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Voyager 2 
na 

konečnej 

Neptún. Modrejší než Zem„ s búrlivými procesmi v atmosfére, v ktorej sa už stá-
ročia krúti obrovský vír metánu, schopného pohltit celú Zem. Voyager 2 na zá-
ver púte vydal svedectvo o unikátnej sústave ósmich mesiacov a piatich prstencov, 
ktoré sú takmer idedine kruhové. Ich hrúbka (v primere okolo 10 km) však výrazne 
koliše — niekde sú také; že sine ich spozorovali už zo Zeme ako tajomné poloblú- 
ky, inde tenké ako vlások, že ich Voyager z tesnej blízkosti takmer nezaznamenaL 
Horný záber Neptúna urobil Voyager 23. 8. zo vzdialenosti 685 000 kin, dolný je 
z 25. 8. 

VLADIMIR POHANKA 

Skončila sa jedna kapitola dejín prie-
skumu slnečnej sústavy: tak možno 
hodnotit oblet Neptúna sondou Voya-
ger 2. Je to zároveň jeden z najváčších 
výkonov Yudského umu a rúk — veď 
pred 20 rokmi sme 'o takomto hlbokom 
preniknutí do okrajových oblastí slneč-
nej sústavy mohli len snívat. Zatial ne-
možno ani zdaleka zhodnotit prjnos 
touto obletu, ale už z prvých skromných 
údajov je jasné, že sine svedkami ve-
deckej senzácie (v kladnom zmysle slo-
va) . 

Voyager 2 štartoval zo Zeme 20. 8. 
1977 a postupne ooblatel okolo Jupitera 
(9. 7. 1979), Saturna (25. 8. 1981) a Urá-
nu (24. 1. 1986), aby sa nakoniec 25. 8. 
1989 priblížil k Neptúnu. Ako sa sonda 
vzáaIovala od Slnka, zhoršovali sa pod-
mienky na získavanie vedeckých údajov 
(napr. nižšie osvetlenie objektov) aj ich 
prenosu na Zem (klesanie intenzity pri-
jímaných signálov). Všetko bob o navyše 
skomplikované niektorými chronickými 
poruchami na sonde samej, ale váaka 
vynachádzavosti pozemského personálu 
sa to podarilo vykompenzovat (napr. 
zváčšili sa antény rádioteleskopov pri-
jímajúcich signály sondy) a získané vý-
sledky hovoria samy za seba. Pritom 
už len výber dráhy sondy v okolí Nep-
túna nebol jednoduchý: ,aby mohla son-
da preletiet aj popni velkom Neptúno-
vom mesiaci Tritóne, bob o nevyhnutné 
podstatne zmenit smer jej letu pri pri-
blížení k planéte. To si vyžadovalo pre-
letiet velmi blízko ponad planétou (na-
koniec sa vybrala vzdialenost len 4 800 
km — pri polomere planéty asi 24 000 
km), kde sa musela uvážit aj možnost 
existencie jej vysokej atmosféry, ktorá 
by mohla sondu zbrzdit alebo aj naru-
šit jej orientáciu. Nemenej nebezpečný 
sa ukazoval aj prelet rovníkovou rovi-
nou planéty, pretože sa presne nepo-
znala poloha jej prstencov. Zásah čo• len 
drobučkým zrnkom plesku by pri 
rýchlosti sondy bol znamenal jej jaté 
zničenie. Voyager už z vePkej vzdiale-
nosti začal snímkovat planétu a jej 
okolie — okrem mého preto, aby sa 
mohla s dostatočným predstihom zistit 
poloha a štruktúra prstencov .a aby sa 
v prípade potreby dala urobit korekcia 
dráhy tesne pred obletom. Signály zo 
sondy Jeteli .na Zem až 246 minút. takže 
sonda mohla na zmenenú situáciu rea-
govat takmer po deviatich hodinách lak 
by sa okamžite rozhodlo, čo robit —
a to je len ideálny pripad). 



Štyri hodiny po najváčšom priblížení k Neptúnu Voyager 2 preletel 25. augusta 
nad jeho najv5čším mesiacom — Tritónom. Na snímke vidno ladovú prikrývku, 
ktorá pokrýva južný pól mesiaca. 

Snímkovanie planéty prinieslo čoskoro 
svoje ovoeie — už 7.júla objavila son-
da tretí Neptúnov mesiac (pozn i Koz-
mos Č. 5/89, S. 146). K nemu 3. 8. pribud-
li dalšie tni a tesne pred obletom — 24. 
augusta — ešte dva. 11. augusta boli ko-
nečne zaznamenané aj prstence — pres-
nejšiě: ich hustejšie časti, vytvárajúce 
dva oblúky s dlžkou 10 000 km a 50 000 
km. Až 22. augusta sa zistila existencia 
uzavretého prstenca okolo planéty, ne-
skór sa našiel další tenký prstenec a 
posledné údaje hovoria až o piatich prs-
tencoch. Šírka najváčšieho prstenca je 
asi 10 km, ostatné sú oovela tenšie —
podobajú sa teda na Uránove prstence. 

Prekvapenie priniesli i snímky pla-
néty samej. Na rozdiel od nevýrazného 
bledomodro-bledooranžového Uránu je 
Neptún sýtomodrý a v jeho metánovej 
atmosfére prebiehajú búrlivé procesy —
podobne ako na Jupiteri a Saturne. Na 
snímkach bola zachytená tmavomodrá 
škvrna — obdoba Jupiterovej vetkej 
červenej škvrny — zrejme velký vír 
v atmosfére planéty. Silné vetry (rých-
lost až 600 km , h-1) unášajú biele mrač-
ná okolo planéty. V stredných južných 
šírkach obopína planétu tmavší pás. 
Na základe pozorovania tmavej škvrny 
sa zistila doba rotácie atmosféry — oko-
lo 16 hodín. Presnú dobu rotácie plané-
ty možno zistit štúdi9om jej magnetické-
ho pola. Voyager potvrdil existenciu 
magnetického pola i radiačných pásov. 
Magnetický dipól je vychýlený od osi 
rotácie o 30° čo je druhá najvyššia od-
chýlka v slnečnej sústave (po Uráne). 

To všetko sú len prvé známe údaje. 
N3jdóležitejšde experimenty však vyža-
dujú dlhší čas na spracovanie a ich vý-
sledky budú známe až nesk8r. Patrí me-
dzi ne napníklad pozorovanie zákrytu 
hviezdy a Sagittarii prstencami (5 až 3 

hodiny pred obletem), čo umožní zis-
tit detailnú štruktúru prstencov. Ďalej 
je to rádiový zákryt sondy za planétou 
(v trvaní 49 minút) tesne po jej najváč-
šom priblížení, z ktorého sa očakávajú 
údaje o zložení atmosféry i o priebehu 
teploty a tlaku v nej. Podobne 4 minú-
ty trvajúci zákryt za Tritónom (sonda 
sa k nemu pnibližila na 38 000 km) nám 
prinesie údaje o jeho atmosfére. Sledo-
vanie dráhy sondy umožní presne určit 
hmotnost planéty, ale najmá Tritóna, 
ktorá je známa len s velmi velkou chy-
bou. Vela údajov bude i z vi:acerých prí-
strojov sondy, sleduj úcich elektromag-
netické pola a nabité častice v mag-
netosfére planéty. 

Najviac sa však očakáva od vyhod-
n.otenia snímok Neptúnových mesiacov 
— najmá Tritóna (k druhému predtým 
známemu mesiacu. Nereide, sa Voyager 
priblížil len na 4,7 milióna kilometrov, 
takže 'asi bude možné zistit len jej tvar, 
velkost a dobu rotácie). Ak sa už teraz 
hovorí o senzácii, spósobili ju snímky 
Tritóna, najzáhadnejšieho mesiaca v sl-
nečnej sústave. Tento prívlastok je sku-
~točne priliehavý: Tritón patrí medzi 7 
velkých mesiacov (ostatné sú Mesiac, 
Io, Európa, Ganymédes, Kallisto a Ti-
tan), na rozdiel od nich však obieha 
okolo svojej planéty v zápornom zmys-
le (opačne ako všetky váčšie mesiace). 
Podobna ,obieha len 5 mých mesiacov 
(4 Jupiterove, 1 Saturn•ov), ale to sú 
všeťko malé telesá a nachádzajú sa vo 
velkých vzdialenostiach (10-20 milá-
nov km) od materskej planéty. Predpo-
kladá sa preto, že sú to telesá nie p6-
vodné, ale zachytené. Tritón však oble-
ha okolo Neptúna blízko — asi ako Me-
siac od Zeme! Menšie Neptúnove me-
siace objavené Voyagerom, ktoré sú 
k planéte bližšie ako Tritón, však obie-
hajú v kladnom zmysle — tak, ako ro-

tuje planéta. Vysvetlenie tejto záhady 
bude zrejme tvrdým 'orieškom — je 
však takmer isté, že tesne po vzniku 
planét musela nastat v blízkosti Neptú-
na katastrofická ud:alost, ktorá podstat-
ne zmenila dráhu Tritóna i Nereidy (tá 
bola vyhodená na sune pretiahnutú 
dráhu). 

Tritón bol záhadný aj tým, že ako je-
diný za siedmich velkých mesiacov ne-
mal ani približne známy priemer a 
hmotnost. Jeho priemer sa odhadoval 
na 2200 až 5 000 km, čo je otakmer to 
isté, akoby sme ho nevideli vóbec. Jas-
nost Tritóna je rovnaká ako jasnost 
mesiaoov Kallisto (priemer 4 800 kin) a 
Titan (5 150 km) — ak by sme ich 
umiestnili do rovnakej vzdialenosti od 
Slnka. Až Voyager 2 umožnil zistit vel-
kost Tnitóna — jeho priemer je 2 800 
km. Kedže je taký malý, jeho povrch 
musí byt velmi jasný (asi ako Jupite-
rovho mesiaca Európa, ktorý je celý 
pokrytý ladom). Na rozdiel od Európy 
však nejde o čistý lad H2O, ale znejme 
o zmrznutý metán a dusík. Snímky Vo-
yagera ukázali, že povrch Tritóna je 
velmi hladký a reliéf je nepatrný. 
Úžasné sú však jeho farby — strieda 
sa svetloružová, červená a modrá. At-
mosféra Tritóna je modrastá a žiani 
všetkými dúhovými farbami. Jediný 
iný mesiac, ktorý má atmosféru, je Ti-
tan — ten je však obrovsky". Ovela 
menší Tritón si zrejme atmosféru mohol 
udržat len preto, že je Balej od Sluka, 
a teda aj chladnejší. Teplota na jeho 
povrchu je 240 °C, čo je najnižšia 
známa teplota na telese slnečnej sústa-
vy. 

Najváčším prekvapením sú však tma-
vé útvary na povrchu Tritóna, ktoré pri-
pomínajú škvrny .na IO. Na prvý pohlad 
vyzerajú ako jazerá — tažko povedat, 
či sú zamrznuté, alebo tekuté. Látka 
v jazerách bude pravdepodobne dusík, 
ako sa to už predtým predpokladalo 
(pozn i KKozmos 2/89). Nie je vylúčené, že 
tijto jazerá sú zaliate krátery sopiek, 
ako je to na IO. Ak by sto tak boto, 
mali by sme do čilnenia s trehím telesom 
slnečnej sústavy, na ktorom existuje 
vulkanická činnost. Látkou, ktorú vy-
vrhujú sopky, je na Zemi silikátová 
hornina, na Io síra a jej zlúčeniny a na 
Tritóne by ňou bol zmrznutý dusík. 

Nemenej záhadné je aj vnútorné zlo-
ženie Tritóna. To súvisí s jeho stred-
nou hustotou, ktorú móžeme zistit, ak 
poznáme jeho priemer a hmotnost. O 
pniemere sme už hovorili, a ešte hor-
šie je to s jeho hmotnostou. Dodnes 
je známe jediné meranie hmotnosti Tri-
tóna (z jeho gravitačného vplyvu na Nep-
tún) a zistená hodnota je niekde medzi 
hmotnostou G.anyméda a jej štvorná-
sobkom. Ganymédes je však najváčší 
a najhmotnejší zo všetkých mesiacov, 
letorých parametre presne poznáme: je-
ho priemer je 5 260 km a jeho stredná 
hustota predstavuje takmer dvojnáso-
b•ok hustoty vody. Ak by mal Tritón 
takú hmotnost, ako sa odhaduje, jeho 
stredná hustota by vzhladom na malý 
priemer bola 15 až 60-násobne váčšia 
ako hustota vody! To je úpiný nezmy-
sel a hmotnost Tritóna musí byt ovela 
menšin. Presnú hodnotu budeme onedl-
ho poznat, a potom móžeme vypočítat 
aj strednú hustotu. Ak by sa predsa 
ukázalo, že je váčšia ako stredná hus-
tota mých velkých mesiacov, výrazne 
by to zmenilo naše predstavy o vzniku 
tohto nezvyčajného telesa. 
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PREDNA STRANA 
OBÁLKY 

Snímka na obálke je zruč-
nou fotomontážou, ktorú 
„vyrobil" známy americký 
fotografista Eric Meola, ked 
roku 1983 fotografoval vý-
buch havajskej sopky Kila- 
uea. Dvojexpozícia má su- 
gestívne ilustrovat, že polo-
ha Mesiaca móže ovplyvňo- 
vaf výšku stlpca vyvrhova-
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nej lávy. Rovno nad kráte-
rem tejto mimoriadne aktív-
nej sopky stojí od roku 1912 
budova Havajského vulka-
nologického observatória, 
ktoré sa postavilo zo zbier-
ky občanov mesta Hilo. 
Úlohou observatória bole 
poznat a registrovat činnost 
všetkých havajských so-
piek, zisfovaf, ako fungujú, 
a vypracovat spofahlivú 
metódu predpovedania ich 
výbuchov. Investície sa 
rýchlo vrátili: už po niekoI-
kých rokoch činnosti HVO 
získala vulkanológia viac 
poznatkov ako v cele] do-
vtedajšej histórii. Dnes pra-
cuje na observatóriu 40-
členná posádka vedcov, 
technikov a pomocných síl. 
Stráne sopiek Mauna Loa 
a Kilauea sú doslova pre-
špikované najmodernejšími 
meracími aparatúrami. Šty-
ridsaf seizmografov zazna-
menáva aj najmenšie otrasy 
pódy, možnú predzvesf so-
pečného výbuchu, a ukladá 
údaje do počítača, čo hned 
identifikuje ohniská otra-
sov. 

s RNDr. Jánom 
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ZADNA STRANA OBÁLKY 

Na snímke vidíme 
štruktúru stuhnu-
tého lávového prú-
du typu pahoehoe, 
čo v preklade z 
havajčiny zname-
ná „povrazovitá 
láva". Pahoehoe 
vzniká rýchlym 
chladnutím povr-
chovej kóry, ktorá 
si však zachováva 
dostatočnú plasti-
citu, a tak ju po-
hyb žeravej tečú-
cej lávy odspodu 
modeluje a tvárni. 
RNDr. František 
Kele získal sním-
ku na svahoch ha-
vajskej sopky 
Mauna Loa. 



RNDr. Jána Štohla, DrSc., sme predstavili 
v Kozmose Č. 1/1989 a jeho meno i práce zais-
to všetci, ktorých zaujíma astronómia, poznajú. 
Od 1. júla 1989 je riaditePom Astronomického 
ústavu SAV. A od tohto roku je aj predsedom 
redakčnej rady nášho časopisu. Preto sme ho 
požiadali o rozhovor o súčasnom stave a per-
spektívach astronómie na Slovensku. 

VycháUzam z toho, 
ča máme. 

— Nebudeme azda daleko od pravdy, 
ak povieme, že astronómia má v systé-
me prírodných vied osobité postavenie. 
Popri profesionáloch sa ňou — a často 
na velmi vysokej úrovni — zaoberá aj 
velké množstvo amatérov. Amatérska 
astronómia na Slovensku! — to sú de-
siatky nadšených pracovníkov a pravi-
delných návštevníkov Pudových hvez-
dární, to sú individuálni pozorovatelia, 
je to Slovenský zv5z astronómov ama-
térovi — ,a je to aj náš časopis Kozmos. 
Je však nesporné, že amatérska astro-
nómia by nemohla jestvovat bez tes-
ného kontaktu s astronómiou profesio-
nálnou bez usmerňovania ňou, bez jej 
impulzov a poznatkov. Prax nás pre-
sviedča, že čím viac sa profesionálna 
astronómia v krajine približuje k sve-
tovej špičke, tým vyššiu úroveň zv5čša 
dosahuje i amatérska astronómia. V zá-
ujme diagnózy sa teda pýtame: Je slo 
venská vedecká astronómia na svetovej 
úrovni? Ak áno, v ktorých oblastiach? 

— Naša astronómia sa orientuje tro-
ma základnými smermi. Prvým je vý-
skum medziplanetárnej hmoty, t. j. ko-
mét, asteroddov a meteorov. Orientácia 
na leh systematické pozorovania, ktorá 
sa zvolila už pri založení observattória 
na Skalnatom Plese roku i1943, bola 
šťastným rozhodnutím. Či to hola ve-
decká intuícia dr. Bečvářa, prvého ria-
ditela observatória, alebo jednoducho 
potreba nejaký astronomický výskum 
rozbehnúf, to už teraz nie je rozhodu-
júce. V každom prípade sa vtedy zalo-
žil jeden zo smero, ktorým sa Skalna-
té Pleso časom stalo svetoznámym. Prá-
ve vo výskume medziplanetárnej hmo-
ty sme sa postupne dostali na svetovú 
špičku — a to najmá teoretickými prá-
cami o dynamike a vzájomných vývo-
jových vzťahoch medzi malými medzi-
planetárnymi telesami slnečnej sústavy. 
Je nepopieratelný fakt, že sú naše vý-
sledky v tejto oblasti vysoko uznávané, 
to viddeť nielen z leh hojného citovania, 
ale i z toho, že naši pracovníci sú vole-
ní do vysokých funkcií v medzinárod-
ných vedeckých astronomických orgá-
noch. Najvyšším orgánom je (Medziná-
rodná astronomická únia (IAU) ; čl. ko-
rešp. SAV I. Kresák v nei 6 rokov vy-
konával funkciu viceprezidenta, niekol-
kokrát bol prezidentom odborných ko-
misií. Dr. A. Hajduk, DrSc., bol zasa 

zvolený do 4-členného výboru IHW (In-
ternational Halley Watch) pre výskum 
meteorických prúdov kométy Halley. I 
ja sa móžem pochválit — roku 1988 
som bol zvolený za viceprezidenta ko-
misie IAU pre meteory a medziplane-
tárny prach. 

Druhým významným smerom je vý-
skum Slnka, najmá koróny, ktorý tiež 
drží krok so svetom. Naša veda sa tu 
presadila najmi vdaka expedíciám za 
úpiným zatmením Slnka. Vedecké vý-
sledky týchto expedícií sú vysoko cene-
né — ,odrazom toho je aj Cena SAV, 
ktorá bula tohto roku udelená trom na-
šim pracovníkom za výsledky dosiah-
nuté v expedíciách. 

Tretia oblast, v ktorej dosahujeme 
kvalitné výsledky, je najmladši'a. Je 
ňou astrofyzikálny výskum niektorých 
osobitých typov hviezd. Hned v prvých 
rokoch činnosti na Skalnatom Plese 
vznikol pod vedením zakladateTa obser-
vatória dr. Bečvářa jedinečný atlas ob-
lohy — Atlas Coeli, ktorý si získal sve-
tové uznanie. Vychádza v stále nových 
vydaniach a má značnú popularitu. Ne-
ustále sa presviedčame, že to bola vy-
nikajúca myšlienka. Že nevychádza u 
nás a že devízy nezarábame my, ale 
Američana — to je už iný problém, 
súvisiaci s byrokratickými procesmi 
u nás. Samozrejme, vh stné vytvorenie 
atlasu nemožno nazvat astrofyzikálnym 
výskumom, no rozlisovanie hviezd na 
tejto úrovni už rozvinutú astrofyziku 

predpokladá. Významne sa v oblasti 
astrofyziky pokročilo v 50. rokoch zá-
sluhou dr. Tremku, ked sa zaviedla no-
vá metóda pozorovaní — fotoelektrická 
fotometria. Dnes je tento program roz-
šírený ,o spektrálne pozorovania. Treta 
ešte dodat, že vo všetkých oblastiach 
nášho výskumu existujú čulé medziná-
rodné styky s mnohými vyspelými kraji-
nami, najmá v rámci multilaterálnych 
dvojstranných dohod. 

— Na vedu sa niekedy hradí ako na 
luxus civilizácie. Aby boto možné roz-
víjat ju, je potrebná istá úroveň mate-
riálno-technickej základne spoločnosti. 
Pretože nie sme natoIko ekonomicky 
silní — a v blízkej ani vo vzdialenej- 
šej budúcnosti sa to pravdepodobne 
velmi nezmení — aby sme mohli finan-
covat velké projekty a pristroje, ktoré 
prudko posúvajú túto vednú disciplínu 
vpred, musíme rozvoj astronómie v na-
šich podmienkach orientovat tak, ako 
nám to obmedzené možnosti dovoIujú. 
Akými smeirmi by sa podPa Vás mala 
naša astronómih v budúcnosti uberat 
v oblasti pozorovaní i v teórii? 

— Opakujem, že boto šťastným kro-
kom astronómiu na Slovensku užšie 
špecializovat. Nie je myslitelné, aby 
sme dosiahli vysokú úroveň v celej šká-
le astronomických výskumov. To, že 
sme úzko špecializovaní — na astrofy-
zikálny výskum vybraných typov 
hviezd, na medziplanetárnu hmotu a na 
Sinko — umožňuje aj pri skromnejšom 

183 



vybavení dosahovat solidne výsledky na 
svetovej úrovni Nemóžeme povedat, že 
by nám Slovenská akadémia vied nevy-
chádzala v ústrety; nakonec, nedávno 
sme dostali nová budovu v Starej Les-
nej, máme nové 60-cm reflektory 
v Starej Lesnej a na Skalnatom Ple-
se, mame i horizontálny spektrograf na 
výskum Slnka, dokončuje sa dvojitý 
sineóný dalekohlad. Aj ked sú to vše,t-
ko pomerne malé prístroje, vhodný po-
zorovací program nám dovoluje získa- 
vat hodnotné výsledky. 

— A počítačové vybavenie? 
— S tým máme velké problémy. Fri 

počítaní vývoja dráh na tisíce rokov do-
predu i dozadu, pri teoretickom mode-
lovaní, pri spracúvaní spektroskopie-
kých pozorovaní atd. sú dnes počítače 
nevyhnutné. Rovnako však ako v prf-
pade pozorovacej techniky, aj v pripa-
de počítačov schodnou je predovšetkým 
cesta úzkej splupráce so zahraničnými 
partnermi. Možno to teraz vyznie ako 
neskromnost, ale rád by som zdóraznil, 
že v zahraničnej spolupráci sa naše 
schopnosti, rozumové kapacity a idey 
skvele uplatňujú tam, kde sa pocituje 
zaostávanie Iudských kapacít za rozvo-
jom pozorovacej i výpočtovej tecbjiiky, 
ktorá zhroniaždila obrovské množstvo 
údajov volajúcich po interpretácii. Ta-
kýto druh spolupráce •nám už priniesol 
ohromné vedecké zisky a som presved-
čený, že sú obojstranné. Povedzme s Ta-
lianmi. Majú vynikajúce radarové za-
riadenia i počítače a dávajú nám k dis-
pozícii kompletný pozorovací materiál, 
kým pre nich sú zasa výhodné naše 
myšlienkové impulzy. Vzniklo tak už 
viacero spoločných publikácií. 

— Jestvujú aj pozorovacie stáže pria-
mo na observatóriách v zahraničí? 

— Jestvujú a sú nevyhnutné. Tam, 
kde je pozorovanie pine automatizova-
né — napríklad pri radarovom pozoro-
vaní meteorov — nemá prítomnost náš-
ho pozorovateTa význam. Ak však ide 
o výskum vybraných typov hviezd, vte-
dy je prítomnost pozorovateIa žiadúca. 
Nebol by problém dostat pozorovací čas 
aj na takých špičkových pracoviskách, 
ako sú napr. observatóriá v Chile, pro-
blémom je však získat prostriedky na 
cestu. No na druhej strane existujú 
databanky; pozorovacieho materiálu je 
teda dost. PokiaY ho konfrontujeme 
s naším, ktorý sme získali skromnejší-
mi prístrojmi, zistujeme, že aj tu je 
možné dosiahnut významné výsledky. 

— Neplánuje sa v budúcnosti výstav-
ba velkého dalekohladu, napríklad 
v rámci RVHP? 

—O tom sa diskutuje už niekolko ro-
kov, no celý problém je stále len na 
úrovni diskusií. Vrátme sa však k men. 
ším prístrojom. V súčasnosti máme vel-
mí vážny problém. Podarilo sa nám zís-
kat prosftriedky na zakúpenie daleko-
hladu, ktorý sa zdá najvhodnejším do-
pinkom našej súčasnej prístroj•ovej vy-
bavenosti. Ide tu o dalekohlad Schmid-
tovho typu, velmi svetelný, ktorý by 
bob o možné využit komplexne — aj na 
výskum medzfplanetárnej hmaty, aj 
v astrofyzikálnom výskume. Takéto prí-
stroje sa však už v socialistickom tá-
bore nevyrábajú. Hoci rnonopolný vý-
robca Zeiss Jena nám dodanie takého 
dalekohladu prislúbil, neskór upred-
nostnil atraktívnejšie objednávky. Po-
núkli nám iný, 80-centimetrový daleko-
hlad, ktorý však na naše výskumné úče-
ly nevyhovuje. Jediná možnost je nákup 

vhodného velkého dalekohladu za devi-
zy. Uvidíme . . . 

— Budeme sa podielat na družicových 
projektoch? 

— Naši pracovníci sa niekolko rokov 
snažili dostat na družicu koronograf, 
ktorý bol spoločným dielom viacerých 
pracovísk. Bol umiestený na sonde Fo-
bos 1; táto, žial, skončila neštastne. 
S podobným prístrojom sa ráta pre dru-
žicLj Koronas F, •nádej tu je, dúfajme, že 
tentoraz to dobre dopadne. 

— Ak uvážíme množstvo problémov, 
ktoré súvisia so získaním špičkovej po-
zorovacej techniky, nebolo by v budúc-
nosti rozumné orientovat dalšiu gene-
ráciu astronómov viac na teoretický vý-
skum, kde, obrazne povedané, potrebu-
jú len papier a eeruzku? Preblbit ma-
tematizáciu na vysokej škole, kontakt 
s teoretickou fyzikou, ktorá má na na-
šej Matematicko-fyzikálnej fakuite vy-
sokú úroveň? 

— Ja sáru som z bratislavského pra-
coviska, kde sa pracuje prevažne teo-
reticky. Aj pre 'túto prácu sú základom 
pozorovacie údaje. Preto zdórazňujem, 
že 

je nevyhnutné podieYat sa na po-
zorovacích programoch — bez nich 
astronóm nemóže vlastne žit. 

Aj ked nemáme prístroje špičkové, 
vdaka automatizovanému režimu čin-
nosti je možné kapacitu prístroja ex-
ploatovat beto zvyšku. Naše pozorova-
nia komét, meteorov, Slnka či premen-
ných hviezd závažnejšie prispievajú do 
svetovej databanky pozorovaní a využí-
vajú sa na mnohých observatóriách. 
A potom získame možnost využívat po-
zorovacie série z ,mých observatórií. 
V budúcnosti by sme v oblasti teórie 
mali inklinovat k tvorbe komplexných 
vedeckých syntéz. To predpokladá do-
stat sa na hlbšiu teoreticko-vedeckú 
bázu a dotiahnut poznatky z pozorova-
cích radov k hlbšiemu pochopenu 
vzájomných súvislostí vývoj  skúma-
ných kozmických telies. Pokfal ide o 
prípravu budúcich vedeckých kádrov, 
konštatujeme, že spolupráce s Kated-
rou astronómie a astrofyziky MFF UK 
v Bratislave je velmi dobrá; pociťujeme 
potrebu d'osiahnut ešte hlbšie prepoje-
nie fakulty s výskumným zameraním 
nášhio ústavu. črtajú sa velmi dobré 
perspektivy a možnosti spolupráce aj 
pri vyu,žfvaní nového observatória UK 
v Modre-Piesleoch. V budúcnosti by aj 
kontakty s tatranským pracoviskom 
ústavu mali byt efektívnejšie. 

— Hovoríme o prognózach, o predsta- 
vách, o budúcnosti. Predpoklada jme 
však, že by sa objavfl celkom nový prí- 
stroj, alebo že by nejaký astronomický 
objav podstatne zmenil naše doterajšie 
poznatky. A astronómovia sa začnú pre- 
orientúvat. Má z takéhoto hYadiska vý-
znam formulovat nejaké dlhodobé 
prognózy? Nebolo by lepšie sústredit sa 
na kvalitnú prípravu odborníkov? 

— To j viac otázok naraz. Keby všet. 
ci a všade čakali na velký vedecký ob-
jav, od ktoréh'o bude možné na všetko 
hYadfet inak, vývoj by sa zastavil. 

Koniec koncov, vedecké poznanie 
sa neuberá cestou atraktívnych 
objavov a senzácií, ale cestou dl-
hodobej práce, ktorá po mnohých 
rokoch prináša nové, zásadné po-
znatky. 

— Bol by taký objav možný aj 
u nás? 

— Fri prístrojovej základni, akú má-
me, nemóžeme v našich oblastiach oča-
kávat nijaký prevratný objav; tu si ne-
robím nijaké ilúzie. Myslím, že treba 
vychádzat z reálnej situácie. Móžeme 
byt právom hrdí, že sme sa v astnoaio-
mickom výskume dostali vo svete vy-
soko, že naše observatórium má svetové 
meno, ale musíme si uvedomovat, 
v čom móžeme prerazit, dosiahnut sve-
tové výsledky, a v čom nie. Myslím, že 
naše zameranie je v systematickej mrav. 
čej práci — tam sa zriedka dosahujú 
senzačné objavy, ale práve takáto prá-
va zásadným spósobom prehlbuje po-
znatky. Č;o sa týka dalších aspektov va-
šej predošlej otázky — isté plánovanie 
je potrebné. Nie ako nepružná, fixná 
direktíva, ale ako istý rámec. Musí nám 
byt predsa jasné, aká je perspektiva, 
v danej oblasti výskumu. To nevyluču-
je možnost prispósobenia sa novým po-
znatkom a požiadavkám. 

