při testování byl jako komerční zařízení využit pulsní oxymetr Contec CMS50EW.
Výsledky měření

Graf 2: Histogram rozdílů měření tepové frekvence našeho a komerčního zařízení
průměrná hodnota našeho zařízení
průměrná hodnota komerčního zařízení
systematická chyba
průměrná náhodná chyba
maximální náhodná chyba
maximální chyba k průměru

71,56 tepů/min
81,42 tepů/min
-9,85 tepů/min
10,56 tepů/min
30,65 tepů/min
42,83 %

Vyhodnocení výsledků
Průměrná systematická chyba je menší než průměrná náhodná chyba. Systematická
chyba je tedy malá a nelze ji přesně posoudit, protože je překryta náhodnou.
Maximální náhodná chyba je 30,65 tepů/min, což představuje 42,83 % z průměru.
Z měření tedy vyplývá, že měření tepové frekvence pulsním oxymetrem je nespolehlivé.
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Pokud se ale podíváme na histogram, zjistíme, že výrazná část rozdílů měření je velmi
malá. 54,17 % rozdílů měření se vejde do 5 tepů/min, což je 6,99 % z průměru. Problémem je zbytek rozdílů měření, které jsou velmi vysoké. Důvodem je pravděpodobně
velká citlivost zařízení na vnější vlivy (umístění prstu, okolní osvětlení atd.). Pokud vnější vlivy neovlivňují měření, dokáže pulsní oxymetr měřit tepovou frekvenci na hranici
přijatelné spolehlivosti. Jednou z možností, jak zlepšit měření je provést více měření
a výsledky statisticky vyhodnotit. Zařízení je plně funkční, ale expedice bohužel neposkytla dostatek času na kalibraci hardwaru a softwaru, která by spolehlivost mohla výrazně zvýšit. Podařilo se ale získat velké množství dat, které bude možné při kalibraci
využít.
Předmětem dalšího výzkumu by měl být návrh hardwaru, který lépe odstíní vnější vlivy
(např. lepší svorka na prst) a vylepšení softwaru, které umožní lepší vyhodnocení výsledku měření.
Přibližná kyslíková saturace
Měření SpO2 pulsním oxymetrem bylo provedeno na stejném vzorku osob jako měření
tepové frekvence a bylo použito stejné komerční zařízení.
Výsledky měření

Graf 3: Histogram rozdílů měření SpO2 našeho a komerčního zařízení
průměrná hodnota našeho zařízení
průměrná hodnota komerčního zařízení
systematická chyba
průměrná náhodná chyba
maximální náhodná chyba
maximální chyba k průměru
98

93,52% SpO2
96,96% SpO2
-3,43% SpO2
5,58% SpO2
19,52% SpO2
20,87 %

Vyhodnocení výsledků
Průměrná systematická chyba je menší než průměrná náhodná chyba. Systematická
chyba je tedy malá a nelze ji přesně posoudit, protože je překryta náhodnou.
Maximální náhodná chyba je 19,52 % SpO2, což je 20,87 % z průměru měření. Měření
SpO2 naším pulsním oxymetrem tedy není přijatelně spolehlivé. Dalším problémem je,
že díky empirickému vzorci použitému při výpočtu SpO2 mohou vycházet v praxi nesmyslné hodnoty větší než 100 % SpO2, které software zaokrouhluje na 100 % SpO2, to
dále zkresluje data (protože běžné hodnoty SpO2 se pohybují v rozmezí 96-100 % SpO2
vidíme více rozdílů měření v oblasti 0-4 % SpO2).
Na druhou stranu, rozdíly měření nejsou tak velké, aby se dalo říci, že zařízení je nefunkční. Domnívám se, že nespolehlivost zařízení je dána nepřesností použitých vzorců
pro výpočet SpO2 a citlivostí zařízení na vnější podmínky. Expedice bohužel neposkytla
dostatek času na vytvoření vlastního vzorce pro výpočet SpO2 a kalibraci hardwaru, podařilo se ale získat velké množství dat, které bude možné při kalibraci využít.
Předmětem dalšího výzkumu by měl být návrh hardwaru, který lépe odstíní vnější vlivy
a zlepšení vzorců pro výpočet SpO2 v softwaru.
Tělesná teplota
Měření tepové tělesné teploty teploměrem jsme provedli na vzorku 28 zdravých osob
ve věku od 10 do 44 let. Průměrný věk měřených osob byl 18 let.
Při testování byl jako komerční zařízení využit digitální lékařský teploměr Medisana FTB.
Výsledky měření

Graf 4: Histogram rozdílů měření tělesné teploty našeho a komerčního zařízení
průměrná hodnota našeho zařízení
průměrná hodnota komerčního zařízení
systematická chyba
průměrná náhodná chyba
maximální náhodná chyba
maximální chyba k průměru
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36,41◦C
36,29◦C
0,12◦C
0,2◦C
0,54◦C
1,47 %

Vyhodnocení výsledků
Průměrná systematická chyba je menší než průměrná náhodná chyba. Systematická
chyba je tedy malá a nelze ji přesně posoudit, protože je překryta náhodnou. Histogram
rozdílů měření odpovídá normálnímu rozdělení, což naznačuje, že výsledky jsou zatíženy
pouze náhodnou chybou.
Maximální náhodná chyba je 0,54◦C (to přibližně odpovídá zaručené přesnosti součástky
0,5 uvedené v datasheetu teploměru LM35 [22]), což je pro měření tělesné teploty přijatelná chyba. Maximální chyba k průměru je pouze 1,47 %. Z výzkumu tedy vyplývá, že
měření teploty naším teploměrem je dostatečně přesné a spolehlivé pro běžné použití
a lze jím nahradit testované zařízení komerční.
V rámci dalšího výzkumu by bylo vhodné měření zopakovat a zvětšit vzorek testovaných
osob.

Shrnutí a závěr
V rámci výzkumu se nám podařilo zdokumentovat, jak je možné za pomoci desky Arduino a základních elektronických součástek navrhnout funkční pulsní oxymetr, který je
schopen měřit tepovou frekvenci a přibližnou kyslíkovou saturaci, a teploměr, který je
schopen měřit tělesnou teplotu. Prokázali jsme tak, že tato zařízení lze navhnout z běžně
dostupné opensource elektroniky. Zařízení EKG se nám kvůli technickým problémům
nepodařilo sestavit a nemůžeme tedy posoudit možnosti jeho realizace.
Na základě testovacích měření se nám podařilo prokázat, že přesnost a spolehlivost měření tělesné teploty naším teploměrem je za běžných podmínek srovnatelná s přesností
a spolehlivostí komerčních zařízení.
Zjistili jsme, že přesnost a spolehlivost měření tepové frekvence a přibližné kyslíkové
saturace naším pulsním oxymetrem nedosahuje přesnosti a spolehlivosti komerčních
zařízení. Domníváme se ale, že tyto charakteristiky bude možné výrazně zlepšit další
kalibrací hardwaru a softwaru zařízení.
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