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Spektroskopie vzácných plynů 
v nové publikaci

Nová kniha prof. Svatopluka Civiše a spoluautorů „Atomic Emission 
Spectra of Neutral Noble Gases in the Infrared Spectral Range“

Jana Žďárská
   Fyzikální ústav AV ČR, Na Slovance 2, 182 21 Praha 8

Významný český vědec prof. RNDr. Svatopluk Civiš, DSc., zástupce vedoucího oddělení spektroskopie 
na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, spolu se svými kolegy Petrem Kubelíkem, 

Ekaterinou Zanozinou, Adamem Pastorkem, Ashokem Chiluchotim a Martinem Ferusem vydali 
v nakladatelství Springer knihu Atomic Emission Spectra of Neutral Noble Gases in the Infrared 

Spectral Range (Atomová emisní spektra vzácných plynů v infračervené oblasti spekter). 

Jmenovaná publikace je uvedena vznešeným citátem 
Muriela Chena – „We cannot discover new oceans 

until we have the courage to lose sight of the shore…“ 
(Nemůžeme objevovat nové oceány, dokud nebudeme 
mít odvahu vzdálit se více než na dohled od břehu) – 
a prof. Svatopluk Civiš k tomu dodává: „Tak to většinou 
bývá. Některé vědecké problémy jsou natolik složité a ná-
ročné, že se do jejich řešení člověku příliš nechce. Chodí 
okolo, přemýšlí a hledá snadnější cesty, jak by kýžené-
ho výsledku mohl dosáhnout. Ale příroda na  takovou 
hru ve své moudrosti nepřistoupí a dá-li nakonec něco 
,zadarmo‘, většinou to nemá velkou hodnotu. Příroda 
nezná slitování, nejlepší objevy přicházejí často až nad 
ránem, kdy vědec ztrácí víru a pokorně klečí na kolenou. 
Pak teprve přijde smilování a  za  to badatelské utrpe-
ní příroda nabídne maličký kousek ze svého tajemství.“ 

Publikace Atomic Emission Spectra of Neutral Noble 
Gases in the Infrared Spectral Range poskytuje vysoce 
přesná infračervená spektrální data vzácných plynů spe-
ciálně pro účely kalibrace a reference. Celá řada publiko-

vaných atomárních linií je nová a doposud experimentál-
ně neznámá. Data jsou uvedena v přehledných tabulkách 
spolu s doprovodnými spektry. Spektra v oblasti 10 µm 
lze obecně velice těžko měřit, a proto jsou v literatuře jen 
zřídka zahrnuta. Z tohoto důvodu je tato kniha neoce-
nitelným průvodcem ke kalibraci jakéhokoli infračerve-
ného spektra s použitím vzácných plynů jako reference. 
Díky podrobnému grafickému a  tabulkovému přehle-
du vysoce excitovaných (Rydbergových) stavů neutrál-
ních vzácných plynů v  infračerveném rozsahu 700 až  
7 000 cm−1 poskytuje tato kniha výzkumným pracovní-
kům velice přesná experimentální data, která lze použít 
téměř v každé infračervené spektroskopické laboratoři.

Vzniku knihy většinou předchází důležitý vědecký 
objev a na něj navazující řada odborných článků v ča-
sopisech. A protože se jedná už o několikátou publikaci 
zaměřenou na „rydbergovská“ spektra atomů, zeptali 
jsme se prof. Svatopluka Civiše, co bylo právě tím zásad-
ním impulsem zrodu jmenované knihy: „V letech 2000 
až 2005 jsem několikrát navštívil Japonsko, kde jsem pra-
coval s profesorem Kawagučim na celé řadě projektů. Jed-

Kniha poskytuje vysoce přesná infračervená spektrální data 
vzácných plynů speciálně pro účely kalibrace a reference. 