— Prejdime teraz od všeobecnejších 
otázok k tým trochu osobnejším. Zvo-
lili Vás za riaditeTa Astronomického 
ústavu SAV. Domnievate sa, že osob-
nost riaditela móže zásadne ovplyvnit 
prestiž a úroveň pracoviska, orientáciu 
výskumných úloh? 

— Pokial ide o výber smerov, nedá 
sa povedat, že to závisí iba .od riadite-
Ta; do hry tu vstupuje veTa faktorov —
kádrových, ekonomických i tradície. 
I pri prehodn000vaní dlhodobých per-
spektiv si treba uvedomovat, že sa na 
nich podielalo množstvo Iudí, odborní-
kov. Bobo by predsa nezmyslom, aby 
si jeden riaditel o sebe myslel, že toto 
celé dokáže zvrátit a vymysliet niečo 
lepšie. 

Vychádzam z :toho, čo máme. 

Na druhej strane si však myslím, že 
osobnost riaditeIa Yudí ovplyvnit móže; 
móže ich zanietit pre zaujímavý pro-
blém, móže ich zapálit — a móže vytvo-
rit na pracovisku také podmienky, aby 
mohli všetci svoj záujem a schopnosti 
v skutočne optimálnej miere využit na 
riešenie výskumných úloh. Chcem, aby 
sa v našom výskume nerozširoval okruh 
zameraní, ale naopak, aby sme vo vy-
braných úlohách šli do híbky. 

Domnievam sa, že vklad osob-
nosti riaditeTa spočíva predovšet- 
kým v tom, aby na pracovisku vy- 
tváral optimálne pracovné pod- 
mienky, 

aby prístrojové i kádrové vybavenie 
pracoviska bolo maximálne využité, aby 
pracQvná atmosféra vyvolávala v Tu-
doch zdravá sútaži'vost a záujem o čo 
najlepéie vedecké výsledky. 
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— Vedecká a organizačná práca, to 
sú dva aspekty Vašej pracovnej nápl-
ne. Darí sa Vám zosúladoval organizá-
torskú a administratívnu prácu so svo-
jimi vedeckými ambíciami? Máte vó-
bec čas na vedeckú prácu? 

— Som si vedomý, že musím vnikal do 
prát, o ktorých som mal dosial len 
hmlisté predstavy. V prvom období svo-
je] riaditeTskej činnosti sa zrejme bu-
dem venoval len vedeckoorganizačnej 
činnosti. Priznávam sa, že k odbornej 
práci sa dostanem len vo vlaku z Tatier 
domov a spál. Chcem do svojej novej 
úlohy vniknúl čo najhlbšie a aj svoje 
schopnosti chcem využil čo najdósled-
nejšie. Snažím sa nájsl užší kontakt 
s Tuďmi. Myslím, že prvoradý princíp, 
ktorý by pre riaditela mal platil a kto-
rý sa snažím dósledne uplatňoval, je 
princíp informovanosti. Bez nej vznika-
jú rozličné podozrenia, 8alošné predsta-
vy. O úspechoch, neúspechoch i problé-
moch treba pracovníkov dósledne infor-
moval — aj o tej zdanlivo banálnej, 
pritom však nesmierne háklivej a dóle-
ržitej otázke, akou sú platy a odmeny. 
Stručne — informovanost je jedným 
z klúčových bodov mójho programu. 

— S akými prekážkami sa stretáte 
pri uskutočňovaní svojich predstáv? 

— Najváčší problém zatiaT nevidím 
vo sfére vedeckej práce, lebo zisfujem, 
že zápal pracovníkov, aj tých mlad-
ších, je velmi dobrý. Skór máme množ-
stvo problém.ov ekonomického a tech-
nického charakteru. Je bolestné vidiel, 
ako do hvezdárne na Skalnatom Plese 
zateká, ako opadá murivo zo stropu na 
Lomnickom štíte, ako nám spodná vo-
da znehodnocuje nové pozorovanee pa-
vilóny v Starej Lesnej. Iste, sile je to 
starost riaditela, ale je to čosi, čo do-
káže zamestnal mnohých na vela pra-
covných hodín, nehovoriac už o znechu-
tení Iudí. 

— Asi by sa to hodilo viac na záver. 
ale v tejto súvislosti ma napadá dal 
Vám práve teraz možnost vyslovit ma-
lé skromné želanie. 

— Tieto problémy, hoci sú velmi ne-
príjemné, nepredstavujú nič také, čo by 
narušilo koncepciu ústavu. Čo by som 
si ,naozaj želal — nech sa pomocou sys-
tému otvorenosti a informovanosti vy-
tvorí taká pracovná atmosféra, aby pra-
covníci mali odóvodnene pocit, že pri-
spievaiú k budovaniu ústavu a že sa 
podielajú na jeho riadení. Chcel by 
som, ;aby sa všetko pozitívne, čo sa už 
vytvorilo, dalo pinšie využil, .aby sme 
sa ešte viac prosadili vo svete, a to aj 
v tých oblastiach, kde zázemie ešte nie 
je také silné. 

— Celkom v úvode sme naznačili kon-
takt profesionálnej a amatérskej astro-
nómie. Viem, že patríte k tým, ktorí 
vysoko oceňujú význam amatérskej as-
tronómie a vyvíjajú maxiniálne úsilie, 
aby táto velmi sympatická ludská akti-
vita neupadala, ale naopak, dostávala sa 
na čoraz vyššiu úroveň a aby pritiahla 
čo najviac nových záujemcov. 

— Som velmi rád, že uzavrieme náš 
rozhovor práve amatérskou astronó-
miou. Vždy som jej „fandil" :a v rámci 
svojich možností aj pomáhal. Koniec 
koncov, aj sám som ešte ako študent na 
gymnáziu začínal ako amatér. Myslím 
si, že je priamo povinnosfou profesio-
nálnehoY astronóma neodtahovat sa od 
práce na poli amatérskej astronómie. 
Pretože však aj v tejto oblasti máme 
určité problémy, rád by som sa pr$ 

amatérskej astronómii trochu bližšie 
pristavil. Spolupráca s amatérskou as-
tronómiou sa realizuje najmá cez Slo-
venskú astronomickú spoločnosl (SAS), 
no myslím si, že táto prepojenosl by 
mala byt ešte omnoho hlbšia. Momen-
tálne sa nachádzame v situácii, že sú 
i kontakty, i spolupráca, ale velmi chý-
ba strešný orgán, taký, akým bola Slo-
venská rada amatérskej astronómie, 
ktorá pracovala pri Ministerstve kultú-
ry SSR. Požiadavka vytvoril tento or-
gán bola jedným z uznesení zjazdu 
SAS-u, takýto orgán je jednoducho žia-
dúci. Nevidím lepšiu možnost na koor-
dináciu celého astronomického hnutia 
na Slovensku, ako obnovil Radu ama-
térskej astrnómie pri Ministerstve kul-
túry, mládeže a športu. Tento orgán by 
koordinoval činnost a spol,prácu vedec. 
kých, pedagogických a amatérskych in-
štitúcií a organizácií. Z našej strany 
sme kedykolvek ochotní maximálnou 
mierou prispiet, aby spolupráca bola čo 
najhlbšia. Odborná a materiálna kapa-
cita na Tudových hvezdárňach je čoraz 
kvalitnejšia, veď napríklad Hlohoveo 
má rovnaký 60 cm ďalekohTad, aký má 
náš ústav. SÚAA v Hurbanove má ob-
dobne horizontálny slnečný spektrograf 
a údajne má dostal v5čší, 80 cm ďaleko-
hlad. PokiaT ide o takýto ďalekohTad, 
bol by to najváčší ďalekohTad na Slo-
vensku. Nazdávam sa, že aj takúto otáz-
ku by bolo žiadúce prerokoval v streš-
nom orgáne a konzultoval s univerzi-
tou, s AU SAV a so SAS. Žial, v tom-
to smere chýba •akákoTvek informova-
nost. A to je na škodu veci. 

K otázke amatérskej astronómie by 
som ešte rád spomenul malý príklad. 
V júli som sa zúčastnil na sympóziu 
v Uppsale, vo Švédsku. Boto radoslou 
vidiel, čo dnes astronómi amatéri do-
kážu, hoci inde vo svete si obyčajne 
všetko plati•a sami. Výsledky ich práce, 
napr. v meteorickej astronómii, sú dnes 
na velmi solfdnej úrovni. Myslím si, že 
treba poskytnúl váčší priestor aj našim 
amatérom. PokiaT jde o pracovníkov Tu-
dových hvezdární — či už odborných 
pracovníkov, alebo metodikov — to sú 
vlastne profesionáli. Ale tí izolovaní, 
naozajstní .amatéri by si zaslúžili v5čšiu 
pozornost. Máme Slovenský zvi z astro!-
nómov ,amatérov. Nazdávam sa, že ten-
to orgán má možnost zohral v tomto 
procese významnú úlohu, musí sa však 
otvoril viac práve jednoduchým nad-
šencom. ktorí vo svojom osamotenom 
snažení dosahuiú niekedy skutočne vel-
mi pekné výsledky. 

Čo sa týka otázky, či a cc"o chcem me-
nil v súvislosti so svojou novou funk-
ciou, ešte jedna myšlienka na záver. 
Som presvedčený, že človek by mal ne-
ustále hodnotil. cc"o robí a aký to má 
zmvsel. Aj keá základné smeiy zostá-
vaiú. neznamená to, že zostáva rovnaká 
metóda prístupu k problému, že v tých-
to našich základných smeroch niet 
o čom premýšIal, niet čo prehodnoco-
val. Mňa kedvsi k astronómii pritiahla 
knižka dr. Slouku Pohledy do nebe. 
Jedna z jeho zásad mi natrvalo utkvela 
v mysli: .,Nijakú autoritu nepovažuj za 
takú vysokú, aby si •o nej nemohol po-
chvboval!" Myslím si, že urehodnocoval 
treba stále, seba i druhých. pochyboval 
a otváral sa novým myšlienkam. 

Ďakujem za rozhovor. 

Zhovárala sa: JANA ŠAJGALIKOVA 
Foto: Zdena Kapišinská 

Z CIRKULAROV IAU 

e GS 2023+338 je jasná róntge-
nová nova, ktorú 22. 5. 1989 objavila 
rántgenová družica Ginga. Spekt-
rum zodpovedalo vysokoenergetic-
kému rátgenovému žiareniu a inten-
zita vykazovala značné fluktuácie už 
v rámci sekundárnej časovej škály. 
Keďže v mieste novoobjaveného 
zdroja roku w1938 vybuchla nova V 
4004 Cyg, ktorá v maxime dosiahla 
velkost 12,5m, pricčom následné po-
zorovania z družice IUB i pozemských 
observatórií ukázali, že V 404 Cyg 
mala 27. mája tohto roku skutočne 
velkost 12,6m, je velmi pravdepodob-
né, že GS 2023+338 je totožný s no-
vou V 404 Cyg. Ginga zistila, že 28. 
mája intenzita rótgenového žiarenia 
z tejto novy dosahovala až 17-násobok 
hodnoty pozorovanej v Krabej hmlo-
vine. Pritom intenzita vykazovala 
velmi silné rýchle fluktuácie. Optic-
ké spektrá V 404 Cyg sa podobajú 
spektrám lného pozoruhodného ob-
jektu — V 616 Mon asi`• tni týždná po 
maxime. Pokles jasnosti V 616 Mon 
bol však asi 3-krát pomalší. Rýchle 
fotometrické pozorovania V 404 Cyg 
ukázali velmi rýchle zmeny jasnosti 
(flickering) až o 0,7m, čo je podobné 
fluktuáciám zisteným Gingou v ránt-
genovej oblasti. Rádioastronomické 
pozorovania VLA z konta mája a za-
čiatku júna 1989 na frekvenciách 
4,9-14,9 GHz tiež odhalili silný pre-
menlivý rádiový zdroj v mieste novy 
V 404 Cyg. Z týchto pozorovaní sa od-
vnodzižje, že synchrotrónové žiarenie 
prichádza z rýchlo expandujúcej ob-
lasti. 2. júna prešla nova krátkym 
obdobím relatívneho pokoja, čo 
umožnilo pomocou CCD detektory 
na 1,8 m ďalekohlade Lowellovho 
observatória zistil fotometrické pe-
riodické 10-minútové variácie s oam-
plitúdou iba 0,06m. Pretože niektoré 
spektráine čiary sú podobné ako 
v polaroidoch typu A^M Her, je mož-
né, že pozorovaná fotometrická va-
riabilita súvisí s magnetickým polom 
rotujúceho bieleho trpaslíka alebo 
neutrónovej hviezdy. Toto a niektoré 
rozdiely v spektre naznačujú, že 
systém V 404 Cyg je predsa len roz-
dielny od V 616 Mon, v ktorom sa 
predpokladá existencia čiernej diery. 

■ KVAZAR 3C 279 v súhvezdí Panny 
je stále aktívny. Jeho jasnost sa 
v priebehu niekoTkých dní dokáže 
zmenil aj o viac .ako 0,5 magnitúdy. 
V posledných mesiacoch bol niekol-
kokrát v j asnej fáze. Pri týchto zme-
nách je pokles jeho jasnosti sprevá-
dzaný značným sčervenením konti-
nua. Podobný charakter zmien sa 
zistil nielen pri pozemských pozoro-
vantach v infračervenom •a vizuál-
nom pásmo, ale bol zaznamenaný aj 
v r&ntgenovej oblasti na družici 
Ginga. 

J. Zverko 
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Superskop 
ROMAN PIFFL 

Kecy som látku triedil, študoval, či kochal 
sa snímkami a materiálmi o NTT, New Tech-
nology Telescope, ďalekohTade novej techno-
lógie, superďalekohTade, superteleskope, či 
krátko — superskope (a neviemakými ďalšími 
naj- a super- by som ho ešte pomenoval), 
mal som silné nutkanie zaradiť článok b ňom 
do našej ostro sledovanej a velmi populárnej 
rubriky Napíšte o svojom ďalekohYade. Nako-
niec som sa síce rozhodol inak, no všetko do-
padlo tak, že rubriku Napište. . . tentoraz v 
Kozmose nenájdete. Napokon, je to aj dobre, 
veď podrobný popis najlepšieho ďalekohiadu 
sveta móže byť inšpirujúci aj pre našich 
amatérov, konštruktérov domáckych ďaleko-
hYadov. Dókazom maže byť napríklad článok 
L. Ficu spred roka, ktorý si postavil kupolu 
podTa návrhov pre ďalší velký projekt Európ-
skeho južného observatória, Very Large Tele-
scope. Inšpiratívnou nemusí byť len kupola. 
Možno od NTT odkukať napríklad uloženie 
zrkadla, prevracanie Nasmythovho zrkadielka 
aj (prečo nie?) azimutálnu montáž — veď ma-
lý počítač na jej riadenie má dnes už veta 
amatérov, stačí sa len trochu zamyslieť nad 
programom. Istotne vás napadnú aj mé mož-
nosti, no rozhodne si myslím, že predstavenie 
najmodernejšieho ďalekohYadu na svete zauj-
me aj neodborníkov. 

KRONIKA VÝSTAVBY 

Myšlienka postavit ďalekohrad úpine 
novej koncepcie sa zrodila roku 1979. 
V tom čase hola z novej technológie vý-
stavby ďalekohradov známa a používa-
ná len azimutálna montáž. Od roku 1982 
začala koncepcia ďalekohYadu zahřňat 
nielen novú technológiu pre aktívnu 
optiku, ale po vzore MMT' aj novú kon-
cepciu kupoly. V tomže roku vstúpili do 
F_SO Taljansko •a Švajčiarsko. Rozhodlo 
sa, že( ich vstupný poplatok (24 mjliónov 
DM) sa použije na financovanie projek-
tu NTT. Určilo sa i to, že priemer pri-
márneho zrkadla Ml bude 3,5 metra. 
Využitie najmodernejšej technológie 
malo zaručit, že prístroj bude nielen na 
úrovni doby (t. j. porovnaterný s kla-
sickým ďalekohYadom s priemerom 3,6 
metra, aký stojí na La Slila už od ro-
ku 1976), ale že nové postupy a prístu-
py v oblasti konštrukcie musia pomóct 
postavit prístroj, ktorý by pine využil 
aj tie najlepšie pozorovacie pod-
mienky. VzhYadom na svoj rozmer mal 
byt tento avantgardný ďalekohIad 
(NTT) technologickým predobrazom 
jednotkového ďalekohYadu pre projekt 
VLT (Very Large Telescope s adekvát-
nym priemerom 16 metrov). K vývoju 
nových technológií viedlo skombinova-
nie poznatkov z výstavby svetových ďa-
lekohYadov s ovocím mnohoročného vý-

skumu a vývoja v rámci ESO Získané 
plány umožnili začat s výrobou jednot-
livých častí. 

V priebehu roka 1983 uzavrelo ESO so 
Schottovými sklárskymi závodmi zmlu-
vu na výrobu zrkadiel. Firma Schott ho-
la vybraná preto, že disponuje paten-
tom chránenou a prísne stráženou tech-
nológiou na výrobu sklokeramiky s nu-
lovou tepelnou roztažnostou, všeobecne 
známej pod obchociným .názvom Zero-
dur. Odlievanie a chladnutie kotúča 
primárneho zrkadla s priemerom 358 cm 
boto samo osebe malým zázrakom. Do 
závodov Carl Zeiss v Oberkochene, kde 
bola na opracovanie disku pripravená 
špeciálna hala, previezli polotovar zr-
kadla v júni 1986. Až po dvoch rokoch 
intenzívnej práce sa podarilo vybrúsit 
a vyleštit dokonalé zrkadlo. Záverečné 
testy ukázali, že plocha, aj bez aktívnej 
optickej kontroly, nemá v astronomic-
kej optike obdobu. 

Na La Silla v Chile boli už v tom 
čase prípravy na inštalovanib kupoly 
s ďalekohradom v pinom prúde. Naj-
vhodnejšiu lokalitu našli na malom 
kopčeku 3,6-metra, na ktorom póvodne 
stal ďalekohTad Ženevského observató-
ria. 1 pravy miesta a výstavba inžinier-
skych sjetí sa skončili v marci 1988. 
Ešte predtým, vo februári, prišli na La 
Silla kontajnery s dielcami nezvyčajnej 
kupoly pre NTT. Osemuh'olníková otá-

čavá kupola, výrobok talianskej firmy 
Mecnafer, umožní maximálnu expozí-
ciu bez toho, že by na pozorovanie póso-
bili vonkajšie vplyvy, najmá vietor a 
prach. Výstavba budovy sa začala 
okamžite a rýchlo menila tvár La Silla. 

Po celkových testoch v halách firmy 
INNSE bol ďalekohrad NTT, ešte bez 
optiky, rozmontovaný a 29. apríla 1988 
naložili mechanické časti v Jan•ove na 
loď. Isla Balta zakotvila v chilskom 
prístave Valparaiso 31. mája a už 3. 
júna boxy s hmotnostou po 44 ton bolí 
na La Silla. Ten istý mesiac testovali 
v Európe aj optiku pre NTT. V prie-
behu júla sa uskutočnili najdóležitejšie 
technologické skúšky: kontrola aktívnej 
optiky a •optimalizáciia kvality obrazu 
celkovej zostavy. V rámci matematickeij 
simulácie dali testy perfektné výsledky 
s ukázali, že aktívna optika sa stáva 
realibou. 

Zrkadlá v objjmkach sa na La Silla 
dostali 22. septembra, práve v deň, keď 
tu napadal prvý aj posledný sneh roku 
1988. V októbri bola skompletizovaná 
mechanika aj hardware elektroniky a 
dokončila sa i budova. Potom sa začali 
skúšky programového vybavenia, prvé 
poilntácie a vedenie ďal& ohradu po ob-
lohe, všetko ešte pomocou hradáčika. 
Prvé lúče prešli ďalekohIadom NTT 
v noci z 22. na 23. marca 1989. Začala 
sa nová éra astronomických ďalekohYa-
dov. 

186 



CHARAKTERISTIKA ĎALEKOHIIADU 

— uzavretý okruh aktívnej optickej kontroly tvaru Ml a po-
zície M2 (scentrovania a fokusácie); 

— kvázitenký zerodurový kotúč Ml s priemerom 358 cm, 
hrúbkou 24 cm (pomer 1: 15) a hmotnostou 6 ton; 

— relatívny otvor Ml f/2,2 (ohnisková vzdialenost 7,7 metra) ; 
— optická zostava typu Ritchey-Chrétien v usporiadaní Na-

smyth, relatívny otvor ťll (f = 38,5 metra), dye polohy 
ohniska (zvlášt pre IR a vizuálnu oblast) ; 

— permanentne optimalizovaná optika, efektívne limitovaná 
difrakciou (pre 80 % geometrickej energie velkost obrazu 
0,15") ; 

— oproti klasickým áalekohladom zredukovaná váčšina 
hmotnosti; 

— azimutálna montáž; 
— navedenie na objekt s chybou najviac i oblúkovej sekun-

dy; 
— velmi vysoká presnost pointácie, zodpovedajúca kvalite 

optiky (chyba do 0,1") ; 
— rotujúca, kompaktná budova s hmotnostou 250 ton, vyso-

ká 18 m na základni 17 X 17 metrov) ; 
— pružný .a Tahko ovládatelný kontrolný systém; 
— vodou chladený servopohon a elektronika; 
— aktívna kontrola teploty, prírodná ventilácia a chladenie; 
— minimálny podiel kupoly a ďalekohPadu na vzdušnej tur-

bulenci?. 

POPIS PRISTROJA 

~ Uloženie primárneho zrkadla Ml 
Zrkadlo leží na 78 podperách, ktoré 

sú usporiadané v štyroch prstencoch (8, 
16, 24 a 30 podpier v jednotlivých kru-

Takto sa začlenil 
NTT so svojou ku-
polou do scenérie 
na La Slila. Od r. 
1987 tu pribudol aj 
nový 15 m submi-
limetrový rádiote-
leskop (vpravo ho-
re). 

Schematické znázornenie uloženia primárneho zrkadla. Vpravo je jeden z fixných 
bodov, vi°avo rez štyrmi prstencami, do ktorých sú usporiadané pohyblivé podpery 
zrkadla. 

hoch od stredu ku kraju). Tni z 24 pod-
pier v tretom prstenci majú funkciu fix-
ných bodov. Každá z podpier, vrátane 
fixných, móže silou pósobit na zrkadlo, 
a meniE tak tvar jeho plochy. Analyzá-
tor obrazu typu Shack-Hartmann umož-
ňuje modálnu analýzu obrazu. Počíta-
čdvé operácie na výpočet opráv sú jed-
noduché, pretože využívajú vopred ulo-
žené informácie o kalibrácii tvaru. 

r Optická kvalita a sledovanie obrazu 
Každé z troch zrkadiel optickej sústi-

vy (teda primárne Ml, sekundárne M2 
a Nasmythovo M3) zobrazí samostatne 
80 0/ 0 energie obrazu zdroja do plochy 
s priemerom pod 0,1". Optická sústava 
potom dáva výsledný obraz 0,15". Pni-
márne zrkadlo samo osebe má kvalitu 

obrazu bez korekcie 0,25", po aplikácii 
aktívnej korekcie je to však len 0,096". 
To značí, že ďalekohIad NTT je z hla-
diska kvality zobrazenia novou a samo-
statnou ti-jedou ďalekohladov (pozn i ta-
bulku). Vyrovnat sa mu v najbližšej 
budúcnosti móže azda len Hubblov koz-
mický d'alekohTad s priemerom zrkadla 
2,4 metra, samozrejme, až potom, keď 
ho vypustia (azda už v marti budúceho 
roka) na obežnú dráhu. 

Navyše, NTT kontinu)álne sleduje kva-
litu obrazu, a len čo sa odchýli od naj-
lepšieho stavu, hneá aplikuje opravy. 
To je oproti pasívnym áalekohladom 
bez kontroly kvality plochy tá najváč-
šia zmena. Táto prednost NTT je dó-
ležitá pil odstraňovaní komy a rozostre-
nia obrazu, ktoré nemajú póvod v op-

tike, alej v mechanilke prístroja. Rozos-
trenie obrazu zaznamenáva obrazový 
analyzátor a koriguje ho prostredníc-
tvom fokusačnej tyče kontrolnej jed-
notky sekundárneho zrkadla. Obrazový 
analyzátor sleduje aj komu, koriguje ju 
však sústava pantografov, ktorá otáča 
sekundár okolo stredu jeho zakrivenia. 
Celé zariadenie umožňuje Pahko merat 
a opravit malé rozcentrovania v prie-
behu dvoch minút bez toho, aby sa na-
rušila pointácia ďalekohPadu. 

~

I 

Uloženie sekundárneho zrkadla NTT 
umožňuje pomocou sústavy pantografov 
optimálne meniE zaostrenie cYalekohPa- 
du. 
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D Porovnanie kvality optiky 

Ďalekohlad D 

5,0 

O 

`•0,70 Palomar 
ESO PF 3,6 0,41 

RC 0,50 
Calar Alto PF 3,5 0,46 

RC 0,40 
Lick 3,0 0,46 
Calar Alto '2,2 0,52 
La Silla 2,2 0,42 
NTT Ml 3,5 4,10 

RC 0,13 

D je priemer hlavného zrkadla v met-
troch; PF značí primárne ohnisko; RC 
vyjadruje sústavu Ritchey-Chrétien 
(resp. uspordadanie Nasmyth) ; pod hla-
vičkou O je priemer obrazu v uhlových 
sekundách, v ktorom je sústredených 
80 0/0 energie zdroja (nie je započítaná 
koma, ktorá pri váčšine dalekohladov 
rozmazáva obraz). 

■ Mechanika dalekohladu 
Na prvý pohlad je zjavná redukcia 

hmoty rotujúcej v azimutálnej montá-
ži. NTT je nielen pomerne Iahký (po-
hyblivá hmota 110 ton), ale aj velmi 
tuhý. Najnižšie vlastné kmity áaleko-
hEadu majú frekvenciu 9 Hz, čo je 2-3 
krát viac, než majú ďalekohIady porov-
natelnej velkosti na paralaktickej mon-
táži, Noci ich hmotnost nie je váčšia 
ako dvojnásobná. 

Chod lúčov optickou sústavou áaleko-
hladu NTT. Nasmythovo zrkadlo možno 
otáčai na obe strany, takže dalekohPad 
má vlastne dye sekundárne ohniská. 

• Budova a termálna kontrola 
Budova (či kupola, ako chcete) je pod-

statnou častou novej technológie NTT. 
Noci je založená na pionierskej koncep-
cii rotuj úcej budovy MMT, z hladiska 
eliminácie vnútorného seeingu využíva 
jej princípy ovela lepšie. Kupola rotuje 
spoločne $ dalekohladom, je však od ne-
bo odizolovaná, takže neprenáša na prí-
stroj nijaké vibrácie. 
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REVOLT CIA PRIAMEHO OBRAZU 
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Tieto štyri obrázky demonštrujú 
obrovský potenciál NTT, jemnost de-
tailov a zisk magnitúd oproti iným 
dalekohladom. Pole zachytáva oblast 
blízko centra jasnej gulovej hviezdo-
kopy Omega Centauri. Má rozmery 
12 X 12'oblúkových sekúnd a predsta-
vuje 1/á6 plochy CCD snímača NTT. 
Prvý obrázok (vlavo bore) je výrez 

fotografickej platne z r. 1984 expono-
vanej pom000u 1-metrovej Schmidta 
vej komory ESO v čase, ked seeing 
bol horší než priemer na Ls Silla (oko-
lo 2"). Expozícia bola 10 minút na 
nesenzibilizovaný m'odrocitlivý film 
Kodak IIIa-J cez filter GO 495 (500-

-540 nm). Originálna mierka platna 
je 67,5" . mm-1; toto je výrez 0,,18 X 
X 0,18 mm z platne 30 X 30 cm, alebo 
inak povedané: na fotografickú plat-
ňu exponovanú Schmidtovou komorou 
sa vdjde 2,6 mdlióna takýchto políčok. 

Ďalší obrázok (vpravo hore) ukazu-
je časí platne nasnímanej v Casseg-
rainovom cfnnisku ESO 3,6-metra ro-
ku 1977. Expozícia 61 155, seeing bol 
zhruba 1", emulzia Kodak IIIa-J bez 
filtra (citlivost v pásme 300 až 540 
nm). Mierka platne je 7,2" . mm-1, tak-
že na origináli 6 X 6 cm predstavoval 
tento výsek 1,7 X 1,7 mm. 

Dolu sú dye verzie nefiltrovanej 105
expozície na CCD počas prvej noci 
NTT — z 22, na 23. marta 1989. Prvá 
(vlavo) je siet 100 X 100 pixelov (pi-
xel zodpovedá velkosti obrazu 0,123"). 
Pološírka hviezdneho obrazu je tu 
0,33". Maximum NTT je sice 0,15", 

ale seeing okolo 0,3" (výnimočný aj 
na La Silla) snímku takto „rozmazal". 

