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Obr. 1 Na výbežku hory Pastuchovo vo výške 2700 m 

(aukaz) bol postavený najvkčší c alek~hl'ad 

sveta s priererom 6 m. Kupola na obrázku 

má výšku 15 poschodového domu. 

Cbr. 2 5 m ďalekohl'ad ZSSR bol vyrobený v Leningrad-

ských závodoch V.1.Lenina. Zrvadlo sa špe -

ciálne vyrobilo v ioskovsr.ých závoc;och op -

tického skla. otúč mal hmotnost' 70 ton, 

vyše dvoch rokov zrkadjo chladili a asi 

4 roky ho brúsili. Dnes má len zrhadlo hmot-

nost' 40 ton. Celý prístroj má 850 ton. bale-

kohPad má azimutálnu montáž, čo umožňuje jeho 

etáčanie kolo dvoch osí. Slú~i k pozorovaniu 

s?ektier hviezd, k fotografií vzdialených 

častí vesmíru. 

Obr. 3 Vysokohorské observatórium Mount Paloriar 

4 v iialifornii, USA s na&iors :ou výškou 1706 m 

V kupole je umiestn.ný druhý najvhčší gale 

;r:ohl'ad sveta, reflektor s priemerom 508 cm. 

Kupola má priemer 40 m a výšku 12 poschodo - 

váho domu. 0tvorená štrbina kupoly je široká 

9 m,dvoj;trídlové "vrátka" štrbiny í~ajá h.~ot - 

nost' 50 ton. Celý mechaniz~:aus otáčania Ň.uoly 

caá 1000 ton. :da obrázku č. 4 je po.iž'ad .1a ďa - 

iefoh?'ad. ':c►otnost' ,:,rístY o ja je '~C0 ton. 
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Prístroj pracuje v océaore foto a,fie hviezd, bltiilo— 

vín, galaxií, s;Jei~trosL_opie a foto.xaetrie. V nema 

lej iiiere pris,Aeva 6, riešeniu otázok štruktúry 

galaxií. 

Obr. 5 ilárodné astronoraic;:é observatorium USA na hore 

6 Kitt Peak v štáte Arizona. Je tu r'ozsiahlý ko≥ip— 

lex budov z .tto: ých prLiá.t riá kupola najväčšieho 

prístroja observatória 4m refle,,tora. Na obrázku 

5 je l,upola s iriei.ieror.i 35 m a výškou 60 m. Na 

ďalšom obrázku Č. 6 je 4m reflektor observatória 

so špeciálnou podkovovou paralaktickou montážoc*. 

Okrem tohoto príatroja je observatórium vyba — 

vené c.le:,oťil'admi s priemermi zrkadiel 153 cm, 

150 cm, 12Q cm, ako i refraktormi s priemerom 

30 a 20 cm. K fotografii slúži 70 cm kor.iora. 

Výskum je za4ieraný na Sinko, slnečnú sústavu, 

sektroskc2iu, fotoi:ietriu a pod, 

Obr. 7 

8 
observatorium Cerro :ololo, dané do prevádz?:y 

v roku 1963C flachá.:za sa asi 80 km od me sta 

La Serena v severnom Chile . Naclmorská výška je 

? ?OO ni . Oor.iinantou observatória je ;:upola 4m 

reflektora s dekou 14 m a hiaotnost'ou 300 tori.. 

Ja obr :zP.0 č. 8 je kla,vný ;rístroj obser.vatória 

Okrem toho sú v r.ien~ích kupolách umiestnené 

zrd:adlá s prieraerora 150 cm~ 100 cm a šošovkové 
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ďaleohl'ady 40 cm. K fotografii slúži 60 cm 

Schuiidtova ico3aora a 90 cm reflektor. 

Obr. 9 Kupoly ktoré vidíme na obrázku č.9 patria 

10 European Sothern Observatory (ESO). ESO 

začalo svoju činnost' ako výsledok rokovaní 

medzi Walterom Baadom z USA a nemeckýtn astro -

nómom Janom Cortom, v rostu 1950. Ostatné štáty: 

Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Švédsko a NSR 

podpísali zmluvy ustanovujúce ESO v roku 1962. 

