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O bservatoř ALMA tvoří společný 
projekt Evropské jižní observa
toře (ESO), americké NRAO 

a japonské NAOJ a prostřednictvím 
podpůrné infrastruktury tzv. regionálních 
center umožňuje velmi přesné pozorování 
astronomům celého světa. Česká republika 
se do programu ESO zapojila v roce 2007. 
Naši vědci nyní obsluhují jeden z uzlů 
Evropského regionálního centra ALMA 
a byli pověřeni, aby observatoř naučili 
pozorovat Slunce – ve spolupráci s kolegy 
z NRAO, NAOJ a samotné observatoře. 
K tomu bylo třeba vyvinout speciální 
metody a procedury, které překonají 
problémy, jež se sledováním naší hvězdy 
souvisejí. Rozvoj procedury slunečních 
pozorování stále pokračuje a český uzel je 
u toho – momentálně v roli celosvětové
ho koordinátora pro vývoj kalibračních 
a zobrazovacích procedur primárních 
slunečních dat observatoře ALMA. Na 
podrobnosti jsme se zeptali astronoma 
Miroslava Bárty ze Slunečního oddělení 
Astronomického ústavu Akademie věd 

ČR, který má evropský sluneční výzkum 
pomocí observatoře ALMA na starosti. 

? Pracujete v českém uzlu Evrop-
ského regionálního centra ALMA 

neboli ALMA Regional Centre (ARC). 
Co je cílem ARC a jejich uzlů a v čem 
spočívá vaše role? 
Observatoř ALMA představuje nový 
špičkový přístroj astrofyzikálního výzku
mu. Díky ní se nám otevírá pomyslné nové 
okno do vesmíru a k procesům, jež v něm 
probíhají. Můžeme tak například zkoumat 
chemii vzdálených končin kosmu. Evrop
ské regionální centrum ALMA pak tvoří 
prodlouženou ruku observatoře. Moje 
pozice jako evropského koordinátora pozo
rování Slunce je především hektická, neboť 
se všechny evropské projekty slunečního 
výzkumu sejdou na mém pracovním stole. 
Já jsem poté tím, kdo se domlouvá s další
mi regionálními centry ALMA a v závislos
ti na pozorovacích podmínkách zpracovává 
detailní program pozorování. Nejvíc času 
nám ovšem zabere zpracování dat, jež pro

vádíme jako servis pro observatoř. Kromě 
vlastního výzkumu se tedy zabýváme hlav
ně podporou evropských astronomů, kteří 
chtějí prostřednictvím observatoře ALMA 
pozorovat. V oblastech „neslunečního“ 
výzkumu se staráme především o uživatele 
ze střední a východní Evropy. V pozorová
ních Slunce jsme jediným uzlem v Evropě 
s touto expertizou, proto zodpovídáme za 
všechny evropské projekty v daném oboru.

? Pozorování Slunce prostřednic-
tvím observatoře ALMA zpočát-

ku nebylo možné. Jak jste ji to – ve 
spolupráci s japonskými a americkými 
vědci – „naučili“? 
Vědecký výzkum Slunce observatoří se 
plánoval už od jejích počátků. Nicméně 
nešlo to „samo“. Bylo především nutné 
vytvořit procedury, které překonají ná
ročné problémy, jež pozorování Slunce 
přináší. Prací na úkolu se zúčastnili vědci 
z USA, Japonska a Evropy. Náš uzel byl 
pověřen, abychom evropskou účast vedli. 
Měli jsme mimo jiné vymyslet, jak to 

Vysoko v horách v chilské poušti Atacama otevřela nové okno 
do vesmíru astronomická observatoř ALMA. Soustava téměř sedmi 
desítek antén umožňuje také pozorovat Slunce. Naučit ji to přijeli čeští 
astronomové astronomové Ptala se Jana Žďárská

Věda na poušti
Jak Češi učili observatoř ALMA pozorovat Slunce
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udělat, aby bylo možné s tímto citlivým 
přístrojem sledovat i velmi jasné Slunce, 
a přitom nemít obrázek „přeexponovaný“. 
Také jsme museli vyřešit problém vlastní
ho pohybu Slunce mezi hvězdami. 

Naše procedury jsme nakonec testova
li přímo v Chile, konkrétně metodu zesla
bení signálu, jež zabraňuje přeexponová
ní. Model jsme odzkoušeli na pozorování 
Měsíce a výsledky nás velmi uspokojily. 
V roce 2016 schválila ALMA uvedení 
slunečních pozorování do provozu a od 
roku 2017 již probíhají konkrétní výzku
my. S napětím proto očekáváme zajímavé 
objevy v oblasti sluneční fyziky.