Vpravo dolu je ten istý obraz, ale 
už po vyostrení obrazovým procesom. 
Tento proces vychádza z konštrukcie 
ideálneho obrazu, na čo využíva 50 
profilov hviezdnych obrazov. Výsled-
ná pološírka obrazu je teraz 0,018". 
Obrazy hviezd sú zjavne ostrejšie, 
slabé hviezdy sú lepšie viditelné. Šká-
la intenzít je však v oboch prípadoch 
rovnaká. 
Porovnaním štyroch obrázkov jasne 

vidíme, že pokrok v rozlíšení je sku-
točne dramatický. Dokumentuje ta na-
príkiad trojica hviezd vpravo od stre-
du. Vzdialenost medzi zložkami, ktoré 
sú k sebe najbližšie, je iba 0,79". Obraz 
zo Schmidtovej komory nesvedčí o 
nijakej násobnosti; 3,6-meter sústavu 
už čiastočne rozlíšil. NIT však ukáže 
všetky tni zložky oddelene. Podobne 
je badateEné rozlíšenie dvojice hviezd 
blízko spodného okraja pola, Noci tu 
je vzdialenošf hviezd iba 0,59". 
Lepšie sústredenie a zaostrenie svet-

la objektu na detektor okrem vyššej 
rozlíšitelnosti umožní zachytit aj slab-
šiu magnitúdu. Počas 10-sekundovej 
expozície cez NTT sa zachytili zhruba 
hviezdyy 20m. Extrapoláciou tohto vý-
sledku možno predpokladat, že pri 
rozumnej dlžke expozície by NTT mo-
hol zachytit .objekty dokonca slabšie 
než 27m. Skutočný dosah áalekohla-
du však bude ovplyvňovat množstvo 
faktorov, najmu jasnost pozadia oblo-
hy, presnost vedenia ďalekohladu a 
samozrejme turbulencia vzduchu —
seeing. 



Skutočne netradičnár kupola novej koncepcie ukrýva rovnako prevratný áalekohrad 
NTT. V lúčoch zapadajúceho Slnka sa odráža pohliníkovaný povrch zadnej časti 
osemhrannej kupoly. Dobre móžeme rozoznat 6 segmentov, z ktorých sa sklad. 
vetrolam — zadná čast štrbiny. 

Počítačový kontrolný systém zbiera 
informácie z 12 senzorov na rozličných 
miestach dalekohladu. Udržuje teplotu 
oleja v hydrostatických ložiskách na 
optimálnej úrovni. Na chladenie elektro-
niky a motorov psa využíva voda. Speci-
fikou NTT je, že teplota dalekohladu sa 
udr~iava s presnostou zhruba 0,1 °C. 

Najdóležitejšiu termálnu kontrolu 
však vykonáva sama príroda. Centrálna 
řast budovy, v htorej rotuje dalekohTad, 
móže byt otvorená z obidvoch strán: 
na jednej strane sú žalúzie a na dru-
hej nastavitelná veterná stena. V prí-
pade malého vetra je vetranie prino-
dzené — vzduchom prechádzajúcim cez 
tento kupolový priezor. Ak sa vietor 
zvýší, veterná stena a/alebo žalúzie sa 
nastavia tak, aby sa predišlo veternej 
vibrácii a súčasne aby vetranie zostalo 
maximálne. Ked sú žalúzie zatiahnuté 
a veterná stena vytiahnutá, vertikálne 
steny po bokoch dalekohladu a otvo-
rený strop budovy stále dovolujú kon-
vektívne prúdenie vzduchu, ktoré by 
v klasickej kupole nebolo možné. Veter-
ná stena v skutočnosti pracuje na prin-
cípe vetrolamu, zhruba jej jedna treti-
na býva stále otvorená. 

Okrem kontrolnej miestnosti pre ope-
rátorov a pozorovateTa (ak nesedí 
za oceánom vo svojej pracoval) sú všet-
ky priestory budovy udržiavané na 
najnižšej nočnej teplote. Kontrolná izba 
je príjemne teplá, je však 'odizolovaná 
tak, že teplo, ktoré produkuje, prúdi 
smerom dolu od prístroja. Termálna 

Všetky snímky a schémy: ESO 

koncepcia budovy má vela spoločného 
s kupolou, ktorú v ESO navrhli pre 
2,2-metrový dalekohlad MPIA II na La 
Silla, Noci ten má ešte klasickú kupolu 
pre dalekohlad na paralaktickej montá-
ži. V obidvoch prípadoch sú však všet-
ky nekontrolované zdroje tepla uzavre-
té v suteréne. 

• Prístrojové vybaveni 
Hlavným prístrojovým vybavením 

NTT je EMMI (ESO Multi-Mode In-
strument), ktorý zabezpečuje vlastne 
všetky úkony pre optické snímanie ob-
lohy. Je to dvojkanálové zariadenie 
(kanály pre oblast spektra od ultrafia-
lovej po modrú a viditelné svetlo až po 
červenú), ktoré umožňuje šest hlav-
ných typov pozorovania — priame zo-
brazenie v dvoch spomínaných oblas-
tiach, mriežkovú spektroskopiu vo vizu-
álnej a červenej oblasti, mriežkovú 
spektroskopiu so stredným rozlíšením 
v .obidvoch pásmach a ešeletovú spek-
troskopiu s vysokým rozlišením vo vi-
zuálnej a červenej oblasti spektra. 

Druhým prídavným prístrojom pre 
NTT má byt zlepšená verzia EFOSC 
(ESO Faint Object Spectrograph and 
Camera — kamera a spektrograf pre 
slabé objekty), ktorý sa používa až na 
3,6-metri ESO. Všetci však veria, že 
takýto prístroj bude na NTT prebytoč-
ný, pretože vzhladom na kvalitu optiky 
ho bude potrebné používat len vtedy, 
ked bude treba výsledky porovnávat 
s pozorovaniami z 2,2-metrového da-
lekohladu. 

Z CIRKULAROV IAU  
■ SUP',ERVZPLANUTIE ERUP-

T! VNEJ PREMENNEJ HVIEZDY 
SU UMa bolo pozorované na via- 
cerých 'observatóriách v apríli 1989. 
Táto trpaslíčia nova je predstavi- 
teTkou celej triedy eruptívnych 
premenných hviezd — dvojhviezd 
s obežným,i periódami okolo 0,1 
dňa. V prípade SU UMa sa pred- 
pokladá zákryt. Periodicita jej vzpla_ 
nutí je '17,4 dňa, pričom niektoré 
z nich sú „supervzplanutiami", až 
o 2 magnitúdy prekračujúcimi ostat- 
né. Počas supervzplanutí sa na sve- 
telnej krivke objavujú superhrby 
s amplitúclou 0,2m, s periodicitou 
blízkou obežnej perióde dvojhviezdy. 
Je paradoxem, že aj ked SU UMa 
je predstavitelkou celej triedy pre-
menných hviezd, iba teraz pribudlo 
zistenie natolko pocstatné: superhr- 
bý sa totiž podarilo pozorovat až pr'i 
uvedenom supervzplanutí. Z devis- 
tich pozorovaných superhrbov sa ur-
čila ich perióda — 1m13,5 min; je len 
o 3,5 minúty dlhšia ako 'obežná pe- 
rióda dvojhviezdy. Tak sa potvrdilo, , 
že SU UMa aj touto svojou vlast- ' 
nostou obstojí ako reprezelntatívny 
prototyp svojej triedy premenných. 

■ BIELY TRPASLYK G 29-38 je 
premenná hviezda s periódou pulzá-
cií 615,15 s. Dlhodobé pozorovania 
na siedmdch svetových observató- 
riách ukázali, že v perióde týchto 
pulzácií sa systematicky vyskytujú 
variácie. Ich najprirodzenejším vy- 
svetlením je, že vznikajú v dósledku 
obehu bieleho trpaslíka okolo mevi- 
diteLného sprievodcu. Pretože z cha_ 
rakteru zmien pulzácií vyplýva, že 
sklon dráhy je velmi malý, móže 
byt týmto neviditelným sprievodcom 
neutrónová hviezda alebo čierna 
diera. 

■ POLAR V384 CENTAURI (dvoj-
hviezdu typu AM Her so silným 
magnetickým polom, ktoré spóso-
buje výraznú polarizáciu svetla) po 
prvý raz pozorovali v pokojnom štá-
diu pom000u 2,2 m dalekohladu ESO 
koncom januára 1989. Polar mal 
V = 17m a jeho spektrum sa skladalo 
z čiar hviezdy hlavnej postupnosti 
spektrálneho typu dM5 a modrého 
kontinua bieleho trpaslíka so slabou 
emisiou v Ha. V spektre neboli čia-
ry.prislúchajúce cyklotrónovému žia_ 
reniu. Zo Zeemanovho rozštiepenia 
čiar Ha a H l vyplýva intenzita 
efektívneho magnetického pola 
2200 T („najmagnetickejšia" hviezda 
hlavnej postupnosti HD 215 441 má 
magnetické pole iba 3,4 T). Svetelná 
krivka dvojhviezdy má amplitúdu 
0,3m; maximum má — rovnako ako 
v aktívnom štádiu — vo fáze 0. To 
znamená, že svetelné variácie sú d8_ 
sledkom horúcej škvrny pna povrchu 
bieleho trpaslíka, ktorá sa utvorila 
v aktívnej fáze dopadaním látky 
prenesenej z chladne] sekundárnej 
zložky dvojhviezdy. Predpokladá sa, 
že ak sa prenos látky neobnoví, ho-
rúca škvnna na povrchu bieleho tr-
paslíka by mohla v priebehu nie-
kolkých mesiacov vychladnút a sve-
telné variácie by mali vymiznút. 

J. Zverko 
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Sopka a hviezdy: táto nádherná snímka čin-
ného vulkánu Villarica v Chile sa podarila Bo 
Reipurthovi, astronómovi z ESO. 

PETER JAKEŠ 

Geochronológovia už dávnejšie zistili, že vrchný plášt Zeme je „uzavretým 
systémom" už celých 4,6 mld rokov. Uzavretýxn systémom sa naša planéty 
stala vtedy, ked sa vytvorila jej „cibulovitá" stavba (jadro, plášt, kóra) a keá 
si jednotlivé „šupky" tejto „geocibule ̀ už nevymieňali izotopy s okolím. Naj-
staršie horniny, ktoré geológovia zatiai na povrchu Zeme našli a to neda-
leko Godthaabu (Grónsko) roku 1971, sú však najmenej o 700 miliónov ro-
kov mladšie. Svedčia .o tom, že zemský povrch sa v priebehu vývoja pla-
néty veiakrát preformoval — na rozdiel od Mesiaca, čo sa za posledné 3 mld 
rokov príliš nezmenil. Na odvekom, neustávajúcom procese formovania Zeme 
sa podieia najmě, vulkanická činnost. Čoraz viac geológov chápe dnes Zem 
ako svojím spósobom živý organizmus s neobyčajne zložitým, sčasti ešte 
vždy tajupiným metabolizmom. Organizmus Zeme prijíma a tisícorakými 
spósobmi premieňa slnečnú energiu, ale produkuje i energiu vlastnú, ener-
giu, čo už celé miliardy rokov poháňa geologické procesy, ktoré (v porovna-
ní s ostatnými terestrickými planétami) predlžujú geologickú mladost našej 
modrej planéty. Vulkanický metabolizmus Zeme by sine mohli prirovnat 
k obrovskému stroju, či presnejšie — k sústave nesmierne precízne zlade-
ných geologických súkolí, ktorých chod je logický i mysteriózny zároveň. Iba 
vdaka nemu sa sformovala zemská kór, vytvorili a rozhýbali sa kontinen-
ty) voda aj plyny viazané v horninách sa uvolnili, z nich sa vytvorila atmo-
sféra. Ba niektoré vedecké výskumy prinášajú celkom hodnoverné hypoté-
zy, podla ktorých aj zárodky života mohli vzniknút ako dósledok zákonitej 
alchýmie vulkanických inkubátorov. Ako vieme z poznatkov získanych pozo-
rovaním i kozmickými sondami, ani na jednom terestrickom objekte nepra-
cuje taky vitálny a pracovitý Vulkán ako v podzemí našej planéty. Pozna-
nie technológie nášho Vulkána nám pomáha porozumief vulkanickým i pseu-
dovulkanickým procesoxn na mých objektech, a naopak: mimozemský vul-
kanizmus nás občas núti korigovat naše pozemské poznatky a hypotézy. 

Moderný cestovatel, ktorý chce preskúmat 
taj omstvá Vulkánovej diekme, mal by si pred 
touto ohňovou anabázou prečítat najmá zá-
kladné kapitoly z fyzikálnej chémie. Zvlášt 
pozorne by si mal preštudovat zložité vztahy 
medzi kremičitanmi a taveninou a zoriento-
vat sa i v problematike vplyvu vody na tep-
lotu tavenia silikátov. Dnes už v každej vul- 
kanologickej príručke nájdeme podrobné de- 
finície jednotlivých druhov magiem, či už 
ryolitových, alebo čadi"cových, suverénne de-
šifrujeme typy sopečných výbuchov aj ich 
príčiny. Spolahlivo vieme zdóvodnit i .,rudo- 
tvornú" činnost vulkanických aparátov. 

Moderná vulkanológia a petrológia vyvre- 
tých hornín sa už dávnejšie presEahovala zo 
žeravých terénov do laboratórií prepinených 
nádobami►— bombami, v ktorých sa na 'niekol_ 
ko minút či hodín dajú vytvorit podmienky 
pa<nujúce v hlbinách Zeme. Pri~myselné lisy, 
vyrobené na formovanie karosérií áut, pomá- 
hajú vulkanológom udržat experimentálne 
zariaden.ia pohromade aspoň na tých niekol- 
ko minút potrebných na modelovaný pokus. 
V laboratóriách geológov blikajú dnes elektro- 
;nické prístroje, ktoré dokážu analyzovat ne-
patrné obsahy chemických prvkov, či dokon- 
ca izotopov týchto prvkov v horninách. 

Výpravu do Vulkánovej dielne začneme pre-
to radšej velkou zemepisnou exkurziou, aby 
sine sa (venal Komenského zásadám) na 
vlastné oči presvedčili, že v porovnaní s ostat-
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nými planétami terestriálného typu má naša 
Zem Vulkána najproduktívnejšieho a naj-
moanejšieho. Našu mozaiku poznatkov 'o tom, 
ako sa tvori kontinentáine kóra pevniny, bu-
deme skladat tam, °kde sa obyčajný, v geolo-
gickej histórii pravdepodobne nedotknutý 
plášt štiepi a diferencuje. 

STREDOOCEANSKE CHRBTY 

sú najrozsiahlejšími sopečnými zónami na-
šej planéty, tahajú sa pod hladinami všet-
kých svetových oceánov. Ešte donedávna Tu-
dia o vulkanickej činnosti v Neptúnovej ríši 
vóbec nevedeli. Vulkanické prejavy stredo-
oceánskych chrbtov sa totiž nemajú ako pre-
zradit, pretože viactisícmetrový stlpec vody 
má vysoký hydrostatický tlak ktorý nedovolí 
bublinám plynu uvolnit sa z lávy. Poma-
ly, nehlučne a nebúrlivo sa rozlieva magma 
z podmorských trhlin po dne oceána. 

Podmorské dielne Vulkána sú nesmierne 
produktívne: množstvo materiálu, ktorý kaž-
dý rok vyprodukujú stredooceánske „továrne 
na magmu", desatnásobne prevyšuje produk-
ciu všetkých osta+tných vulkánov na súši 
či pod morom! Iba zopár vulkanických 
ostrovov, ktoré sú súčastou stredooceánskych 
štruktúr (naprjklad Island na sevennom cípe 
Atlantického chrbta), výbuchmi svojich so-

piek dostatočne názorne demonštruje, o akú 
mimoriadne mohutnú aktivitu jde. 

Bez ohYadu na geografickú rozlahlost sú 
asociácie honnfn v stredooceánskych chrbtoch 
pomerne jednoduché, až fádne. Navřtané 
vzorky oceánskeho dna z týchto miest prezra- 
dil2, že ho tvorí jednoduchý, „primitívny" 
čadič — tholeiit, ktorý ani nemá veTa mých, 
spri~vodných hornin. Iba dókladným štúdiom 
stopových prvkov v stredooceánskych tholei- 
toch (geológovia im hovoria MORB — Mid — 
— Ocean Ridge-Basalt) podarilo sa rozdelit 
túto takmer rovnorodú skupinu hornin a od-
vodit, že vrchný plášt Zeme je nehomogénny, 
najmá čo sa týka prvkov, ktoré sa zváčša 
koncentrujú v kóre. 

Mechanizmus vzniku stredooceánskych ba- 
zaltov sa ukazuje pomerne jednoduchý; sved-
čí o tom ich jednoduché zložende aj skutoč- 
nost, že tieto horniny vznikli celkom jedno- 
značne z vrchného plášta (podmorskú vulka- 
nickú alchým,iu totiž horniny kontinentálnej 
granitovej kóry neovplyvňujú). Nepochybuje- 
me preto, že sa tieto horniny vytvorili z ma- 
terského zdroj  a kryšta1ického zvyšku v po- 
merne malých hlbkach pod dnom oceána. Po-
tvrdila to experimentálna petnológia. 

Dókladné geofyzjkálne štúdium týchto naj- 
väčších Vulkánových dielní, najmá meranie 
tepelného toku, štruktúry seizmických refle-

Povrch Zeme (kontinenty i oceánske dno) je rozpraskaný na pribllžne 14 platní 
litosféry, ktoré „plávajú" po poddajnej, plastickejšej astenosfére. Línie označené 
dvojitou alebo jednoduchou čiarou ukazujú, kadiaf sa tahajú stredooceánske chrb-
ty a aktívne kontinentálne zlomy, v ktorých „vulkanický agregát" litosferické plat-
ne roztláča tak, že sa niektoré od seber vzďalujú. Farebné čiary ukazujú tie oblasti, 
kde litosferické platne navzájom kolidujú (napríklad nad indickým subkontinen-
tom);, alebo kde sa Iahšia (oceánska) platňa podsúva pod tažšiu (kontinentálnu —
ostrovné oblúky, okraje kontinentov). VSčšina vulkanických prejavov, sprevádza-
nýeh niekedy i zemetrasením, je sústredená. práve do týchto oblastí. Z tohto sys-
tému Sa vymykajú iba sopky na tzv. „horúcich škvrnách" (napríklad vulkány na 
Havaji) ktorých vznik a aktivita nie sú zatial celkom objasnené. Teória globálnej 
tektoniky rozčleňuje systém oceánskych chrbtov a litosferických platní takto: Oce-
ánske éhrbty: A — Stredoatlantický, B — Východopacifický, C — Antarktický, D —
Carlsbergov a Indický. Velké litosferické platne: 1 — °Africká, 2 — Americká, 3 —
Antarktická, 4 — Eurázijská, 5 — Iadoaustrálska, 6 — Pacifická. Menšie litosfe-
rické platne: 7 — Egejská, 8 — Arabská, 9 — Karibská, 10 — Nazca, 11 — Kokoso-
vá, 12 — Filipínska, 13 — Turecká„ 14 — Iránska. Člíslo 15 označuje polohu najzná-
mejšej „horúcej škvrny" (hot spot) — pod havajským súostrovím. 

Z VULKANOVHO 
LEXIKONU 

Vulkán — etruské božstvo 
zhubného ohňa, ktoré sa do-
stalo i do rímskeho nábožen-
stva; za módy pogréčtovania 
v cisárskom období splynul 
s gréckym bohom Hefaistom, 
bohom ohňa, božským ková-
čom, synom Dia a jeho bož-
skej manželky Héry. Narodil 
sa chromý a škaredý, a preto 
ho rozmrzená Héra zhodila 
z Olympu. Usadil sa na os-
trove Lemnos v Egejskom 
mor, kde si vnútri vyhasnu-
tej sopky Moschyly zriadil 
vyhňu. Na rozdiel od dobrác-
keho remeselnika Hefaista, 
ktorý pomáhal Iuďom, pre 
Rimanov Vulkán zostal naj-
mi bohom ohňa. Sídlil pod 
Vulcanom, jedným z ostro-
vov Liparského súostrovia 
v Tyrhenskom mor. 
Vulkanálie — rímske sviatky, 
ktoré sa konali každoročne 
koncom augusta na počest 
boha Vulkána. Pred ich otvo-
rením sa konali zložité obra-
dy, počas ktorých kňazi há-
dzali do ohňa živé ryby, ako 
symbol vody, živlu, čo sa 
s ohňom neznáša. 
Vulkanizmus — v širšom slo-
va všetky pochody spojené 
s pohybom magmy vnútri i na 
povrchu zemskej kóry; v už-
šom zmysle slova geologické 
javy spojené s vystupovaním 
magmy k zemskému povr-
chu, kde už magmu nazýva-
me lávou. 
Vulkanológia — vedecká dis-
ciplina, „náuka o sopkách". 
Od antických čias až do ne-
skorého stredoveku sa von-
kajšími prejavmi vulkanizmu 
zaoberalo mnoho autorov. 
Niektorí sa obmedzili iba na 
opis sopečného výbuchu, kto-
rého boli svedkom, mí sa 
pokúšali vulkanické javy vy-
svetlit. V krátkom prehTade 
sa zameriame iba na tie vý-
klady, ktoré v zjavnej 
vulkanickej činnosti nevideli 
nadprirodzené príčiny: 
P1 a t ó n (427-347 pred n. 1.) 
učil svojich žiakov, že v ze-
mi sú kanály a dutiny, v kto-
rých sa premiestujú prvotné 
substancie: zem, vzduch, 
oheň a voda. (Podia neho 
ohnivé a žeravé potoky vy-
lievajúce sa na zemský po-
vrch vytekali z Pyriilegetónu, 
veTkej ohnivej rieky, prete-
kajúcej podsvetím.) 
Pljnius mi. roku 79 n. 1. 
ako prvý nodrobne opísal ak-
tivitu sopky počas výbuchu 
Vezuvu, ktorý dovtedy po- 
kladali za vyhasnutý. 
S e n e c a (4 pr. n. 1. °— 65 
n. 1.) tvrdil, že roztavená 
hmota sa utvára v podzem-
ných rezervoároch, čo velmi 
pripomína predstavy moděr-
nej vulkanológie o magma-
tických ohniskách či sopeč-
ných kozuboch. (Seneca vy-
hotovoval i súpis všetkých 
známych sopiek svolej doby.) 
Albertus Magnus 
(1193-1280), učený gróf, do-
minikán a jeden z najvše-
strannejších učencov stredo-
veku, vyslovil názor, že sop-
ky sa tvoria na slabších, me-
nej odolných častiach zem-
skej kóry. 
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Z VULKANOVHO 
LEXIKONU 

Athanasius Kircher 
(1601-1680) vydal objemný 
spis Mundus Subterraneus 
(Podzemný svet). Z tejto kni-
hy pochádza i vyobrazenie 
prierezu zemského vnútra 
(pozři ilustráciu), ktorá sa 
uverejňovala ešte na začiat-
ku 19. storočia. 
Bernhardus Varenius 
(1622-1650) sa preslávil naj-
mž dielom Geographia gene-
ralis. Medzi jej ilustráciami 
boto aj rozmiestenie všetkých 
dovtedy známych sopiek; je-
ho úmyslom holo teda zrej-
me hladat v leh polohe zá-
konitost. 
John L e m e r i, anglický 
fyzik, uskutočnil roku 1700 
prvý známy vulkanologický 
pokus. Podarilo sa mu potvr-
dit hypotézu svojho krajana, 
fyzika Martina Listera, ktorý 
sa domnieval, že zmes síry 
s pieskom alebo s mým ma-
teriálom pni postupnom za-
hrievaní vybuchuje. Jeho 
zmes síry, železa a vody na-
ozaj vybuchla, čo sprevád7nli 
plamene a dym. Vulkanoló-
gia ako seriózna veda sa však 
zrodila až koncom 18. storo-
čia zo sporu neptunistov a 
plutonistov. 
Abraham G. Werner, 
jeden zo zakladatelov vedy 
o Zemi, geológie, sa domnie-
val, že čadič (ako vieme, jed-
na zo základných sopečných 
hornin) vznikol ako usadená 
hornina na dne praoceána. 
K tomuto záveru prišiel na 
základe skúmania čadičovýeh 
vrstiev v Nemecku, ktoré le-
žali v nadloží typických usa-
dených hornin, vápencov, zle-
pencov a štrkov. Keáže si 
stlpcovitú odlučnost stuhnu-
tého čadiča nevedel vysvetlif 
inakšie ako usadzovaním, vy-
tvoril teóriu, že na vzniku 
zemskej kóry sa rozhodujú-
eou mierou podieTala voda. 
Sopky podia neho nehrali 
v tomto procese takmer ni-
jakú úlohu. Táto Wernerova 
teória, nazývaná aj neptuniz-
mus, nadlho ovplyvnila mys-
leme väčšiny geológov. Dnes 
vieme, že usadené horniny 
nevytvárajú ani desatinu ob-
jemu zemskej kóry. 
Plutonizmus — vedecká teó-
ria, na ktorej vzniku sa po-
dieTal celý rad významných 
geológov na prelome 18. a 19. 
storočia. Plutonistom sa až 
po dlhotrvajúcich sporoch s 
nentunistami oodarilo doká-
zat, že čadič je sopečná hor-
nina a že v zemskej kóre to 
zdaleka nie je jediná spome-
dzi sopečných hornin. Pluto-
nisti položili základy moder-
nej vulkanológie. (Dnes ter-
mín plutonizmus označuje 
proces podpovrchového mag-
matizmu.) 
Láva sa edvodzuje od lat. 
slovesa lavare (umývat, prat. 
OO1achovafL Slovo láva sa 
však používalo najmi; na 
označenie veTkej záplavy vo-
du či bahna alebo potopy. 
V dnešnom význame sa prvý 
raz použilo v neapolskej ta-
liančine v súvislosti s prúd-
mi roztavenej horniny vyte- 
kajúcej z Vezuvu. 
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Na reprodukcii vidiet hádam najuverejňovanejšiu kresbu stredovekej vulkanoló-
gie. Jej autorom je polyhistor Athanasius Kircher. Prvý raz sa objavila v jeho 
chýrnom diele Podzemný svet, ktoré vyšlo roku 1664. Prierez zobrazuje vtedajšIe 
predstavy o zemskom vulkanizme. 

xií, magnetických vlastností hornín a áalšie 
gravitačné a morfologické štúdie pomohli 
utvořit predstavu ,o stavbe stredooceánskych 
chrbtov. Vrchný plášf Zeme tu „stúpa", roz-
hranie medzi litosférou a astenosférou (teda 
medzi pevnou a plastickou častou plášfa) 
prebieha pod oceánskym dnom ovela vyššie 
ako pod kontinentmi. Tento posun spósobuje 
zvýšený tepelný tok na týchto miestach a 
teplom vyvolaná gravitačná nestabilita po-
stupne natavuje horniny okolo rozhrania. 
Uvolnená bazaltová magma, chudobná na vo-
du a prchavé zložky, stúpa rýchlejšie ako 
zvyškové horniny a vylieva sa z tisícov vul-
kanických hrncov na oceánske dno. 

Metabolizmus vulkanického komplexu na 
stredooceánskych chrbtoch je jednoduchý a 
predstavuje základný kameň pracovnej hypo-
tézy modernej geológie, hypotézy, o ktorej 
dnes už málokto pochybuje. Dostala názov 
tektonika litosferických platní (globálna tek-
tonika). Podia tejto hypotézy predstavujú 
uvedené stredaoceánske chrbty oddelujú-
ce a odďaTujúce sa rozhranie platní. Práve 
tu pracuje najváčší agregát našej planéty, 
ktorý jednak produkuje materiál pre vznika-
júce oceánske platne, a jednak ich posúva, 
každú opačným smerom, ku kontlnentom. 
Rýchlost posunu sa vyjadruje v centimetroch 
za rok, ale aj tento zdanlivo nepatrný, ale 
neustávajúci pohyb udržiava v chode ne-
smierny geologický stroj našej planéty. 

Představme si guTu, ktorej povrch tvoria 
obrovské pevninové platne. Stačí postrčit je-
dánú, a hneá vznikne tektonický „blázinec": 
vzápátí sa pohnú aj ostatné, narážajú do se-
ba, zrážajú sa, nasúvajú a podsúvajú sa jed-
na pod druhů. A tento neprestajný, zdanlivo 
chaotický kolotoč pohybov spósobuje všetky 
geologické deje°na našej planéte. 

Najprevratnejšie nápady pri upresňovaní 
modelov morskej a neskór i kontinentálnej 
geológie vnukli geológom oceánografi. Nie 
je náhoda, že ohromný rozmach oceánogra-

fie v posledných desatročiach vyvolala stude-
ná vojna: práve vojaci hTadali v podmořských 
hlbkach spolahlivé skrýše pře flotily svojich 
ponoriek. Inak ta však neb ob ani s kozmic-
kým výskumom, konštrukciu prvých rakiet 
tiež nevyvolala potreba spoznávat okolitý 
vesmír.. . 

OHNIVÝ PRSTENEC 

Pokračujme v našej ze{mepisnej exkurzii po 
Vulkánových dielňach. Ostrovné oblúky pred-
stavujú akýsi opak stredooceánskeho chrbta. 
Pni nich sa platne stretajú, konvergujú. Ti-
chý oceán lemuje pásmo sopiek, a to tak na 
kontinentoch (severoamerickom a juhoame-
rickom), ale aj na miestach nazývaných os-
trovné oblúky. Od Aleutských ostrovov, cez 
Kamčatku, Kurily, Japonské súostrovie a ne-
prehTadné ostrovné ríše v okolí Filipín, až po 
Vanautu Fidži a Nový Zéland, všade sa dví-
hajú nápadné i skromné kužele dymiacich, 
driemajúcich aj vyhasnutých sopiek. Podob-
ný oblúk vytvárajú i ostrovy Indonézie, ale-
bo Južné Sandwichovo súostrovie medzi Juž-
nou Amerikou a Antarktídou. 
V poetizovanej geologickej literatúre (geo-

lógovia píšu svoje traktáty oveTa lyrickejšie 
ako fyzici či chemici) sa týmto vulkanickým 
oblúkom hovoří „ohnivý prstenec" Tichého 
oceána. Vulkanizmus týchto oblastí je ovela 
komplikovanejší a problematickejší ako v ob-
lastiach stredooceánskych chrbtov. Predovšet-
kým: dosky (bloky, platne) — pevné kusy U-
tosféry, ktoré podIa chemického zloženia mó-
žeme rozdelit na kontinentálne .a oceánske, 
tu na seba narážajú. leh interakciou, vččši-
nou ide o podsúvanie chladnejšej a hmotnej-
šej dosky pod dosku Tahšiu, vzniká teplo a s 
teplom aj magma. Táto magma však nie je 
jednoduchá. Okrem hornin vrchného plášta 
sú v nej roztavené i usadené horniny z dna 
oeeánov, horniny, ktoré vznikli na stredooce-
ánskom chrbte, a navyše aj horniny •nad-
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ložnej dosky. Magma, ktorá v týchto oblas-
tjach vystupuje na povrch, nic je jednorodá. 
Objavujú sa v nej látky, ktoré vykryštslizo-
vali ešte pod povrchom, ale i horniny strh-
nuté vystupuj úcim stlpcom lávy z okolitého 
prostredia. Tak sa utvára neobyčajne pestrá 
paleta horninových typov: bazaltické horniny 
tholeiitovej asociácie (velmi podobné tým, 
čo vznikajú na stred•ooceánskych chrbtoch), 
horniny alkalicko-vápenaté, medzi ktorými 
prevzládajú andezůty, až po horniny alkalické-
ho charakteru, obsahuj úce velké množstvo so-
díka a draslíka. (V snahe zaviest do hornino-
vých asociácif 'ostrovných .oblúkov istý poria-
dok prispel som svojho času do odbornej li-
teratúry, ale stal som sa terčom kritiky.) 