Foto: Pavel Kubát

Publikovaná spektra mohou být použita v celé řadě 
vědeckých oborů, jako jsou aplikovaná fyzika, teoretická 

fyzika, chemie nebo astronomie. Foto: Pavel Kubát
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Prof. RNDr. Svatopluk Civiš, DSc., narozen v roce 1955, ab-
solvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy (PřF 
UK, obor chemie, RNDr. 1980, CSc. 1986, prof. 2012). Od roku 
1990 působí na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV 
ČR, kde vykonává funkci vedoucího oddělení spektrosko-
pie. V  roce 1988 obdržel prestižní stipendium Alexander 
von Humboldt Fellowship a  na  univerzitě Justuse Liebiga 
v  německém Giessenu se věnoval studiu a  experimentál-
ní detekci infračervených spekter molekulárních iontů. 
Po  dvou letech v  Německu se vrátil zpět do  Ústavu fyzi-
kální chemie J. Heyrovského, kde začal rozvíjet laboratorní 
techniky spektroskopie vysokého rozlišení. V  roce 1992 
obdržel pozvání od  nositele Nobelovy ceny G. Herzberga 
a dva roky pracoval v Herzbergově institutu pro astrofyzi-
ku, NRC, v kanadském městě Ottawa. V roce 1994 se vrátil 
do mateřského ústavu a jeho současná vědecká činnost je 
zaměřena především na  aplikace využívající experimen-
tální techniky spektroskopie s  Fourierovou transformací 
ve  spojení s  lasery. Je autorem více než 180 publikací, byl 
a je řešitelem nebo spoluřešitelem více než 20 mezinárod-
ních (evropské, japonské) a českých grantů. Od roku 2015 za-
stupuje Českou republiku v Mezinárodní astronomické unii.

ním z nich byl výzkum zaměřený na aplikaci časově roz-
lišitelné spektroskopie s kontinuálním interferometrem 
s Fourierovou transformací o vysokém rozlišení. Společně 
jsme zkonstruovali dva identické systémy pro dva stejné 
interferometry – jeden na univerzitě v japonské Okaja-
mě a další v Praze na Ústavu fyzikální chemie J. Hey-
rovského –, speciálně upravené pro měření elektronových 
přechodů ve vysoce vzbuzených atomárních strukturách 
spadajících do infračervené spektrální oblasti.“

Ve spolupráci s prof. Kawagučim vzniklo unikátní 
zařízení umožňující měření spekter s mikrosekundo-
vým časovým rozlišením. Takto upravený spektrometr, 
pracující na principech časově rozlišené interferometrie 
s Fourierovou transformací, dnes bohužel existuje pou-
ze v jediném exempláři, a to na Ústavu fyzikální che-
mie J. Heyrovského. Tento systém pracuje celou řadu 
let, osvědčil se a  přispěl obrovskou spoustou nových 
poznatků z oblasti spektroskopie, molekulární dyna-
miky, fyziky atomů a v neposlední řadě dodnes slouží 
jako fundamentální nástroj při astrobiologickém stu-
diu vzniku prebiotických molekul v  laserové jiskře či 
nízkoteplotním výbojovém plazmatu. „K tomu je ještě 
třeba říci,“ doplňuje prof. Svatopluk Civiš, „že jsme při 
výzkumu pracovali s  interferometrem Bruker IFS 120 
s pulzním laserem. V Japonsku jsme použili krystalový 
Nd:YAG laser o vlnové délce 532 nm, v Praze pak 1kHz 
ArF excimerový laser (193 nm). Získávání dat jsme tes-
tovali pomocí procesoru SX, později pomocí jednodušší-
ho programovatelného systému FPGA, který v kombinaci 
s interferometrem řídí sběr dat ve správných polohách po-
hybujícího se zrcadla a také řídí jejich následné uložení.“

Tato kniha shrnuje řadu studií týkajících se vzác-
ných plynů. Některé z nich již byly v minulosti zveřej-
něny, jiné jsou zde publikovány poprvé. Profesor Sva-
topluk Civiš k tomu dodává: „Řešení problému akvizice 
bylo založeno na myšlence rychlého sběru dat, při nichž 
se shromažďuje velké množství časově posunutých inter-
ferogramů místo jednoho jediného. Tímto postupem lze 
pomocí Fourierovy transformace získat sérii posunutých 

spekter vůči laserovému nebo výbojovému pulzu, umís-
těnému běžně v centru jejich sběru. Tento systém vytváří 
jedinečný balík spekter obsahujících informace o tom, co 
se děje se zkoumanou molekulou, atomem nebo iontem 
před, během a po laserovém výbojovém pulsu. Díky vy-
sokému časovému rozlišení tento systém umožňuje sle-
dovat události, které byly dříve jen těžce pozorovatelné.“