? Mohla by ALMA pomoct vyřešit 
známý paradox horké sluneční 

koróny, tedy že je tato oblast Slunce 
mnohem žhavější než jeho „povrch“? 
Jde o jednu z dlouhotrvajících otázek, jejíž 
řešení je dosud velmi nejednoznačné. Dile
ma spočívá v zásadě v tom, jestli k ohřevu 
horní chromosféry, kde teplota začíná smě
rem do koróny stoupat, dochází především 
díky vlnám, nebo díky disipaci proudu 
(disipace je ztráta části energie nevratnou 
přeměnou na jiný druh energie, zejména 
v teplo, pozn. red.). Protože ALMA sleduje 
chromosféru, mohla by k řešení problému 
přispět – ostatně projekty na pozorová

ní v tomto směru už existují. Aby se to 
povedlo, musí náš mezinárodní vývojový 
tým ještě překonat technické potíže, které 
observatoř omezují ve slunečních pozoro
váních se skutečně vysokým prostorovým 
rozlišením. Odpověď na danou otázku 
by mohla přinést i loni vypuštěná sonda 
Parker Solar Probe, jež se na naši hvězdu 
podívá opravdu zblízka. 

? Pozorování Slunce je překvapivě 
náročnější než třeba v případě galaxií. 

Jak jste se s náročným úkolem vypořádali? 
Slunce především představuje veliký ob
jekt, který zabírá celé zorné pole antény. 

Také je mnohem jasnější a mezi hvězdami 
se pohybuje. Jeho pozorování je kvůli 
tomu i vzhledem k dalším potížím ná
ročnější než u jiných vesmírných objektů. 
Vývoj speciálního režimu pro jeho sledová
ní tedy znamenal poměrně složitý proces 
a nebylo vůbec jisté, že se podaří uspět. 
Ale my jsme se nevzdali a nakonec jsme 
observatoř pozorovat Slunce naučili. 

? Jste významným slunečním fyzikem 
a uznávaným astronomem. Zajímal 

jste se o astronomii už od dětství? 
Dá se říct, že ano. Vzpomínám si, že když 
mi bylo třináct let, prolétala kolem Země 

Vývoj speciálního režimu 
pro pozorování slunce byl poměrně 

složitý a nebylo jisté, že se podaří 
uspět

miroslav Bárta, Ph.D.
český astrofyzik mgr. mi-
roslav bárta, ph.d., (*1973) 
vystudoval Matematickofy
zikální fakultu uk v praze, kde 
nyní externě přednáší. post
doktorální pobyt strávil na Max 
planck institut pro výzkum 
sluneční soustavy v německém 
Göttingenu. na astronomickém 
ústavu av čr v ondřejově se 
zabývá výzkumem sluneční 
aktivity – zejména počítačo
vým modelováním procesů 
ve slunečních erupcích, jejich 
diagnostikou pomocí rádiových 
a mikrovlnných pozorování 
a mikrovlnnou interferome
trií s observatoří alMa. vedl 
evropskou účast na vývoji spe
cifického režimu pozorování 
slunce se zmíněnou observa
toří, nyní působí jako evropský 
koordinátor jejího vědeckého 
využití pro výzkum naší cent-
rální hvězdy.

Kdo je …
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Halleyova kometa. Náš známý vědec 
a popularizátor doktor Jiří Grygar v té 
době v televizi radil, jak vylepšit optiku 
východoněmecké stavebnice hvězdářského 
dalekohledu náhradou plastového objektivu 
za skleněnou brýlovou čočku, zbroušenou 
na pětačtyřicet milimetrů, aby „pasovala“ 
do tubusu. Hned jsem se do stavby svého 
malého „teleskopu“ pustil. Maminka 
o mém zájmu věděla a právě tehdy mi 
koupila knihu Vesmír autorů Grygara, 
Horského a Mayera. Začal jsem navštěvovat 
hvězdárnu u nás ve Vlašimi, a dostal jsem se 

tak i k opravdovému dalekohledu. Napros
to jsem tomuto koníčku propadl a spletité 
pavučiny astronomie mě doslova vtáhly.

? A kdo vás nasměroval právě 
ke Slunci? 