Na asociácii hornin ostrovných oblúkov je 
n•ajpozoruhodnejšie to, že sa chemickým zlo-
žením podobajú kontinentom. Tak vznikli hy-
potézy, že kontinenty prirastajú práve v ob-
lastiach ostrovných oblúkov ,a že sa tieto zó-
ny na kontinenty „priliepajú". Je to jednodu-
chá, Tahko pochopitelná, a preto uzda i prí-
tažLivá myšlienka. Skutočnost je však ovela 

komplikovanejšia. Sopky na ostrovných oblú-
koch sú naozaj sopkami s velkým S: japon-
ský Fudžisan, kamčatský Bezymiannyj, 
Pribilof a Kodiak na Aleutách, či Tongariro, 
Egmont a Ngauruhoe na Novom Zélande, to 
sú všetko sopky ako z veTkej knihy. Popisná 
vulkanológia, ktorá je nútená svoju systema-
tiku čoraz hlbšie prepracúvaf, označuje tieto 
sopky ako stratovulkány, po našom — „zlože-
né sopky". Každá z nich je stará niekolko mi-
liónov rokov a ich produkty sú neobyčajne 
róznorodé: raz sú to lávy, inokedy iba po-
poly alebo hrozné laviny horúceho plynu, naj-
obávanejš;ie produkty sopečných výbuchov. 
Hmoty vo fluidizovanom stave unáša horúci 
plyn, ktorý sa šíri rýchlosfou niekoTko stovák 
kilometrov za hodinu. Takýto smrtonosný ob-
lak dokáže „prebehnúf" po morskej hladin 
a „vybehnúf" i do protiTahlého svahu — tak 
ako sa to stalo na indonézskom ostrove Kra-
katau, a zniesf pritom z povrchu Zeme mesto 
ako Ružomberok, pričom zadusí všetkých je-
ho obyvatelov tak ako Mont Pelée na Marti-
nique. 

Nevyspytatefne, ale dost často vybuchujúci Vezuv „vychoval" celé generácie vul-
kanológov. Jeho výbuch ako prvý opísal Plínius mladší roku 79. n. l. Obrovská 
erupcia sopky, ktorú po dlhých driemotách už považovali za vyhasnutú, pokryla 
vtedy pemzou, sopmčným pieskom, popolom a lapilami tni antické mestá: Pompeje 
Herculaneum a Stabiae. Nic náhodou práve na Vezuve vzniklo roku 1842 prvé vul-
kanologické observatórium. 

VULKANICKÉ 
„NAJ" 

• Najviac sopiek, váčšinou 
vyhasnutých, leží pod morom. 
Iba Tichý oceán má viac ako 
10000 sopiek prevyšujúcich 
1 000 m. 

• Poznáme zhruba 850 čin-
ných sopiek, časí z nich leží 
pod hladinou oceánov. 

• Najváčšia koncentrácia 
aktivnych vulkánov na súši 
leží na Indonézskom súostro-
ví: 167. V historických do-
bách 77 z nich vybuchlo as-
poň raz. 

• Najvdčší opísaný výbuch 
sopky sa odohral na indonéz-
skom ostrove Sumbawa roku 
1815. Sopka Tambora vyvrhla 
počas niekoTkých dní 180 km3
materiálu. Na bezprostredné 
i neskoršie následky výbuchu 
(v dósledku hladu) tu zahy-
nulo 90 000 Tudí. 

• .Najsilnejší výbuch v his-
tórii rozmetal roku 1883 in-
donézsky ostrov Krakatau. 
Kamene lietali do vzdialenos-
ti 55 km, sopečný popol pa-
dal po desiatich dňoch vo 
vzdialenosti vyše 530 km. 
Rachot explózie počuli o 4 
hodiny neskoršie na ostrove 
Rodriguez, vyše 4700 km od 
výbuchu. Explózia Krakatau 
26-násobne prevýšila silu vý-
buchu najsilnejšej vodíkovej 
bomby. Výbuch sopky pod 
egejským ostrovom Santorin 
(Thera) v 17. stor. p. n. 1. 
bol však najmenej p5fkrát 
silnejší. 

• Najvžčš u plochu pokry-
tú sopečným popolom obja-
vili vulkanológovia na No-
vom Zélande. Sopka Taupo 
roku 130 n. 1. pokryla sopeč-
ným popolom 16 000 km2, čo 
je plocha vyše tretiny Slo-
venska. 

• Najdlhší lávový prúd 
v historických dobách vytie-
kol roku 1783 z islandskej 
sopky Laki. Bol 70 km dlhý 
a pokryl plochu 565 km' 

• Najdlhší predhistorický 
lávový prúd je v Severnej 
Amerike. 480 km dlhý prúd 
odkryl územie 40 000 km2. 

• Najvyšš'a vyhasnutásop-
ka je Aconcagua (6960 m) na 
pomedzí Chile a Argentiny. 

• Najvyššia sopka, o vý-
buchu ktorej existujú zázna-
my, je Antofalla (6450 m). 

A Najrozšírenejšou vulka-
nickou formou — 90 % — je 
stratovulkán (pozn i na s. 197). 

w Najvyšším stratovulká-
nom je Chimborázo (6310 m), 
ktorého vrchol je najvzdiale-
nejším bodom od stredu Ze-
me. 

in Najmladšia známa sopka 
— Paricutín v Mexiku — sa 
zrodila roku 1943. 

• Absolútne najvyššia sop-
ka, ak zarátame aj jej do 
oceána oonorenú časí. je ha-
vajská Mauna Kea, ktorá má 
9100 m: je teda vyššia ako 
Mount Everest. 

A Najvžčší magmatický 
kozub má havajská sopka 
Mauna Loa, do ktorého sa 
zmestf 42 000 km3 magmy. 
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Giants Causeway pri Country Altrim v írsku. Obria hrádza z čadičových st)pov vypínajúcich sa priamo nad morom pri- 
spela ako rukolapný dókaz k vitazstvu plutonistov nad neptunistami (pozn i stipec Z Vulkánovho lesikónu). 

William Hamilton (1730-1803), britsky dopisovatel na neapolskom dvore, skvele zobrazil premeny Vezuvu počas výbuchu 
roku 1767. Svoje kresby a dalšie údaje o Vezuve a Etne uverejnil vo vulkanologickom diele Flegrejské polia. 
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Na kozmickom zábere Landsatu vidíme kráter 
sopky Tambora na indonézskom ostrove Sum-
bawa (pozn i stlpec Vulkanické „naj" ). 

Nevypočítatelnost ťýchto „cholerických" vul-
kánov je spósobená viacerými faktormi: kaž-
dý má vlastný rodokmeň, neobyčajne zložitú 
geologickú stavbu, čo spósobuje rozdielne spó-
soby tuhnutia roztavených hornín pod povr-
chom, rozdielne obsahy vody a dalších kom-
ponentov, takže iba vďaka experimentálnej 
petrológii, ktorá dokáže v laboratóriách mo-
delovat podmienky Vulkánových dielní, má-
me dost presné predstavy o vzniku sopečných 
bómb, o tuhnutí lávy v útrobách sopiek 
i o tom, ako voda, ktorá nevstúpi do kryštálo-
vel mriežky minerálov, vytvára neraz nádrže 
„dynamitu" s tažko odhadnutelnou dižkou zá-
palnej šnúry. 
Geológiu ostrovných oblúkov charakterizuje 

vysoký tepelný tok v oblasti sopečného frontu, 
a naopak, nízky v priIahlých hlbokomorských 
priekopách. Výrazné gravitačné anomálie 
i magnetické a morfologické zvláštnosti pri-
máli mnohých geológov k myšlienke porov-
nat ostrovné oblúky s horotvornými (orogén-
nymi) oblastami. Výsledok tohto porovnania 
doslova rozmetal celý rad i v učebniciach 
etablovaných teórií o iniciálnom a terminál-
nom vulkanizme geosynklinál. Napriek geolo-
gickej a geografickej atraktivnosti sopky na 

Vnútorný kráter Popocatépetlu (5 452 m) 
v Mexiku Dymiaci vrch je typickým príkla-
dom sopiek vznikajúcich v subdukčných pás-
mach na okraji kontinentov (Foto: RNDr. 
František Kele). 

Vulkanológovia 
v ohňovzdorných 
oblekoch a mas-
kách pri odbere 
plynu zjedného 
z kráterov Etny. 
Z pomeru, plynov 
vo výrone a z leh 
teploty dokážu 
vedci vyrátaf zlo-
ženie a vlastnosti 
lávy vystupujúcej 
(vdaka bublinkám 
plynu) z magma-
tických kozubov 
ukrytých hlboko 
v zemskom plášti. 
Rovnako dóležité 
je i priame mera-
nie teploty láv. 

ostrovných oblúkoch a po okraj och kontinen-
tov (pozn i Balej) vyprodukujú ročne sotva je-
den kubický kilometer materiálu. Neporovna-
teine menej ako vulkány v stredooceánskych 
chrbtoch. Sopky v kontinentálnych riftoch či 
oblastiach „horúcich škvřn" (pozn i áalej) však 
vychrlia na zemský povrch ešte menej ma-
teriálu. 

KYSLĚSOPKY 

Teória globálnej tektoniky litosferických 
platní hovorí, že sa móžu správat aktívne, 
alebo pasívne. Tie pasívne, napríklad východ-
ný okraj severoamerického kontinentu alebo 
západný okraj Európy, nemajú činné sopky. 
Zato západný okraj amerických kontinentov 
sa vulkánmi len tak hemží. Tieto vulkány sa 
podobajú svojim príbuzným na ostrovných 
oblúkoch, ale nic vo všetkom. Hlavným zdro-
jom vulkanizmu na okrajoch kontinentov je 
podsúvanie platne či vrchného plášta, a ná-
sledné tavenie kontinentálnej kóry. Tieto sop-
ky sú ovela „kyslejšie", čo znamená, že ob-
sahujú vščšie množstvo oxidu kremičitého, 
viac alkálií, ale menej horčíka, železa a váp-
nika. Ich výbuchy sú ustálenejšie, loci ani tu 

VULKANICKĚ 
„NAJ" 

• Najvdčšia lávová jasky-
ňa je Cueva del Viento na 
azorskom ostrove Tenerife. 
Je dlhá 7690 m. 

• Najdlhší lávový tunel 
(dutina, ktorá vznikne odto-
kom tekutej lávy spod rých-
lo stuhnutej kórky) je Tur-
ston Tube na Havaji, ktorý 
je 1,5 km dlhý a 15 m ši-
roký. 

• Najvžčší lahar, prúd vo-
dou rozriedených sopečných 
popolov, zbehol za svahov in-
donézskej sopky Kelud roku 
1919. 30 mil. km3 „sopečného 
bahna" zahubilo 5 000 Iudí. 
• Najváčšie „žeravé mrač-

no", emulzia rozžeravených 
láv v horúcich plynech, sa 
spustilo roku 1902 zo sopky 
Mont Pelée a celkom zničilo 
tridsattisícové mesto Saint 
Pierre na karibskom ostrove 
Martinique. 

• Najvdčší ignimbritový 
príkrov (spenené žeravé hor-
niny) vznikal v historickej 
dobo na aleutskom ostrove 
Kodiak. Ignimbrity zo sopky 
Katmai zaplavili po obrov-
skom výbuchu planinu 8X25 
km hrubou vrstvou (11 km3
ignimbritov). Na Novom Zé-
lande sa však v prehistoric-
kých dobách po jednom zrno-
hutných výbuchov dnes už 
podistým vyhasnutej sopky 
nahromadilo 8300 km3 ignim-
britov, ktoré pokryli plochu 
rovnajúcu sa polovici Sloven-
ska. 

• Najvžčšie čadičové prí-
krovy, pozostatok prehisto-
rickej vulkanickej činnosti sú: 
Thulské plateau v Grónsku 
(700 000 km2), Dekanská plo-
šina v Indii (vyše 100 000 km2) 
a Kolumbijské plateau (50 000 
km2). 

• Najvžčší ignimbritový 
príkrov je v Nevado (USA) 
200 000 km2. 
s Najneočakávanejšie pre-

citnutie sopky sa odohralo 
roku 1973 na islandskom os-
trove Heimaey, kde po 700 
rokoch (čo je najdlhší zná-
my spánok sopky medzi dvo-
ma výbuchmi), ožila souka 
Helgafjell (226 m). Iba za pr-
vých 14 dní vytieklo z trhli-
ny na svahu sopky 50 000 000 
m 3 lávy a sopečné plyny vy-
mrštili do povetria 3 000 000 
m3 uvolneného materiálu. 
V priebehu dvoch týždňov sa 
ostrov zv5čšil o 1,5 km'-. 

• Najvyššia teplota lávy: 
okolo 1200 °C. 

Najpravidelnejšie vybu-
chujúca sopka je Fournaise 
na Reunione. Vybuchuje naj-
menej raz za dva roky. Po-
sledná velká explózia sa ode-
hrala roku 1986. 

w Váčšinu sopiek spájali 
Pudia s nadprirodzenými si-
lami, bez ohIadu na rasu a 
náboženstvo. V stredovekej 
Európe sa tradovalo, že peklo 
je v islandskej sopko Hekla. 

• Najpamátnejší a najviac 
citovaný výbuch sopky je ex-
plózia Vezuvu zo 79 roku n. 
I. čo opísal Plínius mladší. 
Opis tohto výbuchu, ktorýý 
pochoval Pompeje a Hercu-
laneum, je prvým známym. 
opisom konkrétneho sopečné-
ho výbuchu. 
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I. VULKANICKÉ PRODUK-
TY 

A. Lávové prúdy 
1. V suchozemskom 

prostredí 
a) pahoehoe (hladký povra-

zovito poprepletaný po-
vrch, niekedy tunely); 

b) a-a lávy (troskovitý po-
vrch); 

c) blokové lávy (hladké — ba-
zalty, andezity, dacity, ryo-
lit). 

2. Vo vodnom prostre-
di 

a) pillow lávy („vankúšovité" 
— sformované pri rýchlom 
ochladení vodou); 

b) hyaloklastity (sformované 
podobne; rozpad na ostro-
hranné fragmenty). 

B. Produkty explozívnej ak-
tivity 

— vulkanický popol (častice 
pod 2 mm) ; 

— lapily (2-64 mm) ; 
— pizolity (akrečné lapily —

2-10 mm) ; 
— troska a pemza (porézne 

častice, sopečné sklo) ; 
— Peleine vlasy (pretiahnuté 

tenké útvary); 
— Peleine slzy (kvapóčkovité 

útvary); 
— vulkanické bomby (nad 64 

mni) ; 
— bloky (fragmenty solidifiko-

vaných hornin, vrátane in-
truzívnych a podložia); 

— aglomeráty (zhluky bazal-
tov) ; 

— aglutináty (spečené zhluky); 
— brekcie (akumulácie blo-

kov); 
— tufy (spevnený vulkanický 

popol). 
C. Uloženiny vzniknuté trans-

portnou činnostou pozem-
ských más 

1. Pyroklastické prú-
d y (vyvrhliny) 

a) typu Merapi — vzrukajú 
neexplozívnou dezintegráciou 
a zrútením okrajových, častí 
juvenilného materiálu vý-
sledkom je najmá pemza, po-
pol a bomby; 
b) typu Mont Pelée (pemzo-
vo-popolové, menej angulár-

Prúd horúcej vody (350 °C) vystrekuje z trhliny vo Východopacifickom chybte, 2 500 m pod 
hladinou Tichého oceánu. V dósledku rýchleho miešania so studenou vodou, vyzrážali sa na 
čadičových poduškách zlúčeniny železa, zinku a síry. 

daka oceánografickým expedíciám 
sa za posledných 15 rokov po-
darilo pomocou sonarov, distanč-

ných i priamych sond, magnetických a 
batymetrických meraní obrovskú čas( 
morského dna podrobne zmapovat a na 
základe poznatkov o reliéfe podmor-
ských chrbtov zodpoveda( viaceré otáz-
ky súvisiace s vulkanizmom, i ked čas( 
z nich zatial iba hypoteticky. Hodnotné 
zásadné zovšeobecnenia v tejto oblasti 
urobil známy geológ Roger Hékinian, 
účastník výskumov uskutočnených po-
norkouť Cyana roku 1982. 

Typologicky sa na dne morí vyskytujú 
dvojaké vulkány: prvé sa viažu na mies-
ta, kde sa rozchádzajú litosferické plat-
ne (spreading) ; druhé sú izolované 
(vnútroplatňové) sopky. 

Na spreading viazanú vulkanickú ak-
tivitu reprezentujú podmorské stredo-
oceánske chrbty, najmá Východopacific-
ký a Stredoatlantický. V týchto prípa-
doch ide o tzv. trhlinové či lineárne vul-

Vulkanizmus 
kány, pričom trhliny vystupujú kolmo 
na smer spreadingu. Najaktívnejšou vul-
kanickou zónou je úsek Východopacific-
kého chrbta, kde sa oddaIujú platne Pa-
cifická, Kokosová a Nazca. Rýchlost 
spreadingu je rózna: za pomalý sa po-
kladá spreading pod 3 cm za rok, stredná 
rýchlos( je 3-7 cm, vysokú rýchlos( má 
spreading rýchlejší ako 7 cm za rok. 
(Spreading je váčšinou rýchlejší vo Vý-
chodopacifickom než Stredoatlantickom 
chrbte.) V najaktívnejších vulkanických 
zónach sa stredooceánsky chrbát zužuje 
až pod 6 km. 

Tvorbu podmorských magmatických 

kozubov podporujú diapíry — obrovské 
dohora stúpajúce bazaltové kompakty 
tvorené vo vrchnom plášti, v hlbke až 
100 km. Najbližšie k povrchu sú mag-
matické kozuby pod stredooceánskymi 
chrbtami. Čas( vyvrhnutej lávy sa hro-
madí pri okrajoch platní, časí zostáva 
v kóre. Začína nadobúda( svoju róz-
nost. Už v kozube sa totiž začala frak" 
cionácia a kryštalizácia magmy, alkalic-
kejšia zostáva preto dolu, nahor vystu-
pujú Iahšie Babrá. V oblasti trhlinových 
vttlkánov sa tvoria lávové jazerá podob-
né tým, aké utvárajú suchozemské ští-
tové vulkány. 
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sa nedajú presne predvídaf, pokojný výlev 
láv je zriedkavejší ako na ostrovných oblú-
koch. OveIa častejšie je však metanie popola 
a výbuchy pelejského charakteru. 

I tieto sopky sú však ozdobou krajiny a vní-
mavejší cestovatel priam títi, ako tieto ma-
jestátne kužele naplňajú krajinu osobitým ta-
jomstvom. Vždy som si želal vidiet takúto sop-
ku vo chvíli, ked vybuchne. Navštívil som ich 
dost, ale nikdy som sa nedočkal. Mal som však 
potešenie spracovat v laboratóriu veTa sopeč-
ného materiálu a napodobnit podmienky, kto-
ré panujú vo Vulkánových dielňach i v hlbke 
150 kilometrov. 

KONTINENTALNE KARAMBOLY 
V Turecku, ale aj v oblastiach Tibetskej ná-

hornej planiny vznikli viaceré vulkány na 
miestach, kde na seba narážajú dye konti-
nentálne platne. Množstvo kontinentálneho 
materiálui sa v důsledku nárazu dostane do 
velkých hlbok, až do vrchného plášta. Tento 
materiál obsahuje vela vody, čo spósobuje, že 
sa v rastúcom tlaku začína tavit, vzniká so-
pečná činnost. Chemizmus týchto sopiek i spě-
sob, ako vybuchujú, velmi pripomína sopky na 
kontinentálnych okraj och. Vari by sme im ani 
nemohli vyhradit osobitnú kapitolu, keby sme 
rozumeli všetkým záludnostiam pohybov plat-
ní a chápali všetky ich důsledky. 

Nechcem slovenským kolegom nabúravat ich 
teórie a dokázané hypotézy, ale tretohorné 
sopky, najmě tie andezitové a ryolitové, moh-
li podia mňa vzniknút práve takto. V starších 
útvaroch Českého masívu tuším podobné vul-
kány v karbónskych panvách. A hádam aj to, 
čo vidíme v stredočeskom a moldanubskom 
Plutóne ako sekvencie hlbkových vyvrelín, 
tvorilo pred viac ako tristo miliónmi rokov 
korene vtedajších sopiek, čo vznikli zrážkou 
platní „variského kolízneho orogénu". 

SOPKY S ČUDNOU MAGMOU 
Aj v kontinentálnych zlomoch sa objavujú 

a vybuchujú sopky. Nie však na každom, ale 
iba tam, kde zlom komunikuje s pláštom. Na-
príklad východná čast Afriky sa očividne od-
deluje od kontinentu, o čom svedčí najmě vý-
chodoafrický zlom a Červené more; jeho ba-
zén je pokračovaním tejto štruktúry, na ktorej 
však veTa sopiek nenájdeme. Magma vyviera-
júca na kontinente je naozaj zvlás"tna. Okrem 
bazaltov sa v nej objavujú najrozličnejšie mo-
difikácie s vysokými obsahmi alkálií, ale 
i magmy, ktoré vzdialene pripomínajú rozto- 
penú sódu. 

Tieto sopky sú obyčajne pokojné. O ich 
erupciách sa nakrútil nejeden pekný film. 
A knihy od takých autorov, ako sú Haroun 

Tazieff, či Hanzelka so Zikmundom, ma už 
ako chlapca nadchli pre vulkanológiu. Mag-
matický aparát v kontinentálnych zlomoch 
nápadne pripomína stredooceánske oblasti: 
tenšia litosféra, výstup gravitačne nestabilnej 
teplej astenosf éry a adiabatické tavenie vrch-
ného plášta, sprevádzané silnou frakcionáciou 
v kontinentálnej kóre (frakčná kryštalizácia, 
asimilácia, frakčné tavenie atd.), to všetko má 
svoju obdobu pod oceánmi. Napriek tomu vul-
kány tohto typu iba nepatrne ovplyvňujú rast 
kontinentov. Množstvo materiálu, ktorý vyvr-
hujú, je v porovnaní s podmorskými sopkami 
nepatrné. 

Dnes vieme, že aj na území nalej republiky 
sme v minulosti podobnú vulkanickú činnost 
mali a že tretohorné sopky Českého stredoho-
ria sú súčastou zlomovej štruktúry, nazývanej 
Oherská zóna. Táto štruktúra súvisí s ovela 
váčšou štruktúrou rýnskeho prielomu. Vysky-
tujú sa tu alkalické bazalty, ktoré tvoria aj 
naše najmladšie sopky (Komorní Hůrka pri 
Chebe), a sprevádza ich celá paleta hornín, 
z ktorých můžeme vyčítat, ako vyzerá vrchný 
plášt a spodná kóra pod Českým masívom. 
Vulkanické horniny sú aj na 

u 

nalom území 
spoTahlivými sondami do vnútra Zeme. Aj na 
Slovensku (v okolí FiTakova) je niekoTko ta-
kých mladých vulkánov. 

Zatial nevieme, prečo vulkanizmus v týchto 
zlomoch pohasol, prečo sa Európa pozdlž nich 
nerozdelila. Nie je jasné ani to, ako sa budú 
správat v budúcnosti. Aktivita našich zlomov 
však dosiaT trvá. O ich spojení s vrchným 
pláštom svedčia najmě izotopy hélia aj tzv. 
postvulkanické prejavy. 

HORÚCEŠKVRNY 
S trochou irónie by sme mohli do tejto ka-

pitoly zhrnút všetky miesta sopečnej činnosti, 
ktoré sa nám doteraz nepodarilo nikde 
„umiestnit". Horúce škvrny sa objavujú tam, 
kde by podia teórie ani nemali byt. Na horú-
cich škvrnách sa vypínajú vulkány havajských 
ostrovov, Galapág alebo súostrovia Tahiti, čo 
sú miesta pre cestovateIov velmi ° atraktívne. 
Cestujúci geológ, pokial, pravda, nemá zmysel 
pre čaro aktívnej sopečnej krajiny, z týchto 
sopiek však veTa radosti nemá: vyvreté hor-
niny okolo stratených Vulkánových dielní ob-
sahujú dost nudné, málo zaujímavé bazaltic-
ké horniny. Láva z horúcich škvřn obsahuje 
málo vody a prchavých zložiek, takže sa viič-
šinou pokojne a majestátne rozlieva po povr-
chu. Tieto lávy, pretože ich tvoria prevažne 
bazalty, sú mimoriadne tekuté — na rozdiel od 
kyslejších láv s vyšším obsahom oxidu kre-
mičitého. Ohnivé rieky a kaskády roztavenej 
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nych blokov) — vznikajú v 
priebehu vynárania extruzív-
nych dómov z krátera sopky; 
c) typu Soufriére — vznikajú 
kolapsem erupčného stlpca, 
pričom sa tvorí a chaoticky 
ukladá materiál všetkých ty-
pov; 
d) typu Krakatoa — sú to 
velkoobjemové prúdy erupto-
vané za stratovulkánov; pre-
bieha formovanie kaldery. 
2. Bahenné prúdy (la-
hary) sú prúdy sopečného 
materiálu, rozriedeného vo-
dou z daždov, roztopeného 
ladu alebo snehu. 

II. VULKANICKÉ FORMY 
1. Stratovulkány — 
kontinentálne navrstvené vul-
kanické kužele tvorené lávo- 

Í vými prúdmi a uloženinami 
pyroklastov. 
2. Kužele 
a) troskové — pyroklastické 
(lapily a bomby) ; 
b) pemzové (z dacitových a 
ryolitových láv); 
c) tufové a popolové (vzni- 
kajúce pri erupciách bazalto- 
vej magmy cez plytké mor- 
ské, resp. jazerné prostredie 
alebo cez vodou nasýtené se-
dimenty). 
3. Dómy 
a) exogénne (formované opa-
kovanými v,ýlevmi z vrcho- 
lov) ; 
b) intruzívne (prienik viskóz- 
nej lávy v plytkej úrovni) ; 
c) extruzívne (kupolovité na- 
hromadenia viskóznych láv 
v ústí kráterov) ; sú: 
— valcovité (v podobe verti- 
kálnych stlpov) ; 
— pelejské (viičšie zhluky so 
zbrekciovateným povrchom a 
blokovými sutinovými ulože- 
ninami po bokoch). 
4. I hl y— vertikáine útvary 
sformované ukladaním vytlá- 
čanej rýchlo tuhnúcej lávy. 
5. Štítové vulkány 
(veTkorozmerové oceánske 
sopky) sú typu 
a) islandského (lávové výlevy 
z vrcholového krátera; sú 
nižšie; vznikajú tak i tabu-

na morslwm 

dne 

Podmorské lávy sa podobajú sucho-
zemským. Ponajviac sa vyskytujú v ava-
re rovných, jemnou sklovinou pokry-
tých dosák alebo vankúšov; je to v zá-
vislosti od tekutosti lávy, ktorú ovplyv-
ňujú vnútorné kryštalizačné procesy. 
Podmorské lávy sa teda nelíšia charak-
terom. Odlišný je však mechanizmus 
výlevov závisiaci od rýchlosti spreadin-
gu. Časté vankúšové formy sú pravde-
podobne výsledkom neskorších erupcií. 
Dnes však už poznáme i zložitejšie for-
my — prekrytia různych typov láv; ču-
desné tvary, kupoly, dutiny, supy, utvo-
rené z rýchlo stuhnutej lávy, spod kto-

rej tekutá láva odtiekla. Tieto podzem-
né dómy sú niekedy pomerne krehké. 

Hoci obraz podmorských vulkánov 
je velmi torzovitý (napriek tomu, že čast 
ich bola známa už pred vysšb sto rokmi), 
sú už čiastočne zmapované a poznáme 
už aj niektoré ich zákonitosti. Časy 
týchto sopiek súvisí so systémom trhlín 
v plášti. Slet úzkych kanálov a ich po-
spájanie s prívodnými kanálmi vulka-
nickej stavby sú velmi zložité a majú 
viacero podób. Najviac však upútavajú 
sopky prezrádzajúce istú spojitost 
s platňovou tektonikou. Vďaka baty-
metrickým výsledkem a zmeraniam gra-

vitačných anomálií podarilo sa vytvorit 
niekoTko teórií a s nimi súvisiacich mo-
delov. Ukazuje sa, že hustota vnútro-
platňových vulkánov je velmi variabil-
ně, ich najváčší výskyt je asi 700-1 700 
km od asi Východopacifického chrbta 
(až 50 na 10 000 km, bližšie k nej sa 
vyskytujú poredšie. Medzi vzdialenejší-
mi sopkami prevládajú guyoty — čadi-
čové stolové hory. To poukazuje na 
značnú závislost od hrúbky kůry: vyš-
šiu sopku udrží len hrubá litosféra. Nie 
je možné obíst ani hypotézu horúcich 
škvřn v plášti, cez ktoré prechádza li-
tosferický blok. Podia nej línia retazca 
izolovaných vnútroplatňových sopiek a 
jej uhol voči chrbtu zjavne korelujú 
s pohybom platne. Metódami určovania 
veku kůry je možné stanovit aj stupeň 
vulkanizmu (a naopak), kedže objem 
lávy je tým věčší, čím staršia je kůra. 

