
Jak na to? 
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Dělostřelecká příprava 

• Oxidy síry, dusíku, 
prach, přízemní 
ozon, vodní toky… 

• Fragmentace 
krajiny, hluk 

 

• Znečištění světlem 
neomezeně roste 
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trebicsky.denik.cz 

http://trebicsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=den_s_denikem_duben_07


Světelné znečištění 
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Světelné znečištění 
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web.asu.cas.cz 

http://web.asu.cas.cz/svetelne-znecisteni
http://web.asu.cas.cz/svetelne-znecisteni
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ekolist.cz 

http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ceska-astronomicka-spolecnost-reakce-na-prohlaseni-ministra-chalupy-ohledne-svetelneho-znecisteni


Světelné znečištění 
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josefstepanek.cz 

http://josefstepanek.cz/384/svetelne-znecisteni-tichy-nepritel-hvezd.html


Kam ? 

• Odlehlé části Vysočiny, Jihočeského a Plzeňského 
kraje, pohraniční pohoří 

• Tři oblasti tmavé oblohy 
• Podyjí 
• Šumava, Novohradské hory, Kralický sněžník 
• Poloniny 
• Chorvatsko 
• Kanáry 
• Chile apod 
• Tichomoří 
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Čím ? 

• Zkoušet lze ledacos 

• Co nejvíce manuálního 
ovládání, ostření, zoom, 
čas, clona, blesk - vypnout 

• Surový formát RAW 

• Velký snímač 

• Světelný objektiv 

• Výměnný objektiv 
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Čím ? 
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www.canon.cz 

http://www.canon.cz/Support/Consumer_Products/products/cameras/Digital_SLR/EOS_350D.aspx
http://www.canon.cz/Support/Consumer_Products/products/cameras/Digital_SLR/EOS_350D.aspx


Stativ a krátké ohnisko 

• Na stativu nešetřit 

• Pořádně roztáhnout nohy 

• Nevysunovat středový sloupek 

• Zabodnout do země 

• Omezená délka expozice 

• Sekunda až desítky sekund podle ohniska a 
deklinace 
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Stativ a krátké ohnisko 
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Startrails 

„http://www.startrails.de/html/software.html“ 
 

• je zdarma 

• skládá jen jpegy 

• umí i videa 
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www.startrails.de 

http://www.startrails.de/
http://www.startrails.de/
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Zodiakální světlo 

• Ve zvířetníkových souhvězdích 

• Prach v rovině ekliptiky 

• Kolem jarní rovnodennosti večer 

• Kolem podzimní rovnodennosti ráno 
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http://www.astronom.cz/horalek/?p=784 



Zodiakální světlo 
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oldthoughts.wordpress.com  

http://oldthoughts.wordpress.com/2009/12/06/identifying-nakshatras-betelguese-arudra-in-orion/


Zodiakální světlo 

17 astrobites.org  

http://astrobites.org/2012/05/21/viewing-the-zodiacal-light/


Zodiakální světlo 
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Zodiakální světlo 
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Deep sky stacker 
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„http://deepskystacker.free.fr/english/index.html “ 
 

deepskystacker.free.fr 

http://deepskystacker.free.fr/english/screenshots.htm


Korekční snímky 
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munipack.physics.muni.cz  

http://munipack.physics.muni.cz/phcorrtut.html


Dark frame 

22 munipack.physics.muni.cz  

http://munipack.physics.muni.cz/phcorrtut.html


Flat field 
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munipack.physics.muni.cz  

http://munipack.physics.muni.cz/phcorrtut.html
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Zodiakální most a protisvit 

• Jak poznat kde je a kudy chodí Slunce? 
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Noční svítící oblaka 

• 80-85 km vysoko 

• Nad polárními oblastmi 

• V létě okolo slunovratu 

• Nad severním obzorem 

• Za soumraku ale někdy i celou noc 

• První záznam až 1885 – umělého původu? 

• Nejspíš ledové krystalky (mimozemský či 
vulkanický prach) 
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Noční svítící oblaka 
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Dlouhé ohnisko 
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Dlouhé ohnisko 
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Zelený záblesk 
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Zelený záblesk 

33 



Zelený (Modrý) záblesk 

• Atmosférická refrakce 

• Až 35´ 

• Nízký horizont 
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Zelený záblesk 

35 http://www.astronom.cz/horalek/?p=742 



Kometa PANSTARS 
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Poháněná montáž 
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Poháněná montáž 
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Rovníková montáž 
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Rovníková montáž 
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Rovníková montáž 
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Modifikace 

www.deep-sky.co.uk 42 



Modifikace 

• Větší citlivost na H alfu a na blízkou IR 

• Omezená použitelnost ve dne 

• Ostření 

• Clip filtry 

nightskyinfocus.com 
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Modifikace 

www.centralds.net 
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CCD kamera 
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CCD kamera 

• Barevná x monochromatická 

• Velikost pixelu 

• Vyšší cena 

• Chlazený snímač 

• Lepší kvantová účinnost 

• Závislost na zdroji elektřiny a počítači 
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Afokální fotografie 
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Planety 
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Registax 
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„ http://www.astronomie.be/registax/“ 
 

langwoodsphot
ography.com 

http://langwoodsphotography.com/eshop/Free-Stellarium-Planetarium-Software.html
http://langwoodsphotography.com/eshop/Free-Stellarium-Planetarium-Software.html


H alfa 
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H alfa 

• Se dvěma etalony menší dynamický rozsah 

• Průměr blokačního filtru – vinětace 

• Barevné kanály 
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H alfa 
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Přenosné montáže 
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Přenosné montáže 
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Děkuji 
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