To má na svědomí také hvězdárna ve 
Vlašimi. Když jsem ji začal navštěvovat, 
vedl ji Jan Zajíc. Byl to nadšený amatér
ský astronom a umožnil mi chodit na 
hvězdárnu i v době, kdy nebylo pro veřej
nost otevřeno. Pokaždé mi půjčil klíče a já 
jsem mohl pozorovat. Byla to opravdu 

krásná doba. Doktor Křivský v těch letech 
provozoval ve spolupráci s amatérskými 
astronomy program FOTOSFEREX, 
což byla svého druhu národní služba pro 
systematické sledování sluneční aktivity 
a vlašimská hvězdárna se jí účastnila. Brzy 
jsem se do pozorování zapojil také a den 
co den jsem trpělivě zakresloval a počítal 
sluneční skvrny. Hrdě jsem poté nesl 
protokol se zákresem na poštu k odeslání 
na Astronomický ústav na Ondřejově.

? Jak pokračovalo vaše studium? 
Za metu a milník ve svém studiu vý

zkumu vesmíru jsem přirozeně považoval 
Matematickofyzikální fakultu Univer
zity Karlovy a její katedru astronomie 
a astrofyziky. Už na škole jsem se zajímal 
o rádiový výzkum Slunce. Uvažoval 
jsem, že bych se jeho otázkám věnoval 
i v diplomové práci. Na fakultě jsem se 
setkal s profesorem Marianem Karlickým, 
zabývajícím se právě výzkumem Slunce. 
Toto setkání považuji za velký dar, doktor 
Karlický mě mnohé naučil a stal se i mým 

Z kosmu do archivu

cesta signálu od jeho získání až po 
vytvoření výsledného obrazu se 
člení do několika kroků. první člá
nek řetězce představuje tzv. aLma 
Front end, který slouží k získá-
vání signálů. systém aLma back 
end je pak digitalizuje a optickým, 

až optickým vláknem je přenáší do 
korelátoru – superpočítače, jenž 
dokáže provést 17 biliard opera
cí za sekundu. korelátor „sčítá“ 
a porovnává signály z antén, čímž 
vytváří přesný obraz zkoumané 
oblasti. aLma díky tomu fun-

guje jako jediný obří teleskop. 
observatoř se řídí ze Zařízení 
operační podpory, umístěného ve 
výšce 2 900 m n. m. ve vzdálenos
ti 28 km od pole antén. v daném 
středisku odborníci získané infor
mace předzpracovávají.

Parabolická anténa

66 antén

Optické vlákno

Analogový signál Digitální signál

Zařízení operační podpory (OSF) 

korelátor

společný snímek účastníků solar 
AlMA Observing campaign 2014 

v řídicím středisku operací OsF 
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školitelem. Pod jeho vedením jsem vypra
coval diplomovou práci a později, již na 
Ondřejově, také doktorát Ph.D.
 

? Zakotvil jste na ondřejovské 
observatoři. Jak jste vnímal situaci, 

kdy jste dostal příležitost se zapojit do 
programu ESO? 
Hned po nástupu do Ondřejova jsem se 
zabýval výzkumem Slunce, především 
v oblasti numerického modelování slu
nečních erupcí na superpočítačích a jejich 
diagnostikou pomocí našich rádiových 
spektrografů. To, že jsem mohl později 
vést přípravu procedur pro pozorování 
Slunce prostřednictvím špičkové radioas
tronomické observatoře ALMA, dodnes 
považuji za životní šanci. 

? Jakým způsobem ALMA a její 
infrastruktura pracují? Jak probí-

hají pozorování? 
Observatoř se v Chile nachází ve dvou 
areálech vzdálených od sebe asi třicet 
kilometrů. Horní, známý v našem slangu 
jako „AOS“, leží v nadmořské výšce přes 
pět tisíc metrů. Tam je umístěno těch víc 
než šedesát velmi přesných antén a po
čítač zvaný korelátor, který jejich signál 
složitě kombinuje, abychom nakonec 
matematickou procedurou získali obraz 
sledovaného místa na obloze na milimet
rových vlnách. Kromě několika techniků, 
kteří se starají o provoz a střídají se kvůli 
náročnosti vysokohorského prostředí 

v krátkých směnách, tam nikdo není. Po
zorování se provádějí z „dolního“ centra, 
známého jako „OSF“, ve výšce necelých 
tří tisíc metrů. Tam astronomové během 
své týdenní směny i bydlí. 