Podia V mire nauki, 91984. 
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Iové hory — bazaltové vul-
kány vyvíjajúce sa pod Ta-
dovcom) ; 
b) havajského (velmi rozsiah-
le; spodnú čast — pod hla-
dinou — obklopujú pillow lá-
vy, pri hladiny sa ukladajú 
hyaloklastity a vrchnú časí 
predstavujú efúzie); 
c) galapágskeho (vyvíjajú sa 
spočiatku ako islandský typ, 
potom prevažujú erupcie z 
radiálnych trhlin). 
III. VULKANICKĚ ŠTRUK-
TÚRY 
1. Krátery sú 
a) explozívne (vo vrchných 
častiach vulkánov, resp. ich 
svahov) ; 
b) kolapsovité (kolaps nastá-
va do vyprázdnenej vrchnej 
časti lávového stlpca). 
2. M a a r y (nízko nasypané 
valy pyroklastického materiá-
lu, často zaliate; bez vztahu 
k vulkanickým kráterom). 
3. K a 1 d e r y (velké kolap-
sovité depresie) sú 
a) typu Krakatoa (vo vrch, 
nel časti stratovulkánu vply-
vom explozívnej erupcie po-
zdlž koncentrických trhlín) ; 
b) katmaiského typu (vznik-
nuté odtokom magmy z re-
zervoára pod sopkou a ná-
sledným zaklesnutím dna) ; 
c) typu Vales Calders (situo-
vané v oblasti starších pyro-
klastických kužeTov, extruzív-
nych dómov a lávových polí) ; 
d) havajského typu (postupné 
zaklesávanie spojené s opa-
kovanými efúziami až po 
zapinenie — typické pre ští-
tové bazaltové vulkány). 
4. G r a b e n y (útvary na 
svahoch stratovulkánov, 
vzniknuté zaklesávaním bio-
kov). 
5. Vulkanotektonické 
d e p r e s i e (útvary vznik-
nuté po vyprázdnení rezervoá-
rov). 
IV. TYPY ERUPCIt 
A. Z z hradiska povahy erup-
tívneho procesu: 1. explozív-
ne (pyroklastický materiál), 
2. efuzívne (lávové prúdy), 
3. zmiešané. 
B Z hladiska povahy a po-
zície prívodného ústia: 1, vr-
cholové. 2, laterálne, 3. ex-
centrické. 
C. Popisno-historická klasifi-
kácia eruncií 
1. havajské (fluidně efúzie. 
nízka explozivita) ; 
2. strombolské (erupcia bómb 
a lapil do výšky, vyvrhnuté 
tvary sú menej plastické; 
3. vulkánske (váčšf rozptyl 
pyroklastického materiálu) ; 
4. pelejské (vysoká explozi-
vita a deštrukčnost) ; 
5. plínijské (silná kontinuitná 
erupcia vulkanických plynov 
a pyroklastického materiálu, 
rozširujúceho sa do bokov —
typ pínie); 
6. freato-magmatické (styk 
magmatického stlpca s vodou 
— disrupcia magmy, vznik 
popolových kužeTov) ; 
7. freatické („ultravulkán-
ske"; materiál je zo starších 
nevulkanických hornin); 
8. trhlinové (v zlomoch stre-
dooceánskych chrbtov). 

Spracované podra nepublik. 
štúdie dr. V. Konečného, CSc. 

V oblasti ostrovných oblúkov sa stáva, že sa spod hladiny oceána vynorí nový ostrov. Na 
snímke ešte nepomenovaný ostrov (700 X 500 m), ktorý vznikol západne od ostrova Iwi Jima 
v Japonsku začiatkom roku 1986. 

Piton de la Fournaise na ostrove Reunion 
v Indickom oceáne je rovnako ako havajské 
sopky produktom záhadnej „horúcej škvrny". 
Fournaise vybuchuje aspoň raz za dva roky. 
Láva na ceste je z výbuchu roku 1986. 

horniny tvora nádherné, a pritom celkom 
bezpečné prírodné divadlo, čím podistým kom-
penzujú svoju petrologickú a geochemickú 
chudobu. 

Horáce škvrny majú vulkanický krb asi vel-
mi hlboko v plášti, v jeho plastickej časti —
astenosfére. Vd'aka nim máme v rukách ele-
gantný dókaz pohybu litosferických platní. 
Vulkány, ktoré pohybujúea sa doska unáša od 
horúcej škvrny, totiž postupne strácajú akti-
vitu, až postupne celkom zostarnú a vyhasnú. 
Priebežne sa nad aktívnym centrom utvára 
nová činná sopka. Po patričných meraniach 
sa tak dá celkom spolahlivo odrnerat rýchlost 
pohybu oceánskej platne. 

DO PEKLA ZA POZNANÍM 
Vulkanická činnost demonštruje vnútorné 

sily Zeme. Poháňajú ju tepelné zdroje v pláš-
ti, pravdepodobne nepatrne zvýšené koncen-
trácie oránu, tória a draslíka, ktoré produkujú 
teplo, a spósobujú tak aj následné gravitačné 
nestability. Silným pohonom je i mechaniz-
mus pribúdania kontinentálnej káry na úkor 
vrchného plášta, a to nielen primárnym, pláš-
tovým prírastkom, ale aj schopnostou recykli-
zovat časti kontinentálnej káry. 

Výbuch sopky Tolbačik na Kamčatke trval 
s prestávkami 18 mesiacov. Predpokladali ho 
týždeň dopredu, presne na hodinu. 

V posledných rokoch sa vulkanológia ako 
odbor mimoriadne rozvinula najmá vďaka 
exparimentálnej petrológii a teórii driftujú-
cich kontinentov. Pravdaže, aj vulkanológom 
priniesol rozvoj ich disciplíny viac problémov 
ako definitívnych odpovedí. Popisná časí vul-
kanológie sa pomaly uzatvára; oblast, ktorá 
skúma príčinné súvislosti, sa začala búrlivo 
rozvíjat. V podzemí našej planéty, tam, kde 
kedysi hrmeli Vulkánove dleme a kam naši 
predkovia umiestili peklo, nachádza moder-
ná veda nové podnety, novú inšpiráciu. Vlast-
ne by sme už ani nemalí hovorit o vulkano-
lógii, ale skór o geovede, pretože klasické roz-
delenie vedných disciplín už dnes obmedzuje 
tvorivú fantáziu a brzdí procesy poznávania. 

Moderná veda si kladie vysoké ciele. Chce-
me predvídat sopeónú činnost, chceme dokon-
ca ovládnut Vulkánovu ríšu, pretože je pne 
nás zdrojom lacnej, ekologicky čistej energie. 
Zatial sine však na Vulkána krátki. Ešte ani 
zdaleka nevieme, ako vlastne jeho nesmierna 
podzemná rísa funguje. Cesta do hlbín je ove-
la tažšie ako cesta do kozinu. Vulkánova níša 
bude preto pre obyvatelov tejto planéty ešte 
dlho krásnou, vzrušujúcou výzvou. 
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Vulkanizmus 
na planétach 

Obyvatel Podunajskej nížiny či doliny 
Labe pri Pardubiciach by zrejme sotva 
označil vulkanickú činnost za jednu 
z najvšeobecnejších čřt vývoja planét. 
Názor planetológa však bude iný. Po-
kladá totiž vulkanickú (ak chcete — so-
pečnú) činnost za najbežnejší prejav 
vnútornej dynamiky planetárnych telies. 
Pod vulkanizmom máme na mysli kaž-
dú magmatickú činnost — tak sa totiž 
tento jav chápe v planetológii. (Geoló-
govia používajú termín vulkanizmus len 
v užšom zmysle a označujú ním len ta-
kú činnost, prostredníctvom ktorej sa 
sopečné produkty objavujú na zemskom 
povrchu.) Ide o základný diferenciačný 
proces, ktorý primitívnu, nediferenco-
vanú hmotu vedie k utváraniu kórko-
vitej stavby planét či satelitov a je zod-
povedný za vznik planetárnej kůry, at-
mosféry aj hydrosféry. Tak ako medzi 
deviatimi planétami a dobrou šestdesiat-
kou ich mesiačikov však nenájdeme čo 
len dye rovnaké telesá, nenájdeme ani 
také, ktoré by sa rovnakým spósobom 
boli vyvíjali, a mali teda rovnakú geo-
logickú minulost. Kedže teda diferen-
ciácia jednotlivých planét a mesiacov 
prebiehala pravdepodobne velmi rozma-
nite, bude sa líšit aj vulkanická činnost 
a aktivita týchto telies. 

Ak hovoríme o materiáli, ktorý bol 
k dispozícii na stavbu planét, myslíme 
tým púvodnú, primitívnu, teda chemic-
ky nediferencovanú hmotu. Táto hmo-

PETR JAKEŠ 

ta sa v mnohom podobá hmote časti 
zeteoritov — chondritov a chemicky je 

takmer zhodná s ich zložením. Pomer 
a množstvo chemických prvkov v tomto 
materiáli v mnohom pripomínajú slneč-
nú atmosféru. K diferenciácii tejto 
hmoty, teda oddeleniu kovovej zložky 
od zložky kremičitej, vedú až clalšie 
procesy, obyčajne spojené so zvýšenou 
teplotou. V kovovej zložke sa nahroma-
dia dalšie prvky, ktoré sa správajú ako 
rýdze rekudované železo. Tak dochádza 
k chemickej diferenciácii. Kremičitano-
vý materiál sa obyčajne taví len čias-
točne a vznikajú vlastne dva stavy: roz-
tavená hmota (magma) a neroztavený 
zvyškk. Pre diferenciáciu je velmi dů-
ležitá oblast čiastočného tavenia, a to 
nielen vzhladom na existenciu dvoch fy-
zikálne odlišných stavov hmoty, ale naj-
mi preto, lebo práve táto zmena stavu 
vedie k výrazným zmenám hustoty ta-
veniny na jednej strane a ku kryštalic-
kej fáze na strane druhej, a tým k ich 
celkom rozdielnym geologickým (reo-
logickým) vlastnostiam. 

Na vznik vulkanizmu je potrebné spl-
nit vela podmienok: je potrebný tepel-
ný zdroj, tavitelný materiál, a nakonec 
aj geologická štruktúra, ktorá umožňuje 
magme vystúpit na povrch. V niekto-
rých prípadoch hrá potom klúčovú úlo-
hu fluidná fáza, najmi voda. 

Vulkanizmom by sme teda mohli 
označit aj prvotnú diferenciáciu plane-

tárneho telesa, pretože pri tejto udalosti 
sa vytvára velké množstvo magmy. Po-
zrime sa teda na původný planetárny 
vulkanizmus, inak povedané — magma-
tizmus. Pretože tento typ vulkanizmu je 
vlastný pravdepodobne všetkým plané-
tam vnútornej časti slnečnej sústavy, 
nebudeme zatial hovorit o ,nijakej kon-
krétnej planéte. Důkazy o tom nájdeme 
v mesačných horninách, achondritových 
meteoritoch (teda meteoritoch čadičové-
ho zložena zo skupiny označovanej 
HED — howardity, eukrity, diogenity) 
i v morfologickom štúdiu povrchov Mer-
kúra a Marsa. Na našej materskej pla-
néte sa však vývojové štádium, ktoré 
bezprostredne nadvůzovalo na akrečnú 
fázu vývoja planét, nezachovalo, pretože 
najmů vdaka prítomnosti tekutej vody 
Zem prežila a stále prežíva búrlivý geo-
logický vývoj, ktorý zotrel všetky stopy 
po aktivite staršej než 4 miliardy rokov. 

ČADIČE, LADIČE, ČADIČE 

Výskám hornin nášho Mesiaca prinie-
sol niektoré myšlienky, ktoré boli v mi-
nulosti považované za natolko kacírske, 
že sa ani len nevyslovovali. Tou základ-
nou je možnost pretavenia vetkej časti 
planetárnej hmoty vo velmi ranom štá-
diu — tesne po akrécii, či dokonca sú-
časne s ňou. Zdroj tepla tu predstavo. 
vala kinetická energia kolidujúcich čias-
točiek a azda prispeli aj rádioaktívne 
izotopy s krátkym polčasom rozpadu 
(napr. hliník 26). Primitívna alebo len 
slabo diferencovaná hmota, chemicky sa 
blížiaca chondritom, vytvára pri čiastoč-
nom natavení bazaltovú (čadičovú) tave-
ninu. Táto tavenina má samozrejme svo-
je charakteristické črty, ktoré závisia od 
póvodného chemického zloženia mate-
riálu a od toho, či bol (ako v prípade 
Mesiaca) obohatený o refraktórne prv-
ky (ako hliník, vápnik či vzácne zemi-
ny). Chemicky jeden a ten istý materiál 
může mat totiž rózne mineralogické zlo-
ženie, ktoré závisí napríklad od tlaku, 
a teda aj od velkosti planéty. Chondrito_ 
vý materiál (bohatý na Mg, Fe, Ni, ale 
chudobný na Si, Al, Ca, Na a K) má pri 
nižších tlakoch zloženie spinel-pyroxén-
-olivín alebo plagioklas-pyroxén-olivín, 
pH vyšších tlakoch však obsahuje gra-
nát-.pyroxén-olivín. Ak je však vystave-
ný působenu vody, tvorí ho serpentinit. 
V procese zahrievania či tavenia sa kaž-
dá z takýchto minerálnych asociácií bu-
de správaf inak a zloženie výslednej ta-
veniny bude závisiet od toho, ktorý 
z minerálov zastane v neroztavenom 
zvyšku. 

Hoci sme priamo mohli preskúmat len 
horniny zo Zeme a z Mesiaca a auto-
matické sondy nám sprostredkovali hru-
bú predstavu o zložení Marsa a Venuše, 
vieme o planétach pozemského typu dost 
na to, aby sme porovnávaním mohli zo-
strojit model týchto telies. Terestrické 
planéty Merkúr, Venuša, Zem a Mars 
(a můžeme k nim smelo pridaf aj Me-
siac) charakterizuje kůrková stavba: na 
povrchu majú pevnú kamennú kůru, 
pod ňou plášf a ešte hlbšie jadro. Plášf 
podobne ako kůru tvoria kremičité mi-
nerály, jadro je kovové (pravdepodobne 
železné), alebo sa skladá zo sírnikov. 
PodTa fyzikálnych vlastností predpokla-
dáme, že na planétach je pevná, rigidná 
litosféra a pod ňou piastickejšia asteno-
sféra. 
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Fri takejto róznorodosti vstupných pa-
rametrov (chemického a mineralogické-
ho zloženia, tlaku a teploty) je takmer 
absurdné, že taveniny sú si velmi po-
dobné a že všetky možno označit ako 
bazalty (čadiče). Minerálne zloženie ča-
diča potom závisí od toho, v akej hlbke 
kryštalizoval alebo dosiahol tepelno-tla-
kovú rovnováhu s okolím. V podmien-
kach rýchleho chladnutia, teda na pla-
netárnom povrchu, tvorí hlavnú časí olk-
vínU pyroxén a plagioklas (časí hmoty 
stuhne na sklo). Pod povrchom čadičo-
vá magma stuhne do podoby gabra 
s minerálnym zložením olivín-pyroxén-
plagioklas. Fri vysokých teplotách a naj-
má tlakoch vytvorí čadič eklogit, čo je 
hornina zložená z granátu a pyroxénu. 
Eklogit má však vysoka hustotu, takže 
gabrovo-eklogitový prechod naše špeku-
lácie o vnútornej stavbe planět do znač-
nej miery obmedzuje. 

Čadičové zloženie teda reprezentuje 
akési eutektikum v zložitom kremičita-
novom systéme primitívneho materiálu, 
z ktorého vznikali planéty. Je pravde-
podobné, že planéty pozemského typu, 
ak vznikali z chondritového materiálu, 
mali tasne po akrécii póvodnú kúru ča-
dičového zloženia; to platí aj pre ma-
terské teleso (či telesá) achondritických 
meteoritov, najmá eukritov. Bazalty, te-
da eukrity a ich brekcie — howardity, 
ako aj komplementárny materiál, repre-
zentovaný diogenitmi, kryštalizovali vel-
mi skoro po vzniku našej planetárnej 
sústavy. Izotopické údaje zo systémov 
U—Th—Pb, Rb—Sr, ale aj Nd—Sm uka-
zujú na dobu kryštalizácie pred 4,54 ± 
-I- 0,02 miliardami rokov, čo je len o 20 
miliónov rokov neskoršie, ako vznikali 
vysokoteplotné kondenzáty (CAI inklú-
zie). Pokial sa na tieto údaje móžeme 
spolahnúf, reprezentujú eukrity najstar-
šie bazalty v slnečnej sústave a je prav-
depodobné, že aj najstaršia kóra teres-
trických planét má rovnaký vek. Vznik 
takýchto primárnych bazaltických kór 
planét najskór sprevádzal aj vznik jad-
ra: svedčia o tom uzavreniny eukrito-
váho materiálu v mezosideritoch (me-
teoritoch, v ktorých sa nachádza váčšie 
množstvo kovu spoločne so silikátmi). 
Je takmer rečníckou otázkou, či sa 
v tom čase vytvoril magmatický oceán, 
alebo či táto aktivita prebiehala vo vul-
kanických vinách, tzv. seriálnym mag-
matizmom. 

Zatial čo póvodný magmatizmus —
pretavenie primitívneho materiálu — by 
sme mohli považovat za spoločný a vše-
obecný jav, nasledujúci vulkanický vý-
voj sa na jednotlivých planétach líšil. 
Príčiny rozdielov sú mnohé. S prvým 
pretavením došlo aj k prvému „hrubé-
mu" odplyneniu planetárnych teliss. 
V anglosaskej literatúre sa na toto od-
plynenie používa trochu vulgárne, zato 
však velmi výstižné označeaiie „velké 
grgnutie". Je zjavné, že to bola vulka-
nická udalost prvoradého významu. Pla-
néty, ktoré boli schopné udržat si uvol-
nené plyny a vytvorit atmosféru, sa vy-
víjali inak. Nedopadalo na ne také vel-
ké množstvo meteorického materiálu ako 
na planéty bez atmosféry, mohlo na nich 
nastat narúšanie hornín, napríklad vo-
dou a pod. Vytvorenie mohutnej kóry 
či rigidnej litosféry potom viedlo k to-
mu, že napriek existencii vnútorných 
pochodov a dostatočných zdrojov ener-
gie, sprevádzaných čiastočným tavením 

vnútri planét, magma nebola schopná 
preniknút na povrch. 

Móžeme vymysliet vela možných sce-
nárov vývoja planetáonych teliss. 
Preto sa zameriame na opis každého 
telesa, o ktorom vieme, že v minulosti 
malo vulkanická aktivitu. Na niektorých 
sa vulkanická činnost rýchlo skon-
čila, mé sú vulkanicky činné podnes. 
Akao planéty prvej kategórie by sme 
mohli uviest materské teleno eukritov 
a Merkúr, zatiai čo Mars, Venuša a 
Zem patria do druhej skupiny. Začnime 
však Mesiacom, ktorý práve pre tento 
prípad budeme považovat za planétu. 

MESIAC 
Izotopické údaje naznačujú, že Me-

siac je rovnako starý ako Zem. Rané 
štádiá vývoj  Mesiaca do doby prod 
štyrmi miliardami rokov sú zastreté im-
paktnými procesmi. Materiál brekcií, 
ktoré vznikajú impaktnými procesmi, 
však naznačuje zmiešanie z dvoch zlo-
žiek: mesačného plášfa a póvodnej kó-
ry, ktorú na Mesiaci tvoria horniny 
anortozitového zloženia (najmu z pla-
gioklasu) .a horniny obohatené o litofilné 
prvky (KREEP) ; tie pravdepodobne 
predstavujú reziduálnu taveninu vznik-
ni. tú pri kryštalizácii anortozitu (vn 
vrchnej časti). Táto reziduálna tavenina 
sa na mesačný povrch dostala zrejme 
vulkanickým procesom, ktorý pravdepo-
dobne spustili impaktné pochody, teda 
tak, že dopadajúce telená narušili kúru 
Mesiaca a magma sa vyliala cez vznik-
nuté trhliny. 

Vulkanická činnost sa na Mesiaci via-
že len na privrátenú stranu. Trvala geo-
logicky krátky čas, necelá miliardu ro-
kov. Lávy tu bez výnimky majú bazal-
tový charakter, s niekolkými „mesačný-
mi" špecifikami: vysoký obsah oxidu 
titaničitého, relatívne vysoký obsah že-
leza a nízky obsah alkalických prvkov, 
sodíka a draslíka. Aj stupeň oxidácie 
je nízky a naznačuje úpinú neprítom-
nost vody. O nižšom stupni oxidácie 

svedčí aj prítomnost len dvojmocného 
železa (na Zemi sa nachádza železo 
dvojmocné aj trojmocné). Voda, ktorá 
je hlavnou príčinou výbuchu sopiek 
v pozemských podmienkach, tu chýba, 
a preto sú výlevy mesačných čadičov 
velmi pokojné, čadiče však majú vezl-
kulárnu stavbu, ktorá svedčí o volake-
dajšej prítomnosti plynnej fázy. V čase, 
ked na Mesiaci lávy nízkej viskozity za-
lievali depresie povrchu spósobené km-
paktnými krátermi, musel byt naň nád-
herný pohlad. Povrch lávových príkro-
vov a prúdov velmi rýchlo chladol. 
Niekolkonásobné výlevy láv sú na Me-
siaci početné; velmi bežné sú tu útvary, 
ktoré na Zemi študujeme v bazaltických 
štítových sopkách — lávové tunely a 
brázdy. 

Vulkanická činnost sa na Mesiaci 
skončila zhruba pred troma miliardami 
rokov — zrejme preto, lebo sa vyčerpali 
energetické zdroje, ale najmá proto, le-
bo sa utvorila hrubá litosféra, ktorú ba-
zaltová magma s malým obsahom pr-
chavých zložiek nemohla nijako prera-
zit. Údajné výrony vulkanických 
plynov, ktoré ohlásili niektorí vedci 
(napr. Kozyrev) ešte v časoch pred 
Apollom, sa nepotvrdili ani pozorova-
niami astronómov, ani kozmonautov 
z obežnej dráhy okolo Mesiaca či pria-
mo na jeho povrchu. 

MERKÚR 

Údaje b vulkanizme na Merkúre sa 
viac než pri ktorejkolvek planéte opie- 
rajú o analógie, a to najmi3 s Mesiacom. 
Týka sa to najmá veku povrchu lávo-
vých prúdov, odvodeného z hustoty im- 
paktných kráterov na jednotku plochy, 
podobnosti výpine „bazénov", predpo- 
kladu o chondritovom zložení póvodné- 
ho materiálu (hoci v prípade Merkúra 
ide o teleso s velkým podielom kovov), 
teda aj údajov o hustote planéty. Priame 
dókazy o vulkanickej aktivite síce k dis-

Už prvá myšlienka vedcov, ked 
si prezreli snímky Merkúra zís-
kané Marinerom 10, viedla 
k domnienke, že Merkúr vo 
svojej ranej histórii vyvrhoval 
velké množstvá lávy, ktorá vy-
tvorila planiny. Podobná pred-
stava panovala aj o mesačných 
náhorných planinách. Ked však 
kozmonauti Apolla 16 pristáli 
na náhornej planine v oblasti 
pohoria Descartes, aby potvrdi-
li jej vulkanický póvod, nenaš-
li o ňom žiadne dókazy. Po pro-
grame Apollo sa teda začalo 
uvažovat o tom, že pri obrov-
ských impaktoch, ktoré vytvo-
rili priehlbiny mor, boli vy-
vrhnuté roztavené kamenné ú-
lomky, ktoré mohli tiett ako 
láva a usadit sa na nižších 
miestach. Nové pozemské po-
zorovania Mesiaca a opátovná 
analýza záberov z Marinera 
však prinútili vrátit sa k pred-
stave o vulkanizme. Oblast Ca-
loris (na obr.) na Merkúre je 
zrejme posledným svedectvom 
o bombardovaní Merkúra vel-
kými telesami, toto bombardo-
vanie zrejme spósobilo trhliny 
v kóre, ktorými sa neskór do-
stala na povrch láva a vytvo-
rila planiny. 
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pozícii nemáme a nepoznáme ani zlože-
nie povrchu, podobnost mesačných moní 
a výpine bazénov na Merkúre však ve-
dle k úvahe o bazaltovej povahe. Vul-
kanická aktivita na Merkúre trvala len 
o čosi dlhšie než na Mesiaci a skončila 
sa prod 2,5 mld rokov. Práve z týchto 
údajov vychádzajú aj termálne modely 
planéty, ktoré sa počítali tak, aby sa 
dali vysvetlit magnetické vlastnosti a 
vysoká hustota planéty. 

MARS 

Históriu dobývani.a marsovských so-
piek sprevádzajú problematické dojmy 
a závory prvých pozorovaní. Prvé zábery 
povrchu Marsa totiž vóbec nepoukazo-
vali na nejakú vulkanickú aktivitu tej-
to planéty. O takých 15 rokov neskór 
však už hovoríme o najváčšej vulkanic-
kej dielni vo vnútornej slnečnej sústa-
ve. Oblast Tharsis na Marse sústreďuje 
takých gigantov, ako je Olympus Mons 
s priemerom základne okolo 600 kilo-
metrov a výškou 26 kilometrov. Je to 
najvžčšia sopka, akú poznáme, dvakrát 
toTká než najváčší sopečný útvar na 
Zemi (pozn i zadnú stranu obálky). Ani 
ďalšie sopky tejto oblasti, Ascraeus 
Mons, Pavonis Mons či Arsia Mons, ne-
majú na Zemi dóstojných partnerov. 
Ale oblast Tharsis nie je jedinou so-
pečnou 'oblastou červenej planéty —
z ďalších sopiek móžeme menovat Ely-
sium Mons, Hecates Tholus a Albor 
Tholus alebo velmi staré sopečné útvary 
v oblasti Hellas. 

Mohlo by sa zdat, že o zložení láv na 
Marse máme len málo svedectiev. Mor-
fologická podobnost, údaje o zložení po-
vrchu zo sondy Viking a nakoniec aj 
údaje o marsovských meteoritoch (sku-
pino meteoritov SNC, t. j. shergottit ~ch- 
-nakhlitoch-chassignitoch; pozn i Koz-
mos 4/87, s. 127) však dávajú určitý ob-
raz o vulkanickej aktivite tejto plané-
ty. Tu už nebude pre čitateIa nijakým 
prekvapením, ak aktivitu označíme ako 
bazaltickú. Aj keá Viking analyzoval 
horniny, ktoré by sme na Zemi označili 
ako eoiické (vetrom premiestené) sedi-
menty, výsledky jasne ukazujú, že ide 
o zvetraný bazaltický materiál. Rovnaké 
tvrdenie by sme mohli dokumentovat 
analógiou medzi čadičovými štítovými 
sopkami na Zemi a štítovými sopkami 
na Marse, podobnostou množstva útva-
rov, akými sú napríklad lávové kanále, 

tenké lávové príkrovy, ktoré vznikajú 
v dósledku extrémne nízkej viskozity 
bazaltickej lávy (preto sú základne mar-
sovských sopiek také obrovské) i podob-
nostou vrcholových kaldier a erupčných 
kráterov na vrcholkoch sopiek. 

Jedným z najnápadnejších dókazov 
„bazaltickej povahy" vulkanizmu Marsa 
je zloženie, vek a ďalšie vlastnosti sku-
piny meteoritov SNC. Dókaz však nie 
je natolko spoIahlivý, aby sme so sto-
percentnou istotou mohli tvrdit, že prá-
ve tieto meteority pochádzajú z Marsa. 
Izotopická odlišnost od materiálov Ze-
me, Mesiaca i eukritového telesa, pokro-
čilý stupeň oxidácie aj skutočnost, že 
materiál chladol pomaly a že ešte pred 
miliardou rokov bol súčastou veTkej, 
geologicky aktívnej planéty, však výraz-
ne smerujú k možnému zdroju — Marsu. 
(Zvačša sa síce zdráham akceptovat 
mienku váčšiny — protože podobno ako 
stopercentná zhoda výsledkov laboratór-
nych meraní určite má nejaký háčik, 
ale v prípade meteoritov SNC nevidím 
lepšie riešenie.) Meteonitov zo skupiny 
SNC nie je veTa, necelá desiatka, repre-
zentujú však vzájomne komplementárnu 
skupinu vyvretých hornin, a to aj pro-
dukty tavenia (bazalty), aj materiál, 
ktorý po tavení zostáva vo zvyšku alebo 
z magmy hneď vykryštalizuje. SNC sú 
zložením podobné ostatným eukritom 
(HED), majú však menej hliníka, pod-
stat) viac alkálií a oxidované železo. 
Na skupine SNC je pozoruhodná aj 
skutečnost, že horniny kryštalizovali len 
pred 1,2 mld rokov (póvodný vek mate-
riálu, z ktorého tieto horniny vznikli, je 
však zhodný s vekom všetkých ostat-
ných materiálov v slnečnej sústave, teda 
4,6. 103 rokov). Pretože to však sú hor-
niny s trocha rozdielnym izotopickým 
zložením, nejde tu o jednu homogeni-
zovanú impaktnú taveninu, ale o kom-
plex niekolkých magmatických udalostí. 
Horniny tiež obsahujú stopy po šokovej 
premene, po impakte spred ani nie 180 
miliónov rokov, ktorý móže ukazovat 
na veTkú udalost, čo vyslala tento mate-
riál na pút mimo dosahu gravitačného 
poTa Marsa. 

