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Medzinárodný heliofyzikálny rok (IHY) 2007 – encyklopedické heslo    

 

Veľký medzinárodný projekt pre koordinovaný výskum heliosféry – zo Zeme aj z 

kozmického priestoru. Medzinárodný heliofyzikálny rok, v angličtine International 

Heliophysical Year, skratka IHY, bol vyhlásený pod patronátom OSN na rok 2007. 
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Medzinárodný heliofyzikálny rok (IHY) 2007 – čo si má zapamätať žiak 

 

Veľký medzinárodný projekt pre koordinovaný výskum heliosféry – zo Zeme aj z 

kozmického priestoru. Medzinárodný heliofyzikálny rok, v angličtine International 

Heliophysical Year, skratka IHY, bol vyhlásený pod patronátom OSN na rok 2007. 

Týmto vyhlásením sa rok 2007 stal svojim spôsobom pre slnečných fyzikov, ako 

aj pre odborníkov z príbuzných vedných odborov (geofyzika, vývoj Slnečnej sústavy, 

kozmické počasie, a pod.) veľmi výnimočný. Hlavným cieľom projektu sú: 

1. Zlepšiť naše vedomosti o heliofyzikálnych procesoch, ktorými Slnko vplýva 

na Zem a heliosféru. 

2. Pokračovať v tradícii medzinárodného výskumu a zachovávať dedičstvo 

poznania pri príleţitosti 50. výročia Medzinárodného geofyzikálneho roka. 

3. Demonštrovať krásu, dôleţitosť a význam kozmickej a pozemskej vedy pre 

spoločnosť. 

Ako je všeobecne známe, Slnko je zdrojom tepla, svetla a energie na Zemi. Kým tok 

slnečnej energie z povrchu Slnka vo viditeľnej oblasti elektromagnetického ţiarenia 

(svetlo) je v čase viac menej konštantný, na povrchu Slnka dochádza k obrovským 

výbuchom (erupcie, ejekcie koronálnej hmoty), ktoré rôznym spôsobom ovplyvňujú 

procesy nielen v medziplanetárnom priestore, ale aj na planétach Slnečnej sústavy, 

vrátane našej Zeme. Okrem toho, v dôsledku tepelnej expanzie koróny dochádza 

k neustálemu prúdeniu častíc do heliosféry rýchlosťami 400-600 km s
-1

. Zem sa  

nachádza vo vonkajšej slnečnej koróne a je vystavená pôsobeniu Slnka a prejavov jeho 

aktivity. Ak
 
teda chceme lepšie poznať príčiny vzniku dynamických procesov na Slnku 

a ich pôsobenie na svoje okolie, vrátane Zeme, najlepšou cestou sú koordinované 

pozorovania  Slnka  aţ po okraj heliosféry – heliopauzu. Štúdiu fyzikálnych podmienok 

v priestore okolo Zeme sa venuje nové vedné odvetvie tzv. Kozmické počasie; 

komplexnejší program výskumu Slnka a heliosféry sa robí aj v programe „Living with 

a star“ (Život s hviezdou). 

 

 

Obrázok 1: Schematické prepojenie Slnko – Zem cez siločiary magnetického poľa.  
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Medzinárodný heliofyzikálny rok (IHY) 2007 – čo má na prípravu k dispozícii 

učiteľ 

 

Veľký medzinárodný projekt pre koordinovaný výskum heliosféry – zo Zeme aj z 

kozmického priestoru. Medzinárodný heliofyzikálny rok, v angličtine International 

Heliophysical Year, skratka IHY, bol vyhlásený pod patronátom OSN na rok 2007. 

Týmto vyhlásením sa rok 2007 stal svojim spôsobom pre slnečných fyzikov, ako 

aj pre odborníkov z príbuzných vedných odborov (geofyzika, vývoj Slnečnej sústavy, 

kozmické počasie, a pod.) veľmi výnimočný. 