ALMA ovšem není jen observatoř 
v Chile. Projekty pozorování je třeba 
napřed připravit, mohli bychom říct 
naprogramovat, a pak také výsledná data 
zpracovat, abychom z těch počítačových 

jedniček a nul i spousty šumu získali 
krásné obrázky. Právě k tomu slouží 
celosvětová síť regionálních center ARC, 
v jejímž rámci fungujeme. Vedle toho se 
infrastruktura ARC podílí i na dalším 
rozvoji observatoře – náš příspěvek k vývoji 
slunečního pozorovacího režimu, to, jak 
říkáte, že jsme pomáhali observatoř ALMA 
naučit se pozorovat Sluníčko, je jedním 
z našich nejvýraznějších přínosů.

? Prostředí, v němž se ALMA 
nachází, se považuje za unikátní, 

a to nejen z hlediska vynikajících 

pozorovacích podmínek. Jak jste se 
cítil tak vysoko nad okolní krajinou, 
v prostoru neživé pouště, s nejmod-
řejším nebem nad hlavou? 
Byl jsem nadšen, jelikož jde o nezapome
nutelný zážitek – nejen proto, že se člověk 
musí na takovou návštěvu dobře připravit 
a aklimatizovat. Můj první pocit byl, že 
jsem se snad ocitl na Marsu. Krajina má 
červený odstín, kolem kamenná poušť a an
tény. I vozidla, kterými jsme jeli na AOS, se 
musejí nadmořské výšce přizpůsobit: Mají 
výkonné turbomotory. V oblasti panuje 
minimální vlhkost a nedochází tam k pro
padům denních a nočních teplot. Jedná se 
o naprosto dokonalé místo pro pozorování. 

? Jaká je noční obloha nad observa-
toří ALMA? Nemátlo vás například 

odlišné postavení hvězd? 
Jižní obloha je v noci víc než nádher
ná. Člověk ani nepotřebuje dalekohled 
a může leccos pozorovat pouze očima. 
Je tam víc jasných hvězd. Mléčná dráha 
je bohatší. Můžete sledovat Magellano
vy oblaky a pověstný Jižní kříž. Přitom 
je vlastně všechno jiné, vzhůru nohama. 
My jsme zvyklí vidět Slunce na jihu. Ale 
tam ho vidíme na severu a po nebi se 
pohybuje opačným směrem. Fáze Měsíce 
jsou také prohozené: Ve tvaru C dorůstá, 
zatímco ve tvaru D couvá. I souhvězdí 
jsou jakoby postavená na hlavu a putují 
přes sever, ne přes jih. Orientace na místní 
obloze tak představuje docela oříšek.

 ? Pomáhal jste naučit observatoř 
ALMA sledovat Slunce a nadále řídíte 
jeho pozorování v rámci Evropy. Zbývá 
vám čas na další vědeckou práci? 
Máte pravdu, hodně času mi zabírají servis
ní činnosti pro observatoř ALMA, zejména 
zpracování dat z pozorování Slunce pro 
evropské projekty. A část kapacity mi berou 
i organizační a personální záležitosti. Nyní 
třeba řeším obsazení našeho týmu. Právě 
jsme získali novou posilu ze zahraničí, což 
přináší radost, ale také spoustu papírování. 
Náš úspěch v mezinárodně uznávaném 
týmu se totiž jaksi rozkřikl a rázem máme 

První pocit byl, že jsem se ocitl na 
marsu. Krajina má červený odstín, 

kolem kamenná poušť a antény

vesmír na dosah

observatoř alMa (atacama large 
Millimeter array) vyrostla na 
severochilské plošině chajnantor 
v nadmořské výšce 5 040 m. tvoří 
ji 66 radioteleskopů o průměru 
12 m a 7 m, které vesmír pozo
rují v oblasti mikrovln o délkách 
0,3–9 mm. alMa tak nabízí pohled 

na mnoho astrofyzikálních jevů od 
objektů sluneční soustavy až po 
nejvzdálenější kosmické lokality. 

Jednotlivé radioteleskopy se 
mohou přesunovat až na vzdá-
lenost 16 km, a zaměřovat tak 
různé zdroje rádiového záření ve 
vesmíru.

Poušť Atacama, jedno 
z nejsušších míst na Zemi, 
představuje skutečný 
astronomický ráj
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i mnohé zájemce o práci. Na jednu stranu 
je jistě povznášející, že vykonáváte důležitou 
službu, kterou nikdo jiný udělat nemůže, 
protože ta kvalifikace a expertiza je v Evropě 
dosud jen na českém uzlu ALMA centra. 
Na druhou stranu je to pořád služba a moje 
vlastní nápady čekají tiše v šuplíku. Občas 
si u toho vzpomenu na Keplerův výrok, 
kterému díky tomu rozumím až teď: „Kéž 
mě Bůh propustí z astronomie, abych se 
mohl věnovat tajemství harmonie vesmíru.“

? Jakých svých vědeckých výsledků 
si ceníte nejvíc? 