Zatial čo na Zemi sme si už navykli 
spájat vulkanizmus s prejavmi tektoni-
ky litosfenických dosák (a na Zemi sa 
na ne neviažu len tzv, horúce škvrny —
hot spots), na Marse sa prejavy podobné 
pohybom dosák zatiaT nepozorovali. 
V pnípade marsovského vulkanizmu sa 

Oblast Tharsis na Marse 
je rozhodne najvóčšou 
vulkanickou oblastou vo 
vnútornej slnečnej sústa-
ve. Okrem slávnej sopky 
Olympus Mons tu nájde-
me množstvo velkých so-
piek, aké by na Zemi 
tažko hladali konkuren-
ta. Snímka z Viking Or-
bitera ukazuje severový-
chodnú časí Tharsis, 
v ktorej móžeme velmi 
pekne porovnat) rozličné 
sštruktúry. Sopka Cerau-
nius Tholus (vPavo) je 
vysoká 6 kilometrov, jej 
základňa má priemer 120 
kilometrov. Porovnanie 
s impaktným kráterom 
dolu v strede jasne uka-
zuje rozdiel medzi obo-
ma štruktúrami. 

tak musíme uchýlit k analógii s pozem-
skými horúcimi škvrnami. Je zrejmé, že 
na sopky bohatá severná a chudobnej-
šia južná pologula Marsa majú rozdiel-
nu tepelnú históriu. Je to záhada, kto-
rá sa bez ďalšieho výskumu Marsu sotva 
rozrieši. 

VENUŠA 

Planéta skrývajúca svoj povrch pod 
hustým príkrovom mračien hnala ešte 
nedávno tú úlohu čo Zem s extrémne 
vlhkým podnebím v karbóne. Venery 

Snímka Venery 15. Prvá ukázala pria-
my obraz vulkanického krátera na Ve-
nuši. Na zábere oblasti Metis možno 
rozoznat detaily s rozmerom 1,5 km, vi-
diet tu aj stuhnuté prúdy lávy. 

9 a 10 však ukázali horúcu a suchú púšt 
a o niekoIko mesiacov nato vydala Ve-
nuša svoje prvé vulkanické svedectvá. 
Gamaspektrometrické merania obsahu 
draslíka, uránu a tónia, získané soviet-
skymi Venerami 13 a 14, však naznačili, 
žena povrchu planéty sa nachádza geo-
chemicky velmi diferencovaný materiál 
s natoTko vysokými obsahmi týchto prv-
kov, že to móže byt charakteristické len 
pro vrchnú vrstvu planéty. Inak by Ve-
nuša bola nielen teplejšia, ale K, U a Th 
sú charakateristicky litofilné prvky, tak-
že každá magmatická udalost spósobuje, 
že sa nimi obohacuje tavenina a ochu-
dobňuje o ,ne zvyšok — reziduum. 

Ďalší, hod nepriamy dókaz o vulka-
nických procesoch na povrchu Venuše 
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získala sonda Pioneer Venus pri meraní 
obsahu oxidu siričitého v jej atmosfére 

(pozn Kozmos 3/84, s. 84). Klesajúci ob-
sah tejto zlúčeniny v priebehu piatich 
rokov naznačil, že pred príletom sondy 
k planéte došlo na jej povrchu k velké-
mu výbuchu, po ktorom sa do atmosféry 
dostali sopečné plyny (hádam sa 
i v tomto prípade móžeme spolahnút na 
neistú analógiu so Zemou). 

Vulkanická minulost (pokial táto čin-
nost na Venuši vóbec jestvuje) planéty, 
ktorá tak dókladne skrýva svoju tvár 
pred priamym pozorovaním, móže byť 
objasnená štúdiom morfologických čřt 
získaných radarovým snímkovaním ale-
bo laserovým meraním výšok. Neprí-
tomnost impaktných kráterov a prítom-
nost horských chrbtov vyčnievajúcich 
nad priemernú hladinu povrchu viac než 
1,5 kilometra, ale aj superpozícia Theia 
Mons na hrebeň v oblasti Beta Regio 
viedli k záverom, že Venuša je vulka-
nicky alctívna, pričom Theia Mons sa 
pokladá za štítovú, donedávna činnú 
sopku. Sama oblast Beta Regio sa po-
dobá východoafrickým riftovým dolinám 
a jej morfológia sa interpretuje ako 
vulkanická „riftová" činnost. 

Projekt Magellan (Kozmos 2/89, s. 50), 
v lrtorom podstatnú úlohu hrá radarové 
snímkovanie povrchu Venuše, prinesie 
áalšie pozorovania, na základe kterých 
si istotne utvoríme predstavu ovela 
presnejšiu. 

NAJLEPŠIE NAKONIEC? 

Keby sme sa mali zaoberat dalšími 
telesami, teda všetkými mesiacmi Jupi-
tera a Saturna či Uránu a Neptúna, a 
podrobne by sme študovali snímky 
Voyagera, istotne by sme v úsilí nájst 
vulkanickú aktivitu objavili také črty, 
ktoré pripomínajú vulkanickú aktivitu 
pozemského či mesačného typu. Bole by 
to však čisto akademické cvičenie 
s mnohými premennými, ako je schop-
nost týchto mesiačikov udržat si vodu, 
ich hmotnost, vzdialenost od materské-
ho telesa a pod. V našej diskusii by 
v porovnaní s dókazmi o vulkanizme na 
Marse či Venuši išlo len o špekulácie, 
keby . . . Keby nejestvovali snímky Ju-
piterovho mesiaca Io, ktorý na svojom 
povrchu nesie nielen celkom evidentné 
vulkanické útvary, ale je do dnešných 

Sopka Ra Patera 
na Io a jej okolie 
v čomsi pripomí-
najú obrázky zo 
Zeme a Marsa. 
Okrem sopky sa-
mej (dolu) možno 
rozoznat aj dye 
áalšie kaldery. 
Rózne farby na 
snímke reprezen-
tujú rozdielne 
skup enstvá síry. 
Hmotu vyvrhnutú 
zo sopky možno 
nájst vo vzdiale-
nosti až 200 km 
od krátera sopky. 
Snímku získal 
Voyager 1 šest ho-
din pred najv5č-
ším priblížením 
k mesiacu Jo. 

Zábery Jo, které 
získal Voyager 2 
zo vzdialenosti 
zhruba milión ki-
lometrov, ukazujú 
vývoj erupcií na 
mesiaci v priebe-
hu ósmich hodín. 
Na pravom okraji 
mesiačika je pek-
ne viditelné svita-
nic, no ukázala sa 
tu aj velká erup-
cia, ktorá vyvrhla 
v čase snímania 
materiál do výšky 
250 kilometrov. 

dní činný, a to celkom zvlášťnym vul-
kanizmom, ktorého hlavným produktom 
sú zrejme zlúčeniny síry. 

Nedávno sa však v americkom Scien-
ce objavili názory, .a ich autormi sú prá-
ce objavitelia týchto vulkánov, že 
v spektrách vulkanických produktov 
Io sa objavujú aj silikátové zlúčeniny. 
Vulkanická aktivita takého malého tele-
sa sa vóbec neočakávala. Ved Io má 
priemer a hmotnost nášho Mesiaca, 
ktorý už dávno vychladol a ktorý nemá 
dostatok vlastnej energie, či už by to 
bole zvyškové akrečné teplo, teplo krát-
kodobých rádioaktívnych izotopov, ale-
bo teplo dlhožijúcich rádioaktívnych 
izotopov. Tí, čo na snímkach Voyagera 
pozrovali aktivitu na Io, sa ešte pred 
objevením vulkanických erupcií na Io 
uchýlili k záverom, že Io je silne zahrie-
vaná slapovými silami medzi Jupiterom 
a nejbližšími mesiacmi, teda Io a Eu-
rópou, a ich rezonanciami. 

Charakter vulkanických erupcií na Io 
nepripomína vlastne nič, čo poznáme zo 
Zeme. Materiál sa rýchlostami 500-1 000 
m . s-r dostáva do výšok 300 kilometrov 
nad povrch mesiačika a vo tvare dážd-
nika, vlastne po balistických dráhach, 
klesá k povrchu (aspoň tak vyzeral vý-
buch sopky Pele na Io). Mali by sme 

si pripomenút, že síra sa taví pri pod-
statne nižších teplotách než kremičitany 
a že vlastnosti roztavenej síry (napni-
klad viskozita) sú odlišné. Preto tu náj-
deme aj celkom nevídané rozmery vul-
kanických formácií. Trhliny sú dlhé 
dvesto kilometrov, je tu dvesto kaldier 
s priemerom okolo dvadsat kilometrov 
a nájdeme aj ploché „štítové" útvary. 
To všetko sú údaje na pozemské pomery 
neocakávané a nepredstavitelné. 

Mesiac Io a popis jeho morfologických 
tonem by stačil na samostatnú kapitolu 
o planetárnom vulkanizme. Zatial čo vo 
vnútornej slnečnej sústave sme sa tak-
mer nemohli pomýlit pri vyhlásení 
o všadeprítomnom bazaltickom vulka-
nizme, neplatí toto zovšeobecnenie pre 
vonkajšiu čast slnečnej sústavy. Stačí 
si prezrieť fotografie mesiacov Jupitera, 
Saturna či Uránu a Neptúna — a obja-
víme desiatky nových svetov, desiatky 

mých, nepozemských morfológií a geo-
lógií. Avšak vulkanizmus zrejme i tak 
zostáva tým najvšeobecnejším spósobom 
diferenciácie pianetárnych telies. 

Južná pologuTa jedného ze štyroch ga-
lileovských mesiačikov — Jupiterovho 
mesiaca Io — na snímke širokouhlou 
kamerou z paluby medziplanetárnej son-
dy Voyager 1. Snímka sa získala pri pre-
lete r. 1979 a zachytáva oblast s rozlo-
hou 2,5 milióna kilometrov štvorcovych, 
čo je zhruba 6 percent povrchu' Jo; je-
den cm na obrázku zodpovedá asi 50 
kilometrom. Vidíme tu hned niekolko 
typov útvarov, velmi početne sú zastú-
pené kaldery — prepadnuté dná sopeč-
ných kráterov. Sopky chrliace síru, kto-
ré poznamenali celý povrch tohto po-
merne malého mesiaca, boli takpovediac 
vedeckou „bombou" — veď kto by pred-
tým očakával sopečnú činnost na takom-
to telese! Vpravo hore vidiet kráter sop-
ky Maasaw Patera, ktorej kaldeea 
s priemerom 50 kilometrov pripomína 
príbuzné sopečné krátery na Zemi a na 
Marse. NajvSčšia časí kaldery má hlb-
ku 700 metrov — zistilo sa to pomocou 
tieňa, ktorý vrhá jej okraj. Pravá časí 
kaldery je ešte hlbšia — dokonca 2 ki-
lometre. Tmavé prúdy lávy vychádzajú-
ce od kaldery siahajú do vzdialenosti 
niekolko sto kilometrov. Nižšie vlevo 
od Maasaw Patera nájdeme sopku Ra 
Patera, ktorá je aj na obrázku vYavo. 

202 





»,»»»--.~ ‚ 

-.r.~-~„v~,_
,.w~ a~~1 ~~~.5•~ s C ~~r~, t .vd 

~ ;. ~"°.~ j~~. 
aw+~`~..  ~-

_~-~+ ~~ ~a. .,f-.•~~ ~ " ~ ~; `'-~..~` 
w- ~w - i~s.Ť^' ~ ~.." 'aw~ ~ r1 

-.-~   ...-•.. _ 

~- ~ '~a-' ~~-~`~ `x.•• ,'"'a'^r.~°~`'~ -n~; 
~ ~~° ~5., z 

-~.~'~+, . -. - `.~ 
~ 

4~ ~~ee ~ r • . a .~4-~,ý DL ~.a~,~• 
-_ _c . ..n~, ...• ř.~.:...'~: =..!'. - ,...~._.. - ti~rt ' _ • '•: 

Olympus Olympus Mons z oblasti Tharsis na planéte Mars — najvščšia, i ked už dávno vyhasnutá sopka slnečnej sústavy. Priemer 
základne sopky dosahuje vyše 600 kilometrov, výška je 26 000 metrov — prevýšili by ju azda tni Everesty nad sebou. 
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KráI'ovsk súhvezUie 
Pokfal ma památ neklame, tým pr-

vým kúskom hviezdnej oblohy, ktorý 
sem kedysi spoznal, nebol Velký voz, 
ale nádherné súhvezdie Orióna. Pres-
nejšie — tá výrazná a neobyčajne sú-
merná skupina hviezd, podobná motý-
lovi so škvrnou na jednom krídle, kto-
rá tvori jeho základ. Dnes už v Orióne 
poznám kdektorý kút a veTa zaujíma-
véh•o sem sa o ňom dozvedel z literatú-
ry. Napriek tomu mi však každú zimu 
znova pripravuje áalšie prekvapenia —
bez toho, že by sem azda používal čo-
raz vžčšie áalekohTady. 

Vezmime si napr. iba Oriónov meč, 
volným okom a zbežne viditelný len 
ako hmlistý obláčik. Už od čias Klau-
dia Ptolemaia sa v ňom však uvádza-
jú tni hviezdy tesne nad sebou, ktoré 
nesk&1 dostali (začínajúc tou najjuž-
nejšou) označena c, 8 a c Orionis. Mi-
nulú zimu sme sa však s Jirkom Duš-
kom celkom náhodou presvedčili o tom, 
že v Meči je toho i bez áalekohladu vi-
diet ešte viac. Stúpali sme lesom k na-
šej pozorovatelni ;a cestou sme vychut-
návali nádhernú oblohu, ozdobenú do-
konca aj zimnou Mliečnou cestou, kto-
rá stekala až takmer k obzoru. Všetky 
tni historické hviezdy boli v Meči vi-
diet na prvý pohlad, južná bela najjas-
nejšia a dye severné hmlisté (pozni 
kresbu; urobil ju — pri inej pníležitosti 
— Jirka Dušek). Bez vúčších tažkostí 
sme okrem toho juhozápadne od c Orio-
nis našli aj jej sprievodcu, hviezdu 
štvrtej velkosti vo vzdialenosti asi 8 uh-
lových minút. A navyše, Jirka si' vši-
mol aj áalší hmlistý obláčik — naj-
slabší a najsevernejšf. V katalógoch vy-
stupuje ako otvorená hviezdokopa NGC 
1981, beci o tom, čije v bežnom zmysle 
slova otvorenou hviezdokopou, by sa 
dalo diskutovat. V triédri je peknou 
skupinkou jasných hviezd (celková 
hviezdna velkost desiatky najjasnejších 
je 4,6 magnitúdy), okrem nich však ko-
pa neobsahuje takmer nič. Vo väčších 
prístrojoch táto jasná, hoci chudobná 
hviezdokopa vynikne iba v tých prípa-
doch, keá sa ešte vojde do zorného po-
la. Fri pohlade 15 cm refraktorom je 
však v 56-násobnom zv5čšení celé zorné 
pole (s priemerom 46') krásne a bohaté, 
piné žiariacich bielych diamantov, z 
kterých jeden má slabšieho modravé-
ho sprievodcu (dvojhviezda E 750). 

Rovnako ako NGC 1981 sa v áaleko-
hlade na nepoznanie premenia aj ostat-
né okem viditelné časti Meča. Zo sprie-
vodcu loty Orionis sa napr. vykTuje 
krásna a v triédri 10 X 50 roztomile tes-
ná dvojica jasných hviezd 747. Tho-
mas W. Webb opfsal v minulom storo-
čí ich farby ako žltastú a popolavú, 
v skutečnosti však sú — rovnako ako 
váčšina hviezd v Orióne — čisto biele. 

Sama c Orionis, nazývaná aj Hatysa, 
sa cez triéder ukazuje ešte nezmenená. 
Už v malém zváčšení 15 cm n dalekohTa-
dů sa bez tažkostí javí ako trojhvfezda 
E 752. Bližší sprievodca (pozn i tabulku) 
hlavnej krémovej zložky je jasno bela-
sý a je pozoruhodný z hladiska astrofy-
zikálneho. Látka, z ktorej je táto hviez-
da utverená, je samozrejme zložená naj-

ZAUJÍMAVOSTI 
NOČNEJ 
OBLOHY 

Mapka Oriónovho meča 
(zhotovená Jiřím Duš-
kom). Číselné údaje o 
vyznačených dvojhviez-
dach a premenných 
hviezdach nájdete v ta-
bulke. 
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DVOJHVIEZDY 
1 — označenie. 2 — r 
fická), 3 — charakter 
a Základné minimum 
b Základné minimum 

(1) (2) (3) (4) (5) 

:,' 743 8,3 9,4 1,9" 280° 1954 
2; 747 4,8 5,7 35,7" 223° 1924 
E 748 (Sl Ori) AB 6.7 var 7,9 var B,8" 31° 1975 

AC 5,1 12,6" 132° 1975 
AD 6,7 21,5" 96° 1975 
AE 11,1 4,1" 351° t1934 
AH 15 7,9" 178° 1889 
CF 11,5 4,0" ,122° ,1957 
CG 16 7,4" 34° 1888 

2; 750 6,5 8.5 4,2" 60° '1940 
.r. 752 (c Ori) AB 2,8 6,9 11,3" 141° '1932 

'AC 49,5" 103° 1904 
2; 754 5,7 8,9 5,2" 287° 1933 
E I 16 (r)2 Ori) AB 5,2 6,5 52,5" 92° 1937 

AC 9,1 128,7" 97° 1926 
í 13 8,2 10,2 1,1" ,138° 1943 
Dawes (42 Ori) 4,7 7,9 1,6" 213° 1936 

PREMENNĚ HVIEZDY 
1 — označenie, 2 — hviezdne velkosti zložiek, 3 — uhlová vzdialenost zložiek, 4 — 
pozičný uhol, 5 — rok merania 

ozsah zmien hviezdnej velkostí (v — vizuálna, 
premennosti 
JD 2440265,343, perióda 6,470525 dňa. 
JD 2443144,600, perióda 65,43233 dňa. 

p — fotogra-

(1) (2) 

T Ori 8,7 12,6 v 
KX Ori 6,9 8,1 p 
LP Ori 7,6 9,3 p 
NV Ori 8,7 11,3 v 
BM Ori 7,90 8,65 v 
V 1016 Ori 6.72 7,65 v 

Táto kresba Jirku Duška z noci 16.117. 
februára 1989 (medzná hviezdna velkost 
4,8m) svedčí o tom, že v Oriónovom 
meči aj bez dalekohladu vidiet dost de-
tailov. Jasná hviezda v dolnej časti je 
c Orionis; najv5čší hrlistý obláčik s vý-
razným stredom, už od roku 1603 bol 
označovaný č Orionis, oválna škvrnka 
nad ním potom dostala označenie c 
Orionis. Tieto tni objekty boli známe už 
v staroveku a pokladali ich za obyčajné 
hviezdy. Najsevernejší obláčik na kres-
be je otvorená hviezdokopa NOC 1981 
(4,6m), ktorá napodiv nie je uvedená 
v Atlase Coeli; c Ori okrem toho utvára 
volným okom rozlíšiteYnú dvojicu; (2,8 
a 4,3' magnitúdy, vzdialenost 7,8') 
s blízkou slabšou hviezdou. 

(3) 

nepravidelné 
nepravidelné 
nepravidelné 
nepravidelné 
zákryty typu Algol8 (trvá 16 hod.) 
zákryty typu Algolb (trvá 19 hod.) 

má z vodíky a hélia. Neobvyklé je však 
to, že v povrchových vrstvách c Ori B 
spomedzi izotopov hélia prevláda 3He, 
kým v prípade normálnych hviezd do-
minujú fažšie atómy tohto prvku —
izotop "He. O tretej zložke Hatysy sa 
v sprievodcovi z roku 1843, ktorý na-
písal William Henry Smyth, dočítame, 
že má „vínovočervenú farbu". Zdá sa 
však, že ide iba o kuriozitu, pretože 
farba takej slabej hviezdy sa v 15 cm 
dalekohlade, aký Smyth používal, nedá 
posúdif. 

Najnápadnejšia hviezda celého Meča 
je tiež obklopená slabou difúznou hnilo-
vinou NGC 1980. Objavil ju už William 
Herschel; lord Rosse ju svojím obrím 
zrkadlovým ďalekohladom videl ako 
prstenec s priemerom 3'. Hmlovina je 
však viditelná aj podstatne menšími 
prístrojmi, ako píše napríklad Webb 
(uvádza, že je dostupná aj 14 cm dale-
kohladu) a ako sme sa napokon pre-
svedčili vlastným pozorovaním. V 56-ná-
sobnom zváčšení 15 cm refraktora vy-
zerala ako hmlistá žiara, súmerne ob-
klopujúca hlavnú zložku Hatysy až do 
vzdialenosti 100". Hmlovina priliehala 
až k hviezde samej a na okrajoch pre-
chádzala do stratena. 

Kecy už však hovoríme o NGC 1980, 
musíme upozornit na to, že pozorova-
nie slabých difúznych hmlovín je vel-
mi zradné. Vo váčšine prípadov ležia 
totiž v tesnej blízkosti jasných hviezd 
a velmi lahko sa móže stat, že to, čo 
pozorovatel pokladá za hmlovinu, je 
svetlo hviezdy rozptýlené v optike áa-
lekohiadu. Optiku ďalekohladu, vráta-
ne okulárov, treba udržiavaf v čistote 
a musíme dávat pozor, či okulár nie je 
zahmlený alebo s námrazou — na to to-

2°' 

Kamil Hornoch využil výnimočne dobré 
pozorovatelské podmienky na to, aby 
nakreslil Velká hmlovinu v Orióne (M 
42) a M 43 tak, ako ich videí triédrom 

10 X 50. Trapéz (81 Ori) je na jeho kres-
be tesnou štvoricou hviezd, tni hviezdy 
vlavo od nej sú jednotlivé zložky ó'-' 
Ori. Z dalších hviezd stojí za zmienku T 
Orionis, ležiaci na východnom okraji 
hmloviny M 42. Sever je hore, východ 
vl'avo. 

tiž stačí iba vlhkost očí. Po slabých roz-
Iahlých hmlovinách pátrame len na čis-
tci a tmavej oblohe a vždy sa usiluje-
me možnost nepravých hmlovín vylú-
čit pohladom na rovnako jasné hviez-
dy, o ktorých spoYahlivo vieme, že ich 
neobklopuje nijaká skutečná hmlovina. 
Musíme pritom použit rovnaký okulár, 
maf hviezdy vždy presne uprostred po-
la a viac ráz urobit kontrolu. 

Prejdime však k dalšej časti Orió-
novho meča, historicky 'označovanej 8 
Orionis, ktorú Jirka Dušek na svojej 
kresbe zachytil ako hmlistú škvrnu troj-
uholníkového tvaru, výrazne sa zjasňu-
júcu smerom do stredu. Už v triédri sa 
rozpadne na rad hviezd, z ktorých mno-
hé sú premenné, a na dye hmloviny —
nevelkú M 43 (NGC 1982) a očarujúci 
klenot — Vetká hmlovinu v Orióne, M 
42 (NGC 1976). Tým, ako sa bývalá é 
Orionis z atlasu Johanna Bayera už pod 
náporem prvých dalekohladov rozpadla 
na množstvo jednotlivostí, prešlo jej 
označenie na dye nápadné skupiny 
hviezd vo Vetkej hmlovine. Viacnásob-
nú sústavu, ktorej štyri najjasnejšie 
zložky tvoria známy Trapéz, nazývame 
c&1 Orionis; trojicu hviezd, které od seba 
lahko rozlíšime už triédrom (na mapke 
Meča sú označené písmenami A, B, C), 
súhrnne označujeme č2 Orionis. 

Najstarší zachovaný záznam o pozo-
rovaní neskoršej M 42 dalekohladom 
je z pera Francúza Nicolasa Peiresca a 
pochádza z roku 161.92. Prakticky si mó-
žeme byt istí, že ide o prvé pozorova-
nie Vetkej hmloviny v Orióne vóbec, 
pretože dalekohlad začal na prezeranie 
nebeských telies používat až koncem ro-
ku 1609 Galilei. Ten však napodiv M 42 
nepoznal, Noci hviezdu po hviezde pre-
šiel celý Oriónov meč a starostlivo si 
ho nakreslil. 

Jednotlivé časti velmi členitej hmlo-
viny majú svoje pomenovanie — podob-
ne ako časti povrchu Mesiaca. Tak na-
príklad ten temný záliv, čo sa do hmlo-
viny ostro zarezáva od severozápadu, sa 
nazýva Sinus Magnus (Velký záliv), 
najjasnejšej časti M 42 sa v bezpro-
strednom okolí 1 Orionis hovorí Regio 
Huygeniana (Huygensova oblast) — 
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Podrobná mapka Trapézu, viacnásobnej 
sústavy S1 Ori. Štyri najjasnejšie zložky 
sú označené v zhode s Aitkenovým Ge-
nerálnym katalógom dvojhviezd (v lite-
ratúre sa niekedy vyskytujú aj odlišné 
identifikácie). Zložky A až F sú dostup-
né 15 cm refraktoru, zostávajúce tni sú 
velmi slabé. Vzácnu dvojicu hviezd asi 
šestnástej veIkosti (H) napríklad videl 
naposledy vynikajúci pozorovatel dvoj-
hviezd Burnham koncom minulého sto-
ročia, a to iba raz v živote. 

podia astronóma, ktorý ju opísal. Huy-
gensova oblast má taký velký jas, že 
zostáva viditelná aj za spinu a niekto-
rí pozorovatelia sú schopní vnímat jej 
zelenú farbu. Pokial je noc tmavá a 
čistá a je pokojné ovzdušie, je pohlad 
na ňu nezabudnutelným zážitkom. Aj 
pátnástcentimetrovým refraktorom 
možno v nej vidiet množstvo detailov, 
svetlejších a tmavších miest, zálivov a 
mostov; celý skvost je korunovaný nád-
hernou skupinou hviezd :9' Orionis. 

Rozlíšit túto sústavu (E 748) je pre 
triéder nesmierne tažká úloha; vo 25-
násobnom zváčšení Sometu však už bež-
ne bývajú vidiet štyri najjasnejšie 
zložky tesne pri sebe. Tieto utvárajú 
podobu známeho Trapézu, ako sa cu-
dzím slovom vraví lichobeižníku. V 15 
cm ďalekohlade má najjasnejšia zložka 
C (pozn i mapku $1 Ori) farbu žltobielu, 
D je čisto biela, A modrastá, a najslab-
šia B je orgovánovobelasá. Za naozaj 
vynikajúcich podmienok, keá je vzduch 
nielen dokonale priezračný, ale aj po-
kojný (závisí to nielen od počasia, ale 
aj od umiestenia dalekohladu), sú vša « 

takýmto prístrojom vidiet aj dalšie dye 
zložky — E a F, obidve asi jedenástej 
veIkosti. Ked som si minulú zimu za 
takýchto výnimočných okolností preze-
ral M 42, zazrel som medzi hviezdami 
Trapézu celkom nečakane a na prvý 
pohlad piatu hviezdu. Bola taká ná-
padná, že v prve] chvíli som si dokonca 
myslel, že tu vybuchla nova. Vzápátí sa 
však ukázalo, že je to zložka E; šiesta 
hviezda (F) si na ňu svojou jasnostou 
privelmi trúfaf nemohla, hoci v jej 
prípade boll prekážkou lúče jasnej 
hviezdy C. 

Vzhlad Trapézu sa však nemení iba 
so zmenami pozorovacích podmienok. 
Dye zo štyroch najjasnejších hviezd Ú1
Ori sú totiž zákrytové premenné s po-
merne velkou amplitúdou (pozn i tabul-
ku). Zložka B je známa ako BM Ori 
(zákryt nastáva vždy raz za 6,5 dňa). 
ál Ori A je pramennou hviezdou V 1016 
Ori s neobvykle dlhou periódou 65 dní. 
To značí, že jej zákryt, trvajúci asi 19 
hodin, můžeme zváčša pozorovat iba raz 
do roka. Najbližší nastane až 22. decem-

Tretí messierovský objekt v Orióne, naj- 
nápadnejšia reflexná hmlovina našej ob-
lohy, M 78, je na tejto kresbe Leoša On- 
dru zachytená pri pozorovaní 15 cm re- 
fraktorom (priemer pola 46'; sever je 
hore, východ vYavo). Oddelená drobná 
škvrnka pri južnom okraji M 78 je zrej- 
me hmlovina NGC 2064 (identifikácia 
je neistá). Kamil Hornoch okrem toho 
13 cm Newtonom (zvíičš. 69 X) videl aj 
NGC 2071: „slabá hmlovinka priemeru 
1' s nápadnou hviezdou"; centráina 
hviezda hmloviny je označená šipkou. 

Seminář o meziplanetární látce ve veselí n. M. 

Začnu domnantou tohoto koordino-
vaně připraveného (ČAS, HaP Brno, 
SAS, KH Banská Bystrica) semináře, 
konaného 20.-21. 3. 1989. Byla ní 
skvělá přednáška J. Bočka o televizní 
technice sledování meteorů, s podrob-
ným přehledem metod. Hitem byl vi-
deozáznam s několika zachycenými me-
teory od 0-té po 5-tou velikost. 

Z kratších referátů vzbudily zájem: 
netradiční a inspirující přispěvek dr. 
J. Rajchla „Meteor jako událost", pří-
spěvek dr. A. Hajduka „Rozpory v me-
tódach určovania hustoty meteoroidov 
(o mezerách v oblasti kvantitativních 

ukazatelů i přes pokroky v teorii prů-
letu), příspevek dr. I. Kapišinského 
„Negravitačné efekty v dynamike a evo-
lúcii častíc kozmického prachu (o ob-
tížnosti kvalifikace celé řady vlivů) a 
dr. Padevěta „Hypoteza planetárního 
původu meziplanetární látky" (nevšední, 
i když problematická teorie o mezipla-
netární látce jako materiálu prošlém 
vývojem a diferenciací ve velkých pla-
netach). 
Ostatní referáty se zabývaly převážně 

jednotlivými pozorovacími programy a 
chybami pozorování; žádný nereprezen-
toval konečné výsledky. Diskuse uká-

bra 1990 (stred zákrytu je o 20,50 SEC). 
Ak vám počasie dovolí sledovat túto 
vzácnu premenu Trapézu, použite ako 
porovnávacie hviezdy zložky D a B. 