V roku 1967 pristupuje k zmluve i Dánsko. 

i$alekohl'ady ESO sa nachádzajú na hore La Silla 

v Chile v nadmorskej výške 2400 m asi 600 km 

severne od hlavného mesta Sariiága. Na obr.10 

je 3,6 m reflektor observatdria. Jeho montáž 

tvaru podkovy a vidlica má hmotnost' 250 ton. 

Trojčlenná korekčná doska ďalekohYadu umož -

ňuje fotografovanie podl'a požiadaviek od 1 do 

3 stupňov v modrom či červenom svetle. Te -

leskop m6že pracovat' samozre jme i v systéme 

Cassegrain alebo Coude, čo je jeho vel'kou vý-

hodou. 

Pbr.11 Najvyššie položené observatórium sveta na 

12 vyhasnutej sopke Mauna Kea na Havajských 

ostrovoch. Nadmorská výška 4205 m a obser-

vafórium pracuje od roku 1970. patrí havaj - 



- 4 - 
skej univerzite so zameraním na výskum planét a ich 

mesiacov, fotometrie hviezd, a najmä na oblast' 

'infračervenej astronómie. Vybavenie je viacerých 

štátov a inštitúcii. Na obrázku 12 je vel'ký 380cm 

infračervený reflektor, ktorý začal činnost' v roku 

1979. Ďalej sú tu uuiestnené reflektory 367 cm, 

300 cm infračervený (NASA) 225 cm a dva reflektory 

61 cm. 

Obr.13 Na 29 stupni severnej zemepisnej šírky 

14 v Čílskych Andách sú postavené kupoly 

observatória Las Campanas v nadmorskej výške 

2280 m.Hlavná kupola je vybavená (na obr.14) 

reflektorom s priemerom zrkadla 2,5 m 

(Irénée 
cl u 

Pont). Prístroj vykreslí precízne 

foto;rafžckú platu 50 cm2, Umožňuje praco-

vat' v r6znych režlmoch a dnes je skoro 

automaticky riadený počítačom. Okrem tohoto 

ďaleť>oh1'adu tu pracujú ešte lni reflektor, 

61 cm reflektor Univerzity v Toronte a ďal-

šie menšie prístroje. 

Obr.i56 Horské Lickovo observatorium v Kalifornii 

17 USA. Je postavené na hore Mount Hamilton 

v nadmorske j výške 1284 ti►. Zaoberá sa 

hviezdnou spektroskopiou a fotometriou, 

výskumom galaxií. lla obrázku 16 je hlavný 
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i,rístroj observatória, reflektor s priemerom 306 cm. 

Na ďalše j snímke je - vel'ký šošovi:ový ďalekohl'ad, ktor~ 

od roku 1895 slúži observatóriu k fotografii Mesiaca 

a planét, jeho priemer je 91 cm. prístrojom sa dosiahli 

unikátne snímky řlanét a povrchu Mesia.a. 

Obr.18 Neďaleko hlavného mesta Arméns~"ej SSR-Jerevanu 
19 

na južnom svahu hory Ararac je známe Biura - 

Lanské astrofyzikálne observatórium. iVa obr. 

18 je hlavná kupola observatória, ktorá skrýva 

2,6 m reflektor. Ten je na obrázku 19. Okrem 

tohoto prístroja tu pracujú reflektory s pne -

merom 132 cm, 53 cm ako i Schmidtova komora 

20 cm so zorným pol'om 10-20 stnpňov. K základ-

nému vybaveniu patria i zrkadlá 40 a 50 cm 

k pozorovaniu premenných hviezd. Observató-

rium sa zaoberá štúdiom galaxii, spektier 

hviezd, premenných hviezd. 