Je známo, že profesora Svatopluka Civiše okouzlila 
vysoce rozlišená spektroskopie již jako studenta a prá-
vě jí se po celý svůj činný vědecký život věnuje. Je auto-
rem více než 180 publikací a vychoval už mnoho svých 
následovníků v tomto náročném a zajímavém oboru. 
Svou výzkumnou činností přispěl k objasnění poznat-
ků z oblasti fundamentální spektroskopie, molekulár-
ní dynamiky, fyziky atomů. „Je potěšující,“ připomí-
ná prof. Svatopluk Civiš, „že naše publikovaná spektra 
mohou být použita v celé řadě vědeckých oborů, jako je 
fyzika, teoretická fyzika, chemie nebo astronomie.“ 

Život vědců bývá často popisován výrazem Per 
aspera ad astra (volně přeloženo – cestou trnitou až 
ke hvězdám). A těch trnů je někdy opravdu hodně. Ti 
však, kteří upsali svůj život vědě, i přes tyto překážky 
kráčejí dál, nehledíce na neúspěchy i strádání, jež vě-
deckou práci často provázejí. A nenechají se odradit, 
i když ta pomyslná hvězda bývá někdy zatraceně daleko 
a první u ní může být jen jeden. 

Přejeme tedy knize Atomic Emission Spectra of Neu-
tral Noble Gases in the Infrared Spectral Range mnoho 
zapálených čtenářů, kterým pomůže v jejich dalším vý-
zkumu a kteří přetransformují její vědecké myšlenky 
do  dalších budoucích objevů. A  to je cílem každého 
vědce – aby někdo z jeho následovníků navázal na jeho 
práci a úspěšně položil další „kameny“ výzkumu do té 
obrovské stavby, jakou všeobecné vědění vskutku je. 


	_GoBack
	Spolupracující_partneři
	_Hlk58514487
	_GoBack
	_GoBack
	Profesor Ivo Kraus pětaosmdesátníkem
	Štefan Zajac1, Zdeněk Janout2, Jaroslav Fiala3

	Helmar Frank  život zasvěcený vědě se skrytými chybami1
	Bo Lojek

	Existence černých děr prokázána 
	O černých dírách dopodrobna s Jiřím Svobodou 
	Jiří Svoboda1, Jana Žďárská2

	Festival „Svetelné znečistenie…
Čo nám hrozí?“
	Jana Žďárská

	Spektroskopie vzácných plynů v nové publikaci
	Nová kniha prof. Svatopluka Civiše a spoluautorů „Atomic Emission Spectra of Neutral Noble Gases in the Infrared Spectral Range“
	Jana Žďárská

	Vesmír pro lidstvo – výzkumný program AV ČR
	Jana Žďárská

	Ideová východiska kvantové teorie a Schrödingerova návštěva Kodaně v říjnu 1926
	Filip Grygar

	Gaussovo určování dráhy nebeských těles 
	Vladimír Štefl 

	Tři generace v jedné fyzikální laboratoři  Smíchovská průmyslovka třetího věku
	Věra Krajčová1,2

	51 Pegasi b 
a exoplanetární revoluce
	Přednáška u příležitosti udělení Nobelovy ceny za fyziku za rok 2019
	Didier Queloz

	Pluralita světů ve vesmíru: Sen starověku, moderní realita astrofyziky
	Přednáška u příležitosti udělení Nobelovy ceny za fyziku za rok 2019
	Michel Mayor

	Jak se vyvíjela fyzikální kosmologie
	Přednáška u příležitosti udělení Nobelovy ceny za fyziku za rok 2019
	Philip James Edwin Peebles

	Velký banket následující po udělování Nobelových cen 10. prosince ve Stockholmu
	Nobelovské proslovy
	Telefonická interview
	Životopisy laureátů Nobelovy ceny za fyziku pro rok 2019
	Poznámky ke Strategii 2030+
	(v návaznosti na text Jiřího Dolejšího, Čs. čas. fyz. 70, 318 (2020).)
	Jan Maršálek