Hmlovinu M 43 objavil, ako sa zdá, 
de Mairan najneskór roku 17313 Vedla 
M 42 je pomerne nenápadná, hoci je 
viditelná aj v triédri ako kruhový 
hmlistý obláčik obklopuj úd hviezdu 
siedmej veIkosti. Táto je sice tiež hviez-
dou premennou, zmeny jej vizuálnej 
hviezdnej veIkosti však dosahuj  iba 
cca 0,lm. Vo váčších prístrojoch je 
Mairanova hmlovina nápadnejšia, ne-
ukáže už však nijaké áalšie detaily. 

Na m'nožstvo zaujímaných objektov 
mimo vlastného Meča nám už nezostá-
va miesto. Celkom sme obišli hmloviny 
v blízkosti š Orionis so slávnou Kon-
skou hlavou (temná hmlovina Barnard 
33), krásnu štvorhviezdu d Orionis alebo 
nádherne červenú W Ori na spodnom 
okraji Oriónovho štíta. Rozhodne by 
sme nemali zabudnút na tretí Messierov 
objekt v súhvezdí, na M 78. Za výbor-
ných podmienok jej drobný chumáčik 
Iahko nájdete aj triédrom 10 X 50 — na 
to stačí vediet, že leží necelé 4° východ-
ne od d Orionis, alebo že s ňou a s 
Ori utvára rovnoramenný trojuholník 
s pravým uhlom pni druhej spomedzi 
menovaných hviezd. Zváčša však na vy-
hiadanie M 78, a najmá prvý raz, bu-
dete,potrebovat prístroj váčší, napr. So-
met 25 X 100. Tým sú už v hmlovine 
vidiet dye výrazné zjasnenia nad sebou, 
roztvorená dvojica hviezd asi deviatej 
veIkosti y V 15 cm dalekohlade je hmlo-
vina, pni dvojici hviezd najjasnejšia a 
na východ prechádzajúca do stratena, 
vidiet na prvý pohlad a v jej okolí je 
za výnimočných okolností možné vypát-
rat aj dalšie slabé a drobné hmloviny, 
NGC 2071 a NGC 2064. 

LEOŠ ONDRA 

Poznámky 

3 V atlase Uranometria z roku 1603, kto-
rého autorom bol bavorský právnik a 
astronomický nadšenec Johann Bayer 
(1572-1625). 

2 Na toto dlho obchádzané pozorovanie už 
začiatkom nášho storočia upozornil G. 
Bigourdan (Comptes Rendus, 162, 489/ 
1916). 

s Traité de 1'Aurore Boréale, s. 249, 1733. 
Ich uhlová vzdialenost je 50,7", pozičný 
uhol 202°. Sherburne W. Burnham na-
vyše 47 cm dalekohiadom zistil, že se-
verná hviezda je vlastne dvojica (9 a 
11,5m, 2", 85°). Celá trojhviezda má 
označenie i  559 (ADS 4374). 

zaly na řadu příčin tohoto stavu: vel-
ký počet a objem pozorovacích materiá-
lů, poněkud paradoxně k tomu malý 
rozsah dat k jednoduchému statistické-
mu vyhodnocení (dr. Porubčan), složi-
tost a nepropracovanost výsledků, napr. 
v případě unikátních fotografií spekter 
meteorických stop (P. Zimnikoval), 
pracnost zpracování primárních dat a 
malý zájem amatérů o tuto činnost. 

Z diskusí vyplynulo, že je třeba jed-
nak dosáhnout těsnější vazby mezi po-
zorovacími programy amatérů a profe-
sionálních pracovišt, jednak zaintereso-
vat více vyspělých amatérů na zpraco-
vání výsledků pozorování. Jako další 
perspektivní cesta se ukazuje možnost 
mezinárodní spolupráce. 

Dr. Vladimír Znojil, CSc. 
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HVIEZDY NA PRÁZDNINÁCH ---

OMASTINÁ'89 
a ostatně 

Čas, keá Zem na svojej dráhe okolo 
Slnka prechádza aféliom a keď naša 
denná hviezda zalieva severnú polo- 
guTu nadbytkom svetla a tepla, máme 
už tradične vyčlenený na oddych a re- 
laxáciu. No je to súčasne i čas velkých 
príležitostí pre pracovníkov hvezdární. 

Napino si to uvedomili v Partizán- 
skom. Letných akcií, ktoré na tohtoroč- 
né leto pripravili pracovníci OOS — 
hvezdárne v Partizánskom, bolo skutoč- 
ne dost. 

Pre tých, ktorým astronómia učarila 
— teda pre členov astronomických 
krúžkov — pripravila hvezdáreň II. 
okresný zraz astronómov pionierov, na-
zvaný Omastiná '89, ktorý sa uskutočnil 
v dňoch 31.7.-7. 8. Na zraze boli pio- 
nieri, ktorí si svoju účast zaslúžili pre-
boj ovaním do okresného kola kvízovej 
sútaže Lo vieš o hviezdaeh?. rJčastníci 
tu mali možnost vypočut si viacero 
prednášok, naučili sa pracovat s astro-
nomickou ročenkou a poučili sa zo za- 
ujímavých videofilmov. Velkému záuj- 
mu sa tešil i malý osobný počítač, z kto- 
rého bolo možné promptne získat efe- 
meridy najbližších kozmických telies. 
Keá to dovolilo počasie, učili sa mladí 
adepti astronómie orientovat na letnej 
oblohe a zameriavat áalekohYad na cha-
rakteristické objekty v súhvezdiach. 
Týždeň s hviezdami vyvrcholil astrono-
mickou sútažou (najlepšie v nej obstá-
li B. Tekula, P. Bariak a J. Milata). 

V ústrety záujmu mládeže o astronó- 
miu vyšli pracovníci partfzánskej hvez- 
dárne i návštevou šiestich pionierskych 
táb•orov (v Hornej Vsi, na Duchonke a 
v Látkovciach). 

O živom občianskom záujme o astro- 
nómiu, umoenenom tohtoročným „ro- 
kom Mesiaca" (30. výročie sfotografová 
nia odvrátenej strany, 20. výročie pri- 
státia človeka a aktwálna udal•ost — za- 
tmenie), svedčila zvlášt vydarená akcia 

„Stretnutie pri ďalekohTade", priprave-
ná v spolupráci s Miestnym kultúrnym 
strediskom v obci Velké Uherce. Pri-
bližne 250 návštevníkov všetkých veko-
vých kategórií prejavilo tu záujem o po-
zorovanie nášho súpútnika aj ďalších 
objektov hviezdnej oblohy. Pozorova-
nie bole dopinené odbornými filmami, 
čo podnietilo i neformálnu besedu. 

Vladimír Mešter 
Foto: Vladimír Mešter a Vojtech Gubka 

Využit to, čo je 
Hviezdy skrátka k letu patria. Vie to 

i Bratislava, hon i stánok na astronomic-
kú osvetu jej citeYne chýba. Co jej ne-
chýba, je — Dunaj. Romantickú plavbu 
by mal mat Bratislavčan absolvovanú. 
I tomuto póžitku však okolnosti dost 
málo žičia. Asi ako bratislavskej astro-
nómii. 

Tak zrejme vznikol nápad spinit obi-
dve tieto želania naraz. Akcia „Astro-
nómia na lodi", usporiadaná v máji As-
tronomickým úsekom PKO, sa stretla 
s očekávaným pochopením. Plavba bola 
vyrátaná tak, aby sa loď dolu tokem do-
stala riadne za mesto, až k lužným le-
som, a do dvoch hodín sa vrátila a aby 
sa za ten čas odohralo kompletné stmie-
vanie s jeho odhalovaním hviezdnej ob-
lohy. 

Také rozmanité publikum človek tak 
Iahko nevidí: rodičia s detmi, triedy, 
krúžky, pi'onierske skupiny, školáci aj 
študenti žhaví po poznaní, milenci i dó-
chodcovia. Mnohých iste zlákala loď, 
ale zrejme im ani tá astronómia nebo-
ba proti chuti. Loď sa napinila do po-
sledného miestečka. Dr. K. oMaštenová, 
vedúca Astronomického úseku PKO, 
zvládla všetkých. Na hornej palube bo-
lo niekoIko ďalekohIadov, cez ktoré sa 
ochotne ponúkal dorastajúci Mesiac. Na 
dolnej zatial prebiehal erudovaný s pro-
jekclou spojený výklad severnej oblo-
hy, premietali sa i filmy s poznatkami 
kozmických sond a o kozmonautike. Aj 
rozprávkovo spravované báje o bytos-
tiach, ktorých mená nesú objekty na ob-
lohe — báj o Perzeovi i ďalšie. 

Ma dmálna pohoda, čaro teplej noci, 
víkend pred sebou. O pol jedenástej sa 
ani z lode nechcelo. Vystupuj úci pokra-
čovali v rozhovoroch. O astronómii. 

Takže napokon sa hviezdam dal od-
pustit i ten podraz, že sa vóbec neuká-
zali. ToIko póžitkov by Bratislavčan 
naraz asi ani nevydržal. Azda až nabu-
dúce — roku 1990. 

A. L. 

Ako sa delikátna téma 
ubráni sprofaaovaniti 

— toho dókazom belo sympózium Ži-
vot ve vesmíru v dňoch 2L-23. 7. V Os-
trave, zorganizované Cs. klubem PSA 
(predstavili sme ho v Kozmose Č. 4J 
/1988), ostravskou HaP, pobočkou ČSA 
a mými. 

Otázky vzniku života prislúcha dnes 
nešit bioastronómii, astrobiológii a koz-
mickej biológii, spojeným hTadaním ne-
poznaných principov. Aj záujem časti 
verejnosti je už dostatočne aolídny, než 
aby bole možné nechat ho napospas 
senzáciechtivým. Vart preto bole na 
sympóziu málo frekventovaným spoje-
nie „mimozemské civilizácie" ; viac sa 
hovorilo o vývojových cestách organic-
kej hmoty. Pne sympózium bota prí-
značná snaha udržat svoju.úroveň na 
výške a v serióznom rámci špičkových 
svetových poznatkov — hod i nebolo 
určené vedcom; práve to je jeden z dó-
kazov vysoko postavenej latky populari-
zácie vedy v našej krajine. A zárukou 
tejto úrovne boll vedecké autority pred-
nášajúcich — dr. V. Liebl, dr. V. Zno-
jil, dr. P. Koubský, doc. M. Šolc, dr. 
Z. Stuchlík, Ing. S. Rusz, B. Růžička. 
O špičkovej úrovni svedčí najmá to, že 
sympózium bole iba nedlho po vrcho-
lovom stretnutí elitných svetových od-
borníkov — po pražskej konferencii 
ISSOL (International Society for the 
Study of the Origin of Life; organizácia 
je známa udeYovaním Oparinovej me-
daily; jej prezidentom bol donedávna 
slávny S. Miller, od tohto roku je ním 
J. Orá). O najnovších progresívnych, 
na konferencii ISSOL prednesených in-
terpretáciách a modeloch vývoja che-
mizmu a abiogenézy na Zemi aj vo ves-
míre dost podrobne informoval dr. 
Liebl, čo bolo zavíšené náročným, ale 
logicky zrozumitelným výkladem o mož-
nom vývoji koacervátov a správaní kor-
ganizmov v extrémnych podmienkach. 
To, kolko móžu takéto poznatky poskyt-
nút dnešnej astronómii, dokumentova-
la prednáška dr. Koubského (o možných 
planetárnych systémoch hviezd) a dr. 
Šolca (o metódach skúmania uhlíkových 
m•olekúl dokázaných v kométach). 

Je nesporné, že takéto poznatky sa 
dnes nemóžu uzatvárat vo vedeckých 
pracovniach, ale že zákonite musia pre-
nikat k vedychtivej verejnosti. Tomu, 
aby na tejto púti nezbulvárneli, nede-
gradovali sa, treba však múdro čelit. 
A jednu z ciest, ako to robit, ukázalo 
i ostravské sympózium. 

A. L. 

Expedícia Premenně '89 
Urěovaniu miním jasnosti šestice 

krátkoperiodických zákrytových dvoj-
hviezd sa na Kolonickom sedle pod ve-
dením I. Kudzeja a P. Ivana v dňoch 
L-10. 7. venovalo 13 amatérov z Hu-
menného a Michaloviec. Zo 63 počíta-
čem spravovaných protokolov bude 52 
publikovaných. Kópie holi zaslané do 
brnianskeho centra am•atérskych pozo-
rovaní premenných hviezd a partne-
rom v Odese a Massachusetts. 

I. K. 
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Opöt 
v lubine 

Začiatok prázdnin pre nejedného mla-
dého astronóma amatéra značí najmá 
to, že sa treba vybraf na Zraz mladých 
astronómov amatérov. Tohto roku sa 
opál konal v Lubine, v krásnom pro-
stredí Bielych Karpát. Usporiadatel —
SÚAA v spolupráci so SZAA — pripra-
vil mladým astronómom vskutku pekný 
týždeň pod hviezdnou oblohou. Začiatok 
podujatia bol priam symbolický — 4. 
júla po polnoci nastal zákryt 28 Sgr Ti-
tanom (pozorovatelia zachytili až ko-
niec udalostí). V programe ZMAS-u 
bolo niekoTko nočných pozorovaní; naj-
viac času im venovali sekcie medzipla-
netárnej hmoty a premenných hviezd. 
No nie všetok čas sa trávil v tábore. 
Najmě výlet na Bradlo si všetci po-
chvalovali — vrátane účastníkov z PLR, 
BLR, NDR a MLR, ktorí tiež nechýbali 
na pietnom akte kladenia vencov. Všet-
ci si tak uctili významného slovenské-
ho astronóma svetového mena — M. 
R. Štefánika. Lubor Hutta 

Zo žatvy KH Hlohovec 

ec..~,~tAtal~

` .i. ' 

i~ 

• Čingov '89: Program júlového zrazu mladých astronómov Zs. kraja, rozdelený 
do 3 častí — odbornej (s 5 sekciami: odborno-pozorovatelskou, meteorologickou, 
výpočtovotechnickou, kozm'onautickou a turisticko-orientačnou), športovej (branno-
-športové preteky, túra) • a kultúrno-výchovnej (besedy: s úcčastníkmi SNP, s členmm 
horskej služby; exkurzia), vyvrcholil súfažou Astronóm '89. (J. K.) 

• Na inšpiratívnu 6-dňovú študijnú cestu po hvezdárňach a planetáriách (Vla-
šimi, Cottbus, Most, Hradec Králové) vydalo sa 24. júla 44 vedúcich i členov astro-
nomických krúžkov Zs. kraja. (J. B.) 

• Dobrou vyváženosfou praktickej a teoretickej časti vyniklo augustové Prakti-
kum pre mladých pozorovaterov zákrytov hviezd a zatmení, ktoré bolo pre pozo-
rovateTov ,a vedúcich Západoslovenského kraja v OH Partizánske. (J. K.) 

• Náplňou hlohovského Praktika pozorovatePov premenných hviezd (7.—+l1. 8.) 
bdi najmě pozorovania zákrytových premenných XZ Her a IV Gas. (V. K,.) 

Zatmenie Mesiaca 
na Vartovke 

Pozorovanie tohto pekného astrono-
mického úkazu sme pripravili pre zá- 
ujemcov z radov verejnosti v noci 16./ 
/17. augusta 1989. Napriek tomu, že tu 
iš10 o pozorovanie v druhej polovi-
ci noci, presnejšie v ranných hodinách, 
na Vartovku prišlo viac ako 30 zanie- 
tených záujemcov, ktorí trpezlivo až do 
2h20m SEČ čakali na začiatok čiastoč- 
ného zatmenia. Počasie sa vydarilo, tak-
že spolu s pracovníkmi banskobystric-
kého rozhlasu a členmi Klubu vedy, 
prognostiky a vedeckej fantastiky pri 
DK ROH sme celý priebe~h zatmenia až 
do západu Mesiaca pozorovali d'aleko- 
hTadmi hvezdárne. Mnohí si priebeh za-
tmenia aj odfotografovali, v čom im po-
máhali pracovníci hvezdárne, ktorí Po-
skytli prístroje a odb'ornú pomoc. 

D. Očenáš 

iJpiné zatmenie Mesiaca 17. 8. patrilo 
k tým, ktoré sa pozorovateTom za dlhé 
ponocovanie bohato odvdačili. Táto 
snímka zachytáva Mesiac p5,f minút Po 
predpovedanom vstupe do piného tieňa, 
o 2h25m SEČ. Eipozícia 1/60 s objektí- 
vom 5,6/1000 na Fortepan 400. 

Foto: J. Škvarka 

Zraz v Jesenníkoch 
Ako každoročne, aj tohto roku sa 

uskutočnil Zraz pioniérov astronómov 
Západoslovenského kraja. Tentoraz bo-
to jeho dejiskom Horní Města v Jesení-
koch. Účastníkmi zrazu boll najlepší 
členovia astronomických krúžkov z ce-
lého kraja, ktorí dosiahli výborné vý-
sledky v súfaži Čo vieš o hviezdach?. 

Odbornú náplň zrazu predstavovali 
jednak lekcie, a jednak pozorovania —
Slnka i oblohy po jeho západe. 

Príjemným spestrením programu bo-
li i nemenej pútavé pozemsky oriento-
vané akcie — športové súfaže, turistic-
ké vychádzky a celodenný výlet na Ma-
cochu. Anna Uhráková 

Do populárnej ty. súfaže 3X víc, nebo nic sa roku 1990 zaraáujú i odbory astronómia a kozmonauitika. Záujemci spo-
medzi česky alebo slovensky hovoriacich amatérov (t. j. bez odborného vzdelania) nad 15 rokov sa móžu pnihlásif začiat-
kom decembra 1989. Adresa: 658 88 ČST Brno, 3X víc, nebo nic — Astronómia (Kozmonautika). 
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„Před kopulí někto sykl, že se řítí EBICYKI ..." 

— týmto ebipokrikom bol 8. 7. 1989 na olomouckej hvez-
dárni •otvorený 6. ročník EBI, nazvaný „Sliezske okolie", hejt-
manom tejto „spanilej jazdy" bol J. Grygar, CSc. Vypovedá 
štatistik EBI: Do 7 etáp rozdelenů trasu Olomouc—Vrbno pod 
Pradědem—Jeseník^Vrbno (noclah)—Opava—Dolní Benešov 
—Ostrava-Poruba—Havířov-Bludovžce—Český Těšín—Třinec 
—Rožňov pod Radhoštem—Vsetín—Kysucké N. Mesto—Žili-
na, dlhú 665 km, preělo 51 účastníkov, z toho 7 žien (Za 6 ro-
kov 1 RI sto je 4 000 km s návštevou 56 hvezdární .a pozoro-
vatelní). 

Po-pri hvezdárňach, pozorovatelniach a planetáriu treba 
v súvislosti s týmto ročníkom spomenúf aj ďalšie zaujímavé 
miesta: múzeum v Šternberku, Hejn•ove, Opave, sopku Uhlíř-
ský vrch; pamdtník v Hrabyni, skanzen v Rožnove ap. Neza-
budnutelnné sú spomienky na ,gastrohnutie" — na dolky 
v Olomouci, guláš v Benešove, halušky v Kysuckom Novom 
Meste. 

Kadial sa valil, tam vdačný národ ebicyklistov načerpával 
stratené kalórie, prijímal (propagačné materiály), nasával 
(vedomosti, skúsenosti), preliezal (všetky kúty hvezdární), 
vyzvedal, počúval, živo besedoval. . . A s radostou na chvílu 
zamenilsliapanie do pedálov za posedenie — o. i. vo vagó-
nikoch parného vláčika vo Vychylovke, práve pre túto prí-
ležitost oživeného. Čaro mal i každovečerný ceremoniál zá-
písu do ebicyklistického preukazu a preobliekanie štyroch far-
bami odlíšených . typov tričiek — čierneho Tachyónu, zelené-
ho Leňochoda, modrého Smoliara a hnedého Deštruktora. 

Záverečnou hymnou („Ebicykl, ebicykl, astronomů je to 
pikl" — na melódiu Ej, uchnem) a s „Do videnia na EBI 
1990 v severných Čechách!" sa .16. 7. EBICYKL '89 ukončil 
na žilinskej hvezdárni, kde bola celá akcia aj vyhodnotená. 

Ing. Eva Krchová 

Jedno z príjemných zastavení: školská hvezdáreň v Jeseníku. 
Foto: O. Navrátil 

Kalendár SÚAA 
Slovenské ústredie ama-

térskej •astronómie v Hur-
banove vydalo vo Vydava-
telstve Obzor v náklade 
3 000 kusov metodickú pub-
likáciu Astronomické úkazy 
a výročia v roku 1990. Pub-
likácia má formu násten-
ného astronomického ka-
lendára, pozostáva z obra-
zovej a textovej časti. Ob-
razovú čase tvorí súbor 
dvanástich farebných foto-
grafií astronomických za-
riadení na Slovensku, na ti-
tulnej stran je fotografia 
obrazu M. R. Štefánika, kto-

réh•o 110. výročie narodenia 
si pripomíname. 

V textovej časti nájdeme 
časové údaje o zajímavých 
konfiguráciách planét, ich 
vzdialenosti od Zeme, m•.-
ximálnu jasnost a pod. Sú 
tu uvedené fázy Mesiaca, 
zatmeni'a Slnka a Mesiaca, 
maximá aktivity hlavných 
meteorických rojov. Spo-
menuté sú významné výra-
čta našej i svetovej astro-
nómie a kozmonautiky. 

Kalendár si móžete zakú-
pit v PNS, v SÚAA v Hur-
banove a na hvezdárňach 
po celom Slovensku. Cena 
je 20.— Kčs. 

B. Lukáč 
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Položenie kytice k Šte-
fánikovej mohyle v 
Ivanke pri Dunaji bolo 
dóstojným sprievodným 
podujatím seminára As-
tronómia na Slovensktq 
I, konaného 5.-6, mája 
1989 v bratislavskom 
PKO a zorganizovaného 
Ústrednym výborom 
SZAA i Astronomickým 
úsekom PKO. Seminár 
bol venovaný vývoju as-
tronomického myslenia 
u nás a jeho atmosfé-
ru ozvláštňovala aktuál-
nost výročia Štefániko-
vej smrti. (Na obr. je 
Ing. Dušan Janota.) 

Fotografia: 
Matej Plekanec 

Meteorická expedícia 1989 
Tohtoročná expedícia za 

pozorovaním Perzeíd sa ko-
nala v dňoch 31. júla-13. 
augusta na tradičnom mieste 
— v Brložne v južnej časti 
Slovenského rudohon!a a ma-
la tieto základné programy: 

— Vizuálne pozorovanie 
meteorického roja, spojené so 
zakresl'ovaním do gnómic-
kých máp. (Zúčastnilo sa ho 
20 pozorovatelov z celého 
Slovenska, ktorí za 10 pozo-
rovacích nocí — čistý pozo-
rovací čas 37hllm — urobili 
1890 záznamov, čomu zodpo-
vedá 1339 jednotlivých mete-
orov, 380 meteorov pozoro-
vali súčasne dvaja alebo via-
cerí pozorovatelia.) 

— Koordinované pozoro-
vania cez ďalekohlad, reali-
zované v rámci 5-ročného 
programu na roky 1988-
-1992; autormi sú RNDr. 
Vladimír Znojil a Petr Dra-
vec z HaP M. KFopernika v 
Brne. (Zúčastnených 8 pozo-
rovatelov urobilo spolu 528 
záznamov. Tieto výsledky sa 
spracúvajú jednotne — pre 
všetkých účastníkov progra-
mu — v Brne.) 

— Fotografiovanie sústavou 
fotoaparátov Flexaret a P-Six 
zo stanic v Brložne a na Var- 
tovke; na tejto súčasne beža- 
la aj celooblohová komora. 
Spektrostopofotom sa sledo-
vali stopy meteorov. (Pokial 
to umožnili atmosferdcké pod- 
mienky, fotografovalo sa pát- 
nástimi aparátmi. Pre nežič- 
livost počasia sa nafotogra-
fovalo 7ba 6 meteorov a ne-
zachytila sa nijaká stopa ani 
jej spektrum.) 

Hlavným organizátorem 
expedície bola Krajská 
hvezdáreň v Banskej Bystrici 
za účinnej pomoci okresných 
hvezdární v Ž21ine, Rimav- 
skej Sobote a Žiari nad Hro-
nom. Počty registrovaných 
a sfotografovaných meteorov 
sú menšie vinou počasia. Vý-
sledky expedície sa spraco- 
vali na Krajskej hvezdárni 
v Banskej Bystrici, boli pri- 
pravené na publikovanie v 
Meteorických správach SAS 
a na zverejnenie na Medzi- 
národnej konferencii pozoro- 
vatelov meteorov, ktorá sa 
konala v októbri v 1VI1;R. 

D. Očenáš 

Hoci sa na expedícii podarilo vinou počasia nafotografovat 
len 6 meteorov, najjasnejšia Perzeida —8m pripraveným 
očiam fotoaparátov predsa len neušla. Foto: J. Škvarka 



X. riadny zjazd 
SAS pri SAV 

sa konal v dňoch 26. a 27. mája 1989 
v Starej Lesnej. Delegáti posúdili čin-
nost Spoločnosti od jej IX. zjazdu (bol 
19.-20. 6. 1986; písali sine o ň•om v Koz-
mose Č. 6/1986). Za ten čas sa SAS má-
že pochválit radom úspechov, jej úlohy 
sa však stávajú čoraz náročnejšími —
ak si chce udržat autoritu ako inštitú-
cia hlásiaca sa ku svojej spoluzodpo-
vednosti za to, čo sa dnes na poli astro-
nómie na Slovensku deje, aká je úro-
veň poznatkov — tak odborných, ako 
tých, čo sa odovzdávajú popularizač-
nými formami. 

Iba niekolko slov o charaktere orga-
nizácie. SAS je vedecká společnost pri 
Slovenskej akadémij vied, ku kontu má-
ja mala 377 členov, z toho 138 riad-
nych, 227 mimuriadnych a 12 čestných. 
Riadnym členom tejto vedeckej Spo-
ločnosti sa móže stat iba pracovník 
v odb•ore astronómie alebo v príbuz-
ných vedných disciplínach, s ukonče-
ným vysokoškolským vzdelaním, ktorý 
vo vedeckom výskume alebo na peda-
gogickom úseku vysokých škál napomá-
ha rozvoj astronómie. Tieto kritériá sú 
dané poslaním SAS a sú zakotvené v jej 
stanovách. V súčasnosti má SAS 8 po-
bočiek (B. Bystrica, Bratislava, Hloho-
vec, Hurbanovo, Košice, Prešov, Tat-
ranská Lomnica, Žilina), pracuje v nej 
8 odborných sekcií (historická, kozmo-
lógie a kozmogónie, medziplanetárnej 
hmoty, prístrojovej a fotografickej tech-
niky, slnečná, stelárna, výpočtovej tech-
niky, zákrytov a zatmení) a dye komi-
sie — pedagogická a terminologická. Se-
kretariát Slovenskej astronomickej spo-
ločnosti má sídlo v Astronomickom ús-
tave SAV v Tatranskej Lomnici. 

Na zjazde sa zvolil ústredný orgán na 
nasledujúce 3-ročné obdobie — 17-člen-
ný hlavný výbor (so 7-členným pred-
sedníctvom) a 3-členná revízna komi-
sia. Predsedom zastáva nadalej RNDr. 
P. Paluš, CSc., a podpredsedom RNDr. 
V. Rušin, CSc. (podla stanov je 
prípustné zastávat funkciu po dye vo-
lebné obdobia za sebou); vedeckým ta-
jomníkom sa stal RNDr. J. Žižňovský, 
CSc. 

Po bohatej a plodnej diskusji zjazd 
prijal uznesenie, ktorým zavázuje hlav-
ný výbor zamerat prácu najmi týmito 
smermi 
— v rámci existujúcich astronomických 

zariadení na Slovensku pestovat as-
tronómiu s cielom zvyšovat astrono-
mické a prírodovedné povedomie ši-
rokej verejnnstž: 

— využit širokú sjet hvezdární, astrono-
mických krúžkov i ochotu jednotli-
vých aktívnych členov společnosti a 
popularizovat — najmá v spolupráci 
so Socialistickou akadémiou — as-
tronomické poznatky a ich svetoná-
zorové dósledky, a to predovšetkým 
medzi mládežou; 

— v spolupráci s LAS pri ČSAV, AsÚ 
SAV, MFF UK a JSMF rozvíjat čin-
nost odborných sekcií a komisií s cle-
Tom zapojit vážnych záujemcov do 
rješenia odborných problémov, a to 

i v rámci medzinárodných organizá-
cii — v súlade s rezolúciou IAU; 

— pokračovat v dobrej spolupráci so 
SZAA, SÚAA, krajskými, okresnými 
a závodnými hvezdárňami i kabinet-
mi astronómie na Slovensku; 

— neustávat v úsilí a podpore výstav-
by nových astronomických zariadení 
na Slovensku najmá v Bratislave, 
hlavnom meste SSR; 

— na konferencii o vyurčovaní astronó-
mie presadzovat jeho skvalitnenie 
v školách; 

— venovat pozornost lepšiemu zdoku-
mentovaniu súčasnosti a nedávnej 
histórie astronómie na Slovensku; 

— pokračovat v úsilí o konštituovanie 
a uvedenie do života Slovenskej rady 
amatérskej astronómie ako koordinu-
júeeho orgánu všetkých zložiek astro-
nomického hnutia. 

RNDr. J. Zverko, CSc. 

Hlohovec 
má planetárium 

„Išlo nám tu o jednu vec: odpútat sa 
od predstáv, aké o vesmíre máme, a 
vžit sa do predstáv a vesmíre, aký je." 

Pre začiatok teda ide o dost. Citovaný-
mi slovami sa totiž končí prvý program 
pripravený v novotu slovenskom plane-
táriu, uvádzaný od jeho otvorenia (5. jú-
la) v priebehu ťohtoročných prázdnin. 
A začína sa tento informatívny program 
slovami: „Som planetárium ZKP 2 a do-
kážem ..." Nasleduje vymenovanie a 
potom 17-minútové hudbou i slovom 
sprevádzané predvedenie toho všetké-
ho, čo dnes dokáže každé planetárium. 
Že i toto, o tom už niet pochýb. Aké 
však budú kultúrno-výchovné postupy 
pracovníkov nového hlohovského plane-
tária, teda čo oni dokážu, o tom chcú 
presvedčit dalšie programy; dva z nich 
— Slncový kolotoč a Martin a hviezda 
— sa uvádzajú od septembra a v do-
hladnom čase pribudnú i dalšie. Reper-
toár má perspektívne tvorit 5-6 pro- 
gramov. Rozbeh teda majú v Hlohovci 
dobrý. 