Obr.20 observatórium AV ČSSR - Ondřejov. V kupole 

je umiestnený 2m reflektor Zeiss Jena. 

prístroj je určený k spektroskopii hviezd. 

Cbr.21 Astrofyzikálne observatórium AV ZSSR v Abastu—

mani. !slavným prístrojom je zrkadlový ďale —

kohl'ad s priemerom 1,25 m. Okrem tohoto prís —

troja sú tu 70 cm reflektor, 50 cm refraktor 
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k fotograf`Ii Slnka, Scla►~nitdova a Maksutova komora 

s priecierom 30 cm a 50 cm. 0bservatórium je posta-

vené v nadmorskej výške 1700 m. Zaoberá sa výsku - 

mom Sinka, spektroskopiou, fotometriou, fotogra - 

fiou hmlovín, galaxií. 

Obr.22 Vysokohorské observatórium v Kalifornii 

23 ilSA s nadmorskou výškou 1742 m. 0bserva 

tórium je vybavené dvomi ďaleicohl'admi: 

257 cm reflektorom, ktorý bol do druhej 

svetove j vojny najváčším ďale'r>ohl'adom 

sveta. Vidíme ho v detaile na obrázku 22 

a ďalekohl'aaom s priemerom zrkadla 152cm. 

K štúdiu Slnka slúžia i dye slnečné veže 

a alšie menšie prístroje. Observatórium 

pracuje v obore výskumu 

féry, magnetických poli 

merania paraláx hviezd, 

Spolu s Mount Palomarom 

slnečnej chromoc- 

slnečných škvřn, 

spektroskopie. 

tvorí jediný 

ústav so spoločným sídlom v Pasadene. 

0~br.24 Vel'ké šošovkové prístroje s riemermi 

60 či 70 cm sa dnes prestávajú vo svete 

vyrábat'. Nevýhodou sú velké ohnieká, čo 

znamená postavenie obrovskej kupoly 

i náročného technického zariadenia. Ich 
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využitie k fctoerafii .larzét, Mesiaca a vybraných 

objektov oblohy vystriedali zrzadlá, ktoré množ —

nia v podstatne kratšom čase kvalitnejšie snímky. 

?rednost' šošovkových prístrojov je v malých astro—

nomických zariadeniach, kde sú nenahraditel'ným 

pomocníkom pri popuiarizácii astronomie. ýu sa ale 

využívajú šošovky do 30 cm. 

Obr.25 Old Royal Observatory, Greenvisch - Anglicko 

Meridiánový ďalekohl'ad, otočný v jednej asi 

k presnému meraniu uhlov (výšok hviezd, 

planět, Mesiaca a Slnka).. Odčítavanie sa 

uskutočňuje pomocou mikroskoaov umiestne -

ných po obvode prístroja. Dnes pre zlé 

pozorovacie podmienky sa observatorium 

prest'ahovalo do Herstmonceux, poloha nul-

tého poludníka ostala nezmenená a zrušené 

pracovisko sa premenilo na národné múzeum. 

Obr.26 Observatórium AV NDR pri lautenburgu, 

15 km od Jeny.. Je-zamerané na výskum 

galaxií a kvazarov. Na obrázku je univer-

zálny 2m reflektor, ktorý možno používat' 

v troch optických variantách. Schmidtova 

komora 134/200 cm so zorným pol'om 3,5x3,5 
stupňa/najvkčšia na svete/. Cassegrainov 

hlekohl'ad s ohniskom 21 m a coude fiale -

kohl'ad s ohniskom 91 m. 

'I 
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C~br.27 Vel'ká Schmidtova komora na Mount Palomare, 

ktorá tu pracuje od roku 1948. Do roku 

1960 to bole najvdčšia fotokomora sveta 

s parametrami 126/183 cm. Zásluhou tejto 

komory sa podarilo uskutočnit' velké 

množstvo objavov komét, hmlovín, galaxii. 

plavný význam s~očíva v pravideloom fo—

tografovaní a snímkovaní celej oblohy. 

ř{omora zachytí hviezdy do 21 magnitúdy. 