Ako je všeobecné známe, Slnko je zdrojom tepla, svetla a energie na Zemi. Kým  

tok slnečnej energie z povrchu Slnka vo viditeľnej oblasti elektromagnetického ţiarenia 

(svetlo) je v čase viac menej konštantný, na povrchu Slnka dochádza k obrovským 

výbuchom (erupcie, ejekcie koronálnej hmoty), ktoré rôznym spôsobom ovplyvňujú 

procesy nielen v medziplanetárnom priestore, ale aj na planétach Slnečnej sústavy, 

vrátane našej Zeme. Okrem toho, v dôsledku tepelnej expanzie koróny dochádza 

k neustálemu prúdeniu častíc do heliosféry rýchlosťami 400-600 km s
-1

. Zem sa  

nachádza vo vonkajšej slnečnej koróne a je vystavená pôsobeniu Slnka a prejavov jeho 

aktivity. Ak
 
teda chceme lepšie poznať príčiny vzniku dynamických procesov na Slnku 

a ich pôsobenie na svoje okolie, vrátane Zeme, najlepšou cestou sú koordinované 

pozorovania  Slnka  aţ po okraj heliosféry – heliopauzu. Štúdiu fyzikálnych podmienok 

v priestore okolo Zeme sa venuje nové vedné odvetvie tzv. „Kozmické počasie“. 

 

 

Obrázok 2: Predstava heliosféry. Kozmické sondy Voyager 1 a 2 pri svojej ceste Slnečnou sústavou 

v súčasnosti vstúpili uţ do heliopauzy, prechodnej oblasti medzi heliosférou a medzihviezdnym prostredím, 

ktorá sa nachádza vo vzdialenosti okolo 140 AU od Slnka; (AU = astronomická jednotka = 150 miliónov 

km). 

 

 



 4 

Dňa 19. februára 2007 o 18:00 v aule budovy OSN (Organizácia spojených 

národov) vo Viedni bol slávnostne otvorený „Medzinárodný heliofyzikálny rok 2007“, 

ktorý má skratkové pomenovanie IHY 2007, alebo, v slovenčine aj MHR 2007. Súčasťou 

otvorenia bola aj panelová prezentácia národných programov, ktorá sa uskutočnila 20. 

februára 2007, v historických priestoroch Rakúskej akadémie vied.  

IHY 2007 bol vyhlásený pod patronátom Organizácie spojených národov 

a nadväzuje na predchádzajúce veľké medzinárodné programy: Medzinárodný polárny 

rok 1 (MPR1, 1882-1883), Medzinárodný polárny rok 2 (MPR2, 1832-1933) a mnohým 

pamätníkom aj u nás známy Medzinárodný geofyzikálny rok (MGR, 1957-1958). IHY 

2007 je po 125 rokoch pokračovaním prvej plodnej medzinárodnej spolupráce, ktorej 

návrh vzišiel z myšlienky námorného poručíka Carla Weyprechta z Viedne, keď sa 

v roku 1875 vrátil z Arktíckej expedície. IHY 2007 sa koná aj pri príleţitosti vypustenia 

prvej umelej druţice Zeme, známej pod menom Sputnik 1, ktoré sa uskutočnilo 4. 

októbra 1957. Tento deň sa na celom svete povaţuje za začiatok kozmickej éry, na prahu 

ktorej, aj napriek veľkým rozmachom vo výskume kozmického priestoru, stále stojíme. 

Príprava IHY 2007 začala v roku 2001 (15-20 vedcov vytipovávalo vedecký a odborný 

program) a v roku 2002 začala dostávať reálnejšie obrysy, aby sa finále začalo v roku 

2007. IHY 2007 je teda akousi „globalizáciou“ vedeckého výskumu, ktorá sa dnes 

neobmedzuje len na Zem a jej blízke okolie (ciele predchádzajúcich programov), ale 

zahŕňa celý priestor, v ktorom dominuje Slnko – teda heliosféru (grécke pomenovanie 

Slnka je „Helios“).  Vonkajšiu hranicu heliosféry tvorí heliopauza, kde sa dynamický tlak 

slnečného vetra vyrovnáva s dynamickým tlakom hviezdneho vetra – teda, tu končí 

pôsobenie častíc slnečného vetra a magnetického poľa Slnka. Podľa dostupných meraní 

sa hranica heliopauzy nachádza vo vzdialenosti 120-160 AU a mení sa v závislosti od 

stavu slnečnej aktivity. 