Z těch skutečně vědeckých jde asi už 
o časem prověřený výsledek počítačové si
mulace postupného kaskádního ztenčování 
proudové vrstvy při rekonexi magnetické
ho pole ve vysoce vodivém prostředí. Má 
to důležitou aplikaci ve fyzice slunečních 
erupcí. Technickými triky jsme dosáhli 
toho, že počítačová simulace dokázala 
pokrýt celou obrovskou oblast erupce, tedy 
dvě stě tisíc kilometrů, a přitom mít lokál
ně rozlišení pouhé tři kilometry. Potvrdili 
jsme tak přítomnost už dřív teoreticky 
předpokládané kaskády. A nejen to: Naše 
simulace nově odhalily, že k fragmentaci, 

a to velmi bouřlivé, dochází rovněž během 
splývání magnetických struktur, takzva
ných plazmoidů. Vneslo to nové světlo 
i do obecné teorie turbulence v magneto
hydrodynamice. Druhý úspěch, za který 
jsem velice rád, není tak úplně striktně ve 
smyslu vědeckého výsledku nebo objevu, 
ale jde o významné zapojení české astro
nomie do skutečně špičkového rozsáhlého 
mezinárodního projektu s dlouhodobým 
charakterem. Mám na mysli právě naši 
účast v projektu observatoře ALMA – to, 
že v České republice funguje jeden ze 
sedmi uzlů evropského ALMA centra, od 

roku 2015 se statusem Velké výzkumné 
infrastruktury ČR.

? A jaké máte plány 
do budoucna? 

Tak především že vytáhnu 
svoje vlastní projekty z toho 
šuplíku. Je jich tam po
žehnaně… Rozpracovaný 
mám analytický model 
rovnovážné konfigura
ce magnetického pole 
a plazmatu nad skvrnkou 
nebo jiným magnetickým 
elementem na Slunci. To je 

důležité jako vstupní model 
pro počítačové simulace šíření 

vln v magnetických struktu
rách ve sluneční atmosféře. Jde 

o moderní obor takzvané koronální 
seismologie, přesné diagnostické 

metody pro určení parametrů plazmatu 
a magnetického pole v koróně. Se svým 
doktorandem a dalšími spolupracovníky 
se věnuji budování pokročilých počítačo
vých modelů slunečních erupcí pomocí 
moderních metod numerické matematiky. 
Těším se, až se na dané téma budu moct 
více zaměřit. 

I kolem slunečních pozorování 
s observatoří ALMA mám další plány: 
Procedura na zpracování dat, kterou jsme 
pomáhali vyvíjet a udržujeme ji na centrál
ní úrovni, by potřebovala zásadnější vylep
šení. Zde bych rád uplatnil i své zkušenosti 
z modelování na superpočítačích a vnesl do 
zpracování dat z observatoře prvek paralel
ních výpočtů pomocí prostředí MPI, což 
se dosud příliš nevyužívá. 

Mgr. Jana Žďárská působí jako předsed-
kyně Kosmologické sekce České astronomické 
společnosti, pracuje na Fyzikálním ústavu 
AV ČR. K astronomii ji v dětství přivedl 
otec, v rámci její popularizace se věnuje po-
nejvíc rozhovorům s vědeckými osobnostmi 
a reportážím z astronomických akcí

Příležitost pozorovat slunce 
prostřednictvím observatoře AlmA 
považuji za životní šanci

rozvětvená spolupráce

Mezinárodní astronomická ob
servatoř alMa vznikla ve spolu
práci evropské jižní observatoře 
(eso), severoamerické national 
radio astronomy observatory 
(nrao) a national astronomi
cal observatory of Japan (naoJ) 
s chile. hlavní evropské centrum, 
tzv. european alMa regional 
center neboli eu arc, se nachází 

v sídle eso v Garchingu u Mni
chova. další arc pak fungují 
v usa a v Japonsku. spolu s ev-
ropským centrem existuje na sta-
rém kontinentě také síť tzv. uzlů, 
jež vzájemně kooperují, přičemž 
se každý specializuje na urči
tou vědeckou problematiku. uzel 
reprezentující střední a východní 
evropu sídlí v ondřejově. 

Observatoř AlMA 
začala slunce pozoro- 
vat předloni. snímek 
z téhož roku zachycuje 
detaily velké sluneční skvrny 
na vlnové délce 1,25 mm 
 