Obr.28 2,3 metrový hlekohi'ad anglo—austrálcke—

ho observatória Siding Spring pri Coona—

barabrane — Austrália. Prístroj patrí 

k novému vybaveniu observatória, ktoré 

začalo činnost' v roku 1973. Zameranie 

spektroskopia, fotometria hviezd. Hlav—

ným prístrojom je 389 cm reflektor. 

Okrem neho sú tu ďaišie menšie reflek—

tory 104 cm, 6 a 61 cm Schmidtova 

komora 125/183 cm. 

Obr.29 Hlavný prístro j observatória Madars:;e j 

aka:iémie vied v Budapešti. Je umiest — 

nený na bore Piszkestetó. Jeho priemer 

je 1 m. M©že pracovat' vo viacerých re — 

žimoch ako 2itchey—Chrétien, Coude, aj 

~ko Cassegrain. Observatorium sa uaoberá 

hl~vne pozorovaníra ; re::~enn~ch E.viezd. 
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Obr. 30 RATAN 600 vel'4~ý rádiotelesi:op Špeciálneho 

astrofyz. observatória ATV ZSSR.Kruhový ?rste- 

nec má priemer 576 n a je zložený z895 

panelov s rozeaermi 2;7,4 m. Celková plocha 

rádioteleskopu je 13000 rat. ?ristroj pra-

cuje na vinových dižkach $t:ia - 21 cm, hlavne 

pri výskuno.ch Galaxie a mirao~ala;.tic~.ých 

zdrojov rádiového žinrenia. 

Obr.31 Arecibo observatórium - rádioastrononické 

observatórium na ostrove Portoriko v nad -

morskej výške 496 m. slavným ,ristrojom je 

parabolický rádioteleskop s prieuerom 

305 m, umiestnený v kráterovitom údoli 

ohoria ontanas Guarionex. Je nepohyb 

livý. Orientácia antény sa dá ale raenit' 

za zdrojom až o 20 stupňov. Na obrázku 

je ohnisko rádioteLeskopu s dipolmi za -

vesenými ve výške 210 m nad parabolickou 

anténou. 

Obr.32 lTajváč5i pohyblivý rádioteleskop sveta 

s prieraerom antény 100 m. Patri :fiax 

Planck lnštitútu pre rádioastron6miu 

v Bonne. Pristroj je postavený v nad - 

morsť:e j výške 366 m 40 km juhozápa~ne 

. . od Bonnu v EffelsťJerďuy 
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Obr.33 Very Large Array - VLA. najvdčší a naj 

citlivejší rádiový a$ekohl'ad na svete 

v štáte 2de~r Mexico v'JSA. Je v nadmor 

skej výške 2124 m a patrí observatóriu 

Green Bank. ZarSeriava sa na výsk:um jem - 

nej štruktúry rádiových zdrojov. V.LA 

pozostá.va z 27 pohyblivých parabolických 

antén (každá $ priemerorn 25 m) rozmiest- 

nených pozdlž ramien v tvare písmena 

"Y " . ka4lená majú dížk.0 19 a 21 km. ara - 

cuje na vinových c:ížkach od 1 cm vyššie. 

Obr.35 Aerspektívy cticš'ých prístro jov a pozoro- 

vatel'ní sa črtajú v kozmick.om priestore. 

Tlepriazeň počasia, nepriepustnost' zemske j 

atmosféry pre čast' vinových d~žok a mno-

hé iné problémy núkajú predstavy pozoro- 

vania v koztaickom priestore. Tu by i menšie 

prístroje dosiahli kvalitatívnejšie 

výsledky. Počíta sa preto s pro jektom 

2,4 in teles,.opu, ktorý ponesie meno 

astronóma E. ubbla. Ten umožní foto - 

grafiu hviezd do približne 30 magnitúdy. 

Štart má byt' realizovaný v roku 19$$, 

na obežnú dráhu teleskop vy:resie rake - 

toplán JSA. 
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