 

Aké sú hlavné ciele IHY? 

IHY 2007 má 3 základné témy. Sú to: 

1. Zlepšiť naše vedomosti o heliofyzikálnych procesoch, ktorými Slnko vplýva na 

Zem a heliosféru. 

2. Pokračovať v tradícii medzinárodného výskumu a zachovávať dedičstvo poznania 

pri príleţitosti 50. výročia Medzinárodného geofyzikálneho roka. 

3. Demonštrovať krásu, dôleţitosť a význam kozmickej a pozemskej vedy pre 

spoločnosť. 

Získané údaje z  IHY 2007 budú prístupné vedeckým pracovníkom všetkých 

národností, a  budú zverejňované svetu prostredníctvom tlačových konferencií 

a prednášok pre verejnosť. Z vyššie uvedených stručných viet vyplýva, ţe IHY 2007 

bude integrovaný medzinárodný program v mnohých vedných disciplínách, aby sa  

dosiahli stanovené ciele.  
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Obrázok 3: Slnko so svojimi tmavými plochami - škvrnami. (Hvezdáreň Rimavská Sobota). 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 4: Príprava medzinárodnej posádky na pozorovanie Slnka  na Kanárskych ostrovoch. 

  

Pracovná skupina IHY, na čele s  J. Davillom z NASA (Národný úrad pre letectvo 

a vesmír Spojených štátov amerických), vyšpecifikovala 6 jedinečných cieľov, ktoré by 

sa mali v rámci tohoto programu riešiť: 

1. Vyvinúť základnú heliosférickú vedu pomocou mnohonásobných štúdií 

univerzálnych procesov. Napríklad, polárne ţiare na Zemi, Jupiteri, Saturne 

a Ganymede sú názorným príkladom univerzálnych procesov, ktoré sa vyskytujú 

v Slnečnej sústave. 

2. Zistiť odozvu magnetosfér a atmosfér telies Slnečnej sústavy od vonkajších 

vplyvov (faktorov). 

3. Rozšíriť výskum Slnko – heliosféra aţ do oblasti medzihviezdneho prostredia, 

ktorej hraničiacou zónou je heliopauza – novodetegovaná hraničná oblasť medzi 

heliosférou a medzihviezdnym prostredím. 
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4. Urýchliť medzinárodnú vedeckú spoluprácu v štúdiu heliofyzikálnych javov 

v súčasnosti a v budúcnosti. 

5. Zachovať históriu a dedičstvo medzinárodného geofyzikálneho roka pri 

príleţitosti jeho 50. výročia. 

6. Zverejňovať jedinečné výsledky MHR nielen vedeckej komunite, ale aj najširšej  

laickej verejnosti. 

 

 

Obrázok 5: Polárna ţiara na planéte Saturn – príklad univerzálnych procesov v heliosfére. 

 

 

 

Obrázok 6: Sopečná činnosť na Jupiterovom mesiaci Io - príklad univerzálnych procesov v heliosfére .  

 

 

 

 

Obrázok 7: Polárna ţiara na Zemi z kozmickej stanice ISS. 



 7 

 

 

Obrázok 8: Polárna ţiara pozorovaná zo Zeme. 

 

Na programe IHY 2007 spolupracuje aj Organizácia spojených národov, ktorá cez svoj 

rozvojový program „United Nation Basic Space Science (UNBSS) Observatory 

Development Programme“ chce zriadiť observatóriá  a s pomocou jednoduchých aparatúr 

podporiť štúdium heliofyzikálnych procesov aj v tých rozvojových krajinách sveta alebo 

v niektorých oblastiach, ktoré doteraz nemali aktívnu účasť vo vesmírnom výskume.   

Do koordinovaného programu v rokoch 2008-2009 sa môţu zapájať aj jednotlivci 

a to tak, ţe programovému výboru IHY predloţia  námet, čo by sa malo pozorovať, kedy 

a pomocou akých prístrojov. Návrhy boli posúdené.  Do riešenia úloh IHY 2007 sa 

zapojilo 71 krajín a okolo 200 observatórií. Program OSN podporilo 17 krajín. 

     Program IHY prebieha v dvoch etapách:  

1. 2007-2008 – začiatok IHY 2007 ako integrovaného medzinárodného programu: 

veda, zriaďovanie observatórií, popularizácia a história;  

2. 2008-2009 – pokračovanie aktivít IHY, analýza údajov z vedeckých kampaní ako 

aj z ďalších aktivít, prezentácia výsledkov, organizovanie vedeckých konferencií, 

popularizácia získaných výsledkov laickej verejnosti. 

Do vedeckého programu sa zo Slovenska zapojili:  

 Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici pozorovaniami koróny 

a protuberancií na koronálnej stanici na Lomnickom štíte, ako aj 

výskumom aktívnych procesov vo fotosfére, chromosfére a koróne 

v spolupráci so zahraničnými organizáciami, ktoré majú svoje 

pozorovateľské základne na Kanárskych ostrovoch. Tieţ podielom na 

spracovaní údajov z umelých druţíc našej Zeme alebo kozmickej sondy 

SOHO.  

 Ústav experimentálnej fyziky v Košiciach výskumom kozmického 

ţiarenia, ktoré zaznamenáva na Lomnickom štíte a pomocou vedeckých 

aparatúr na umelých druţiciach Zeme. S výstavbou pracoviska na 

Lomnickom štíte sa začalo práve v roku 1957 – roku MGR.  

 Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, Hvezdáreň v Rimavskej 

Sobote a Hvezdáreň v Leviciach sa budú podieľať na pozorovaniach Slnka 

a prejavov jeho aktivity.  

 Prezentácie, ktoré vo Viedni odzneli za Slovensko sa dajú nájsť na: 

http://ihy.saske.sk.  
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Obrázok 9: Dva 20 cm koronografy na koronálnej stanici  Lomnický štít, ktoré slúţia na pozorovanie 

emisných spektrálnych čiar koróny a protuberancií cez úzkopásmový filter v čiare H-alfa. 

 

 

 

Obrázok 10: Poerupčné slučky v spektrálnej čiare vodíka (H-alfa; 656,3 nm), pozorované na Lomnickom 

štíte. 

 

 

 

V rámci popularizácie vedy dostal Astronomický ústav SAV z Agentúry na 

podporu výskumu a vývoja na roky 2007-2009 tri projekty: 

1. „Stretnutia s vesmírom“,  

2. „Astronomická olympiáda“   

3. „Astronómia – veda pre učiteľov a ţiakov“.  

Okrem toho, viaceré hvezdárne a planetáriá na Slovensku sa veľmi aktívne 

zúčastňujú na popularizácií astronomických  poznatkov, napríklad, SÚH Hurbanovo, 

Hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Ţiari nad Hronom, Tekovská hvezdáreň 

v Leviciach, Hvezdáreň v Rimavskej Sobote, Hvezdáreň v Michalovciach a pod. Okrem 

prednášok a exkurzií pripravili viaceré hvezdárne vedomostné a výtvarné súťaţe detí 

s astronomickou tematikou. 
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Obrázok 11: Príklad univerzálnych procesov vo vesmíre: ejekcia koronálnej hmoty zo Slnka (vľavo), 

odvrhnuté masy hmoty pri zrode hviezd v hmlovine M16 – Orlia hmlovina (vpravo). 

 

 

Obrázok 12: Slnko (vľavo), ovál polárnych ţiar v zemskej atmosfére (stred) a detail polárnej ţiary na 

Zemi (vpravo): príklad vzťahu Slno – Zem. 

      

 

 

 

 

Adresár www: 

 

www.IHY2007.org 

http://ihy.saske.sk 

www.soho.com 

www.spaceweather.com 

http://www.swpc.noaa.gov/today.html 

 

 

 

http://www.ihy2007.org/
http://ihy.saske.sk/
http://www.soho.com/
http://www.spaceweather.com/
http://www.swpc.noaa.gov/today.html