Tunajším astronómom naozaj nemož-
no vyčítat, že by nedokázali to, čo do-
kázat chcú. Už vyše 30 rokov sa v Hlo-
hovci s astronómiou nekoketuje, tu as-
tronómiou žijú. Už od čias astronomic-
kého krúžku v 50. rokoch založeného dr. 
Cserem. A v súčasnosti si už zvykli zod-
povedat aj za to, ako ňou žije celý Zá-
padoslovenský kraj — ved tunajšia 
Krajská hvezdáreň, ktorá onedlho oslá-
vi „pinoletost", metodicky riadi vyše 400 
krúžkov v kraji. Diferencovane slúžin po-
trebám mesta, okresu i kraj a. 

Na počiatku bol dvojhlavový projek-
tor (umožňujúci aj premietanie južnei 
oblohy), až potom prišlo to ostatné. 
(Tento výrobok firmy Zeiss bol zakú-
súčasne s prešovským.) S výstavbou no-
vej budovy KH na konci Sládkovjčoyej 
ulice, alebo miestne: na kopci či na 
Svinnej hore, sa začalo roku 1985, a to 
z prevádzkových prostriedkov hvezdár-
ne. 

Šípka nad sídliskom Závalie človeka 
k planetáriu spolahlivo dovedie, jeho 
nenápadná, až priskromná budova by 
však to, že „tu dakde by to malo byt", 

ani neprezradila — nebyt kupoly neda-
lekej pozorovatelne s dalekohladom. Na 
rozdiel od pozorovatelne planetárium 
kupolu nemá (resp. má — dokonca 
S 10-metrovým priemerom — ale iba 
projekčnú, zvonka utajenú pod rovnou 
strechou) a — takisto na rozdiel od nej 
— je, aspoň vo svojej premietacej sále, 
imúnne voči ruchom zo Seredskej ces-
ty. Podmienky i vybavenie sály s jej 
66 pohodlnými kreslami majú všetkých 
5P. Ak k tomu — na čo v Hlohovci 
bezosporu majú predpoklady — pri-
budnú i perfektné programy, nebude 
azda západoslovenskému, no i mému 
divákovi tažké odmysliet si chýbajúcu 
architektonickú reprezentatívnost (na-
pohon — aj La Scala je zvonky dost 
obyčajný doro medzi okolitými) či oča-
kávaný parádny vestibul. 

Neoplývajúc priestorom pracuje tu 
6-členný kolektiv metodického oddele-
nia KH, vedený Janou Struhárikovou. 
Má jasnú predstavu o diferencovaných 
náučných, popularizujúcich i zábav-
ných programoch — pre materské ško-
ly, pne mladších i starších žiakov ZŠ, 
pre stredoškolákov a učňovskú mládež, 
ako aj pre dospelých. Pne tých sa 
uvažuje o popoludňajších programoch 
dva razy za týždeň pre exkurzie mlá-
deže sa ráta s dvoma dopoludňajšími 
programami. PodIa potreby sa budú do-
plňat primeranými diapásmami a fil-
mami. Hovorí sa o dobudovaní prístroja 
(začiatkom júla chýbala ešte projekcia 

Jupiterových mesiacov), o sebestačnosti 
(zatial predpokladanej), no i o prislú-
benej pomoci vo vedlajšej budove síd-
liaceho Krajského osvetového strediska 
pri nahrávaní a filmovaní, o prípadnom 
nadviazaní kontaktov s trnavským di-
vadlom. 

Uvedomuje si však aj hlohovská ne-
hvezdárska verejnost, aký významný 
kultúrny stánok získala? Júlový infor-
mačný bulletin Život v Hlohovci (ktorý 
inak má vo zvyku ohlasovat aj podú-
jatia na prvú dekádu mesiaca — hodi 
už s krížkom po funuse) o tom mlčí, 
augustový to iba sucho konštatuje je-
dinou velmi oficiálnou fotoaktualitou. 
Téma .,Otvorenje planetária" prišla na 
rad až o štvrt roka. 
A pútač na Marxovej ulici sa na celé 
leto uspokojil s vylepením pozvánky 
a vystrihnutého obrázku projektora 
medzi pohladnicami na tému „Leto". 

A.L. 
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Ing. BORL5 ŠTEC 

POZORUJT 
S NAMI 

VOLNÝM OKOM 
ĎALEKOHL'ADOM 
FOTOAPARÁTOM 

(Všetky časové údaje sú v SEČ) 

December a január sú skutočne 
zvláštnym obdobím. Krásna tmavá ob-
loha s množstvom zaujímavých objek-
tov, nevypočítatelné počasie a častokrát 
treskúca zima hovoria za i proti pozo-
rovaniu. Tentoraz bude najzaujímavej-
ším objektom Jupiter, ktorý je v jed-
nej zo svojich velkých opozícií. Gemi-
nidy a Kvadrantidy ako najvýdatnejšie 
roje budeme móct pozorovat len za svi-
tu Mesiaca, takže okrem sledovania 
nádherných objektov zimnej oblohy bu-
de najlepšie upriamit sa na prípravu 
pozorovania ďalšieho z úpiných zatmení 
Mesiaca ktoré bude už čonevidiet —
9. februára. 

PLANÉTY 

Merkur sa v polovici novembra začal 
približovat k Zemi. 23. decembra bude 
v najváčšej východnej elongácii, 20° od 
Slnka. Nad obzorom je večer po západe 
Slnka. Táto elongácia nie je velmi 
priaznivá, určitá možnost zbadat Mer-
kúr bude okolo 25. decembra. Priebeh 
elongácie je na obrázku; tam je zná-

Merkúr na večernej oblohe počas naj- 
v5čšej východnej elongácie v decembri 
a začiatkom januára 1990. Polohy Mer- 
kúra zodpovedajú okamihu 16h40m SEČ, 
zakreslený je aj kosáčik Mesiaca v ča-
se konjunkcie 29. decembra o 16h SEČ. 

zornená aj konjunkcia Merkúra s Me-
siacom, ktorá nastane 29. decembra o 16. 
hodine. Merkúr bude mat vtedy jasnost 
_01m, od Mesiaca bude vzdialený 1,7°, 
Mesiac bude 36 hodín po nove. Do dol-
nej konjunkcie sa Merkúr dostane 9. ja-
nuára. Od Zeme sa v tomto období 
vzďaIuje. 1. februára bude v maximál-
nej západnej elongácii (20°), nad obzo-
rem bude ráno pred východom Slnka. 
Elongácia však pre pozorovanie nie je 
výhodná. 

Venušu vidiet čoraz lepšie. Najváčšiu 
jasnost —4,7m dosiahne '14. 12. Na pre- 
lome roka je pil západe Slnka až 14° 
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nad obzorom. Potom sa však jej uhlová 
vzdialenost od Slnka zmenšuje a 18. 1. 
bude Venuša v dolnej konjunkcii. Kon-
com januára sa planéta začne zjavovat 
pred východom Slnka nízko nad juho-
východným obzorom. 

Zem na svojej dráhe okolo Slnka do-
siahne perihélium 4. 1. o 18h — vtedy 
bude k Slnku najbližšie. 

Mars sa nachádza v súhvezdí H•ado-
nosa, takže nad obzor vychádza ráno. 
30. decembra sa priblíži k hviezde An-
tares. Mars má jasnost +1,5m, Antares 
je premenná s rozmedzím jasnosti +0,8 
až +1,8m. 

Jupiter uvidíme nad obzorom po celú 
noc, pretože 27. 12. bude v opozícii 
so Slnkom. Na prelome rokov je naj-
výraznejším objektom nočnej oblohy. 
Velmi zaujímavé bude v tomto období 
pozorovanie zákrytov jeho velkých me-
siacov, ich prechod popred kotúč pla-
néty; pokojná obloha zimných nocí 
umožní pozorovanie aj zakreslovanie 
povrchu Jupitera i zmien na ňom pre-
biehajúcich. Jasnost planéty je —2,7m, 
uhlový priemer jej kotúčika, 44". 13. de-
cembra o 21h bude Jupiter 3,5° južne 
od Mesiaca. Ďalšia konjunkcia nastane 
10. 1. o 0h, Jupiter bude 4° južne. 

Saturn, Urán i Neptun sú viditelné 
velmi zle, pretože sa postupne dostá-
vajú do konjunkcie so Slnkom. 

Pluto nájdeme na rannej oblohe 
v Hlave Hada. Udržuje si jasnost okolo 
± 13,7m a jé+ o vyše 61 AU (16. januára 
o 1,173 AU) bližšie k Zemi ako Neptún. 
Začiatkom septembra, 7. 9., sme bolí 
svedkami prvého pozorovaného precho-

du Pluta perihéliom. Je to jedinečná 
udalost, ved ďalšie naj,váčšie priblíže-
nie Pluta k Slnku na 29,656 AU budú 
móct pozorovat až naši vzdialení po-
tomkovia 11. februára 2238. 

METEORY 

V decembri a v januári je v čin-
nosti 12 meteorických rojov, z ktorých 
za zmienku stoja Geminidy, Ursamino-
ridy a Kvadrantidy. Geminidy a Kvad-
rantidy sú najaktívnejšie pravidelné 
roje, ich maximálna hodinová frekven-
cia často prevýši sto meteorov za ho-
dinu. Tento rok však Mesiac nevelmi 
žičí ich pozorovaniu. Počas maxima Ge-
miníd 13. decembra je tesne po spine, 
takže svieti po celú noc; Kvadrantidy 
4. januára bude zrejme presvetIovat 
Mesiac v prvej štvrti. Najlepšie pod-
mienky na pozorovanie budú teda 
v čase maxima Ursaminoríd v noci 
22./23. decembra, keď 25-dňový Mesiac 
vychádza až o pol štvrtej ráno. 

ZATMENIE MESIACA 

Úpiné zatmenie 17. augusta prebehlo 
v pinej spokojnosti všetkých pozorova-
telov. Pekné počasie umožnilo zazname-
nat velké množstvo kontaktov mesač-
ných útvarov s tieňom Zeme. Sme radí, 
že vela amatérov reagovalo na našu 
výzvu z čísla 4/89. Do konca septembra 
sine dostali údaje od 21 pozorovatelov 
z celého Československa. Všetok tento 
materiál sa pokúsime spracovat tak, aby 
sme výsledky mohli uverej nit už v na-
sledujúcom čísle. Tam uverejníme aj 
predpoveď a údaje o ďalšom úpinom 
zatmení Mesiaca, ktoré nastane večer 
9. februára budúceho roka. 

Takto postupne vstupoval Mesiac do zemského tieňa počas zatmenia 17. augusta. 
Snímka je z Vartovky, exponované 1/60 s od 2h03m SEČ každých 5 minút Yashi-
cou na ORWO NP 22. Fotografovali B. Čabáková a P. ZimnikovaL 



Dva výrezy z pracovných snímok, ktoré urobil G. Červák na Skalnatom Plese 2. 
februára 1989 astrografom 300/1500 na platne ORWO ZU-21 formátu 9 X 12 cm. 
Rozmery výrezov na platniach sú prlbližne 25 X š5 mm. Snímka viavo bola expo-
novaná od 22h02m00S do 22h06m00s SEČ, snímka vpravo od 23 138m00S do 23h42m00s 
SEČ. Pohyb planétky Č. 7 Iris, ktorá je vyznačená šipkou, je za 1 hodinu a 32 
minút už badateIný. 

Astrometria na rudových hvezdárňach 
Snímka velkou Schmidtovou komorou 

na Mt. Palomare ukáže v poli 12X•18° 
až 2000 malých planét. Vyhladávanie 
a najmá systematické sledovanie týchto 
objektov je však pre velké áalekohlady 
nerentabilné, a preto takmer všetku 
prácu v tejto oblasti vykonávajú a budú 
vykopávat menšie áalekohlady. Váaka 
tejto skutočnosti sa pri pozorovaní ma-
lých planét móžu uplatnit aj prístroje 
našich ludových hvezdárníl. 

Pozorovanie planétok možno rozdelit 
do dvoch oblastí: Pozorovanie planétok 
už známych a hiadanie nových. Hla-
danie Diových planétok je značne ná-
ročnejšie. V Československu sa ním 
zaoberá hvezdáreň na Kleti, ktorá pod 
vedením doc. RNDr. A. Mrkosa, CSc., 
dosiahla na tomto poli vynikajúce vý-
sledky2, 3.

Propagačné pozorovanie a fotografo-
vanie známych planétok možno robit 
podla efemeríd a mapiek, ktoré sú pre 
najjasnejšie planétky uvedené v kaž-
dej Astronomickej ročenke. Z odborné-
ho hladiska má pri známych planétkach 
význam fotografické určovanie ich po-
lóh, merarlie svetelnej krivky a štúdium 
ich fyzikálnych vlastností. Pre naše 
hvezdárne je naj dostupnej šie určovanie 
polóh, ktoré je základom pre spresňo-
vanie dráhy. U nás sa ním systematicky 
zaoberáme v Oddelení medziplanetár-
nej hmoty Astronomického ústavu SAV, 
a to v rámci medzinárod.ného progra-
mu, ktorý riadi ITA (Institut teoreti-
českoj astronomii) v Leningrade. ITA 
každoročne vydáva zborník „Efemeridy 
malych planet". 

Keáže astronómovia amatéri v róz-
nych diskusiách často vyjadrujú svoju 
túžbu zapojit sa do profesionálnych 
programov, ponúkame •aj im možnost 
zapojit sa do programu ITA. Pre záu-
jemcov, ktorí si budú chciet vyskúšat 
určenie polohy planétky, budeme v rub-
rike Pozorujte.. . uverejňovat efemeri-
dy planétok sledovaných v rámci pro-
gramu, a to pre obdobie, keá ich pred-
pokladaná jasnost nebude slabšia ako 
l0,Om. 

Na určenie polohy planétky, teda jej 

rovníkových súradníc (rektascenzie a 
deklinácie pre ekvinokcium 1950,0), je 
potrebné poznat čas začiatku a konta 
expozície s presnostou na 1 sekundu, 
zemepisné súradnice a nadmorskú výš-
ku miesta pozorovania. Po zmeraní pra-
vouhlých súradníc dvoch trojíc zná-
mych referenčných hviezd a planétky 
na snímke sa metódou dependencií vy-
počíťajú spomínané rovníkové súradni-
ce5- s. Vyžaduje sa, aby rovníkové sú-
radnice neboli určené s chybou vičšou 
ako i". Z toho dóvodu musí mat ob-
jektív, ktorým sa fotografuje, •ohniskovú 
vzdialenost aspoň 150 cm. V záujme čo 
najpresnejšieho zmerania polohy pla-
nétky a referenčných hviezd netreba 
volit čas expozície pridlhý, aby ich ob-
razy na snímke neboli zbytočne velké. 

Aby boto možné planétku na snímke 
nájst a odlišit ju od okolitých hviezd, 
je potrebné vždy robit dye expozície 
s odstupom niekolko hodín tak, aby 
zmena polohy planétky bola pri porov-
naní snímok evidentná. Vhodný odstup 
móžeme odhadnút z denného pohybu 
planétky po oblohe. Stačí nám velmi 
hrubý odhad, takže denný pohyb mó-
žeme vypočítat pomocou Pytagorovej 
vety, pričom dennú zmenu v rektascen-

zii a v deklinácii určíme lineárnou 
extrapoláciou z efemeridy. 

Na Skalnatom Plese fotografujeme 
astrografom s priemerom objektívu 
30 cm a ohniskovou vzdialenostou 150 
cm spravidla na fotografické platne 
ORWO ZU-21 rozmerov 9X12, resp. 
24X24 cm. Jeden centimeter na platni 
predstavuje asi 23' na oblohe. Pri jas-
nejších objektoch je dlžka expozície 
4 minúty a druhá snímka sa robí s od-
stupom i až 2 hodiny. 

Výsledok, teda rovníkové súradnice 
pre čas rovný stredu exponovania da-
ného objektu spolu s údajmi o mieste 
exponovania, móžete poslat na adresu: 
Astronomický ústav SAV, 'oddelenie 
MPH (planétky), 05960 Tatranská Lom-
nica. 

Nakoniec, fotografovanie známych 
planétok a určovanie ich polohy móže 
byt pre začínajúcich hlad'ačov nových 
objektov dobrým odrazovým mostíkom. 
Na objav novej planétky nestačí totiž 
len nájst ju, ako je to v prípade komét, 
ale treba určit aj jej dráhu, na čo sú 
potrebné aspoň tni polohy. Pri váčšom 
záujme o túto činnost by sme časom 
mohli zriadit službu výpočtu predbež-
nej dráhy. RNDr. L. Neslušan 

Poznámky 
1— Diskusia na 2. celoštátnom seminári 

o MPH, Veselí nad Moravou 20.-21. 
marta 1989. 

2 — Kozmos 2/89, s. 42, Planétky na Kleti. 
3 — Astronomická ročenka 1985, s. 126. 
4 — Kozmos 3/77, S. 72. 
5— Malyje planety, Nauka, Moskva 1973. 
6 — Astronomická ročenka 1984, S. 126. 

Pravdepodobne prvá snímka kométy Brorsen-Metcalf 19890 u nás. Získal ju Da-
libor H•anžl pomocoů astrografu °150 brnenskej hvezdárnd. Fotografované 19. júla 
Od 00:30 do 00:45 UT na fotografickú platňu Kodak IIIaF. Hviezdy sú na snímke 
bodové, pretože išlo o vyhladávaciu snímku; poloha kométty bola totiž v tom 
čase ešte neistá a jej denný pohyb neurčitý. 
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MALÝ KALENDÁR VÝROČÍ november 
december 

1. 11. — 70. výročie narodenia v An-
glicku pósobiaceho astronóma-kozmoló- 
ga rakúskeho póvodu H. Bondiho, jed- 
ného z tvorcov teórie steady state. 

1. U. — 160. výročie narodenia ame-
rického astronóma Ch. Tuttla, objavi- 
tela niekoTkých komét. (Zomrel r. 1981.) 

14.-24. 11. — 20, výročie druhého pri- 
státia Tudí na Mesiaci (v oblasti oceán 
Búrok) — let lode Apollo 12 s po-
sádkou Ch. Conrad, A. N. Bean, R. F. 
Gordon. 

20. 11. — 100. výročie narodenia E. 
Hubbla, amerického astronóma, obja- 
viteYa expanzie vesmíru a zakladateIa 
miinogalaktickej astronómie (zomrel r. 
1953). 

23. 11. — 125. výročie smrti F. G. Stru- 
veho (nar. r. 1793), zakladatela Pul- 
kovského observatória, slávneho objavi- 
teTa množstva dvojhviezd, jedného 
z prvých, ktorí zmerali hviezdnu pa- 
ralaxu. 

28. U. —25. výročie vypustenia sondy 
Mariner 4, ktorá o necelých 8 snesla-
coy nato ako prvá preletela okolo 
Marsa a vyslala jeho prvé snímky. 

29. 11. — 45. výročie úmrtia A. S. 
Eddingtona (nar. 1882), dlhodobého pre-
zidenta Medzinárodnej astronomickej 
únie, riaditeTa cambridgeského observa- 
tória, teoretického astrofyzika a koz- 
mológa. 

30. 11. — 25. výročie vypustenia so- 
vietskej k Marsu nasmerovanej sondy 
Zond 2. 

2 12. — 15. výročie úspešného letu 
kozmickej lode Sojuz 16; posádka (A. 

~ V. Filipčenko a N. N. Rukavišnikov) 
bola vo vesmíre 7 dní. 

10. 12. — 15. výročie vypustenia ne- 
mecko-americkej sondy Helios 1, za- 
meranej na výskum slnečného žiare- 

, nia. 
15. 12. — 5. výročie štartu sovietskej 

sondy Vega 1, určenej na prieskum 
CI Venuše a Halleyovej kométy. 

16. 12. — 30. výročie založenia Čs. R astronomickej spoločnosti SAV; roku 
1966 bola premenovaná na Slovenskú 
astronomickú spoločnost (SAS). 

21. 12. — 5. výročie vypustenia analo- 
gickej sondy Vega 2. 

25. 12. — 20. výročie vypustenia dru-
žice Interkozmos 2, zameranej geofy- 
zikálne. 

28. 12. — 60. výročie narodenia an-
glického astronóma M. Schmidta, ob- 
javiteTa (1963) kvazarov. 

31. 12. — 125. výročie narodenia R. 
G. Aitkena (zomrel r. 1951), autora 
katalógu dvojhviezd. 

31. 12. — 270. výročie smrti americ-
kého astronóma J. Flamsteeda, ktorý 
ako prvý riaditeT greenwichského ob- 
servatória položil základy pozičnej as- 
tronómie. 

ISALŠIE VÝROČIA, KTOR1; SME SI 
PRIPOMENULI ROKU 1989 

Výročia bez bližšieho urče-
ni a: 

— 370. výročie Keplerovho zverejnenia 
troch základných zákonov pohybu 
planét okolo Slnka. 

— 200. výročie Herschelovho objavu 
2 mesiacov Saturna. 

—170. výročie Frauenhoferovho vynáj- 
denia heliometra. 

— 60. výročie Einsteinovho zverejnenia 
novej teórie poTa. 

— 60. výročie Ciolkovského návrhu rie- 
šenia 2. stupňa rakety. 

— 60. výročie Hubblovej konštanty. 
—40, výročie Kuiperovho objavu Ne- 

reidy. 

Vasilij Grigorievič Fesenkov 
(13. 1. 1889-12. 3. 1972) 

Nexnóžeme obíst nedávnu storočnicu 
tohto autora originálnych teórií a po-
predného organizátora astronomického 
výskumu v mladom sovietskom štáte, dl-
hodobého (1924-64) hlavného redaktora 
časopisu Astronomičeskij žurnal. 

Preslávila ho jeho teória „horúcej 
cesty" vzniku slnečnej sústavy, v prve] 
verzii vypracovaná r. 1.919 a v 40. ro-
koch dopinená. Podia nej sa zárodky 
planét oddelili z rovníkovej oblasti Slu-
ka, ktoré im, samo sa splošfujúc, odo- 
vzdalo časí svojej rotačnej energie. 
Vznik asteroidov, komét a meteoroidov 
vysvetIoval rozpadom jednej planéty po 
mohutnom vulkanickom výbuchu. Ne-
menej úspešné boll i jeho spresnenia 
slnečného pohybu (vo 20, rokoch) —
spresnenie Newcombovej precesnej kon-
stanty a stanovenie apexu Slnka na zá-
klade merania radiálnej rýchlosti 2666 
hviezd triedy B, ďalej (v 30. rokoch) vý-

počty prítomosti plynu a prachu v me-
dzihviezdnom priestore, výskum inter-
stelánnej absorpcie sveta a odhad 
množstva tmavej hmoty Galaxie (pra-
chové častice — i0s hmotností Sluka). 
Jeho hypotézu (50. roky) hromadného 
vzniku hviezd z vláken difúznych hmlo-
vín novšie výskumy vyvrátili. Na astra 
fyzikálnom observatóniu v Alma Ate 
(vznik ústavu koncom 50. rokov podnie-
til a hol jeho riaditeTom) sa venoval 
najm5 horúcim a jasným hviezdam 
spektrálnych tried O a B. Konštatoval, 
že na tomto mieste hla=vnej postupnosti 
sa udržia iba asi 10 rokov, potom zo-
stupujú smerm k A a F, pničom vyža-
rovaním korpuskulárneho žiarenia strá-
cajú časí energie. 

Svojimi prácami v planetárnej i ste-
lárnej astronómii, ako aj v astrofyzike 
stal sa akad. Fesenkov svetovo uznáva-
ným vedcom. Dr. Elemir Csere 

Jean Bernard Léon Foucault 
(18. 9. 1819-11. 2. 1868) 

Astronómia bola ústredným záujmom 
tohto všestranného fyzika a experimen-
tátora; preslávil sa v nej najmá svojím 
kyvadlom a konštrukciou zrkadlových 
áalekohIadov nového typu. 

Pochádzal z Paríža. Po štúdiu medi-
cíny sa spolu s o pat rokov mladším 
fyzikom A. H. L. Fizeauom dlhší čas 
venoval dagerotypii, zaviedli menšie 
zlepšenia tohto nového vynálezu a r. 
1845 zhotovili jednu z prvých snímok 
Slnka. V tom istom roku sa stal redak-
torom vedeckej rubriky Journal des 
Débats. V nasledujúcich rokoch tak zdo-
konalil Fizeauovu aparatúru na labora-
tórne meranie rýchlosti svetla, že ňou 
dokázal merat vo všetkých skupen-
stvách. So značnou presnostou určil 
rýchlost svetla vo vzduchu: 298 000 km . 
. s-1. Súčasne dokázal, že svetlo sa šíri 
tým pomalšie, čím je prostredie hustej-
šie. Tým potvrdil tzv. Huygensov prin-
cip (svetlo sa najrýchlepšie šíni vo vá-
kuu), ktorý bol 200 rokov v rozpore s 
Newtonovou teóniou. 

Roku 1851 Foucault uskutočnil zaují-
maný atraktívny pokus, ktorým podal 
priamy dókaz rotácie Zeme. Stalo sa to 
pred vedeckým a iným významným pa-
rížskym publikom v slávnom Panthéone 
Fran~aise. Uprostred dal zavesit volné 
kyvadlo (hmotn=ost 28 kg, dlžka 67 m). 
Kedže na kyvadlo pósobí len gravitač-
ná sila, rovina kyvu sa nemení, ale mó-
žeme sledovat jej zdanlivé pootočenie 
vo smer hodinových ručičiek (teda 
opačne voči smeru rotácie Zeme). Dobu, 
za ktorú rovina kyvu opíše zdanlivo 

24 
360°, vyrátame podla vzorca T = sin 
pričom q označuje zemepisnú šírku. To 
znamená, že kým na severnom póle 
T =24 hodín, na rovníku je pootočenie 
nepozorovatelné. V Paríži (so 49° z.š. 
— ako v Prešove) zdanlivé otočenie ro-
viny o 360° kyvu trvá 32 hodín. Rotácia 
Zeme boly dokázaná po niekolkých mi-
nútach. To Foucaulta preslávil•o a po-

kus bol na mnohých miestach Zeme 
opakovaný. Jeho samého to privádza 
k prehlbenému záujmu .o astronómiu 
a roku 1855 na parížsku hvezdáreň. 

Vtedajšie ďalekohTady používali ne-
výhodné kovové zrkadlá (zdlhavé opra-
covanie, velká hmotnost, potreba viac 
ráz za rok preleštit, asi 65 %-ná odrazi-
vost); sklené sa neosvedčili vóbec. Fou-
cault prišiel s myšlienkou postriebrova-
nia sklených zrkadiel a v Comptes Ren-
dus r. 1857 uverejnil aj príslušný tech-
nologický postup redukcie striebra zo 
stniehonnej soli pomocou sacharidov. 
Dokonale hladké postriebrené zrkadlá 
s 95 %-non •odrazi=vostou (i kecl postnieb-
renie sa muselo viac ráz ročne, no po-
menne jednoducho obnovovat) sa rých-
lo pressadili. 

Dalším významným objavom, ktorý 
napomohol zdokonalenie zrkadlových 
objektívov, bola tzv. Foucaultova skúš-
ka, dodnes neodmyslitelná pri zabezpe-
čovaní kvality vybrusovaného zrkadla 
pre ďalekohYad. Na hvezdárni vznikli 
podia jeho plánov dye velké zrkadlá, 
na výrobu prvého (priemer 80 cm, sve-
telnost 1:5,6) dohliadol sám, druhé 
(s prieme~rom 120 cm, ohnisková vzdiale_ 
nosí 720 cm) boto dokončené až po jeho 
smrti — r. 1878. Aj rozličné mé zlepše-
nia za=viedol — zostrojil dalekohTad na 
horizontálne premietnutie Sluka (pred-
chodca heliostatu), pri pozorovaní Slnka 
nahradil tmavý filter pla.nparalelnou ne-
patrne postriebrenou platňou, zaviedol 
regulátor pohonu velkých a zatažova-
ných dalekohladov. 

Roku 1862 sa Foucault stal členom 
Úradu pre zemepisné dlžky (Bureau des 
longitudes) a o tni roky nato bol zvole-
ný za člena Francúzskej akadémie vied. 
Výsledkom jeho prát týkajúcich sa elek_ 
tnického prúdu bol objav vírivých (tzv. 
Foucaultových) prúdov v kovoch. V de-
jinách fyziky a astronómie zostane je-
ho meno natrvalo zapísané. 

Dr. Elemír Csere 
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Edwin Powell Hubble 
(20. 11. 1989-28. 9. 1953) 

Sté výročie narodenia velkého ame-
rického vedca, ktorý orientoval pozor-
nost astronomickej vedy na vesmírne 
dialavy za hranicami našej Galaxie, je 
bezosporu vďačná príležitost pripome-
nút si túto výnimočnú vedeckú osob-
nost. 

E. P. Hubble sa narodil v Marshfielde 
(Missouri). Po krátkom období, keď sa 
venoval boxovaniu, začal študovat prá-
vo na univerzite v Oxforde. Ako právnik 
pracoval iba rok; roku 1914 sa zapísal 
na univerzitu v Chicagu; cítil, ako píše, 
že „ak bude čo len druhoradým astro-
nómom, bude mat z toho váčšiu radost 
ako z čohokolvek mého". Ako študent 
astronómie často navštevoval Yerkesovu 
hvezdáreň, kde najm5 pozoroval a foto-
graf oval hmloviny; o nich pojednávala 
i jeho dizertácia. Ako vysoko uznávaný 
G. E. Halom dostal sa na mountwilson-
ské observatórium s vtedy najváčším 
(tzv. Hookerovým), 2,5-metrovým áale-
kohladom. Slubný vedec dostal tie naj-
lepšie podmienky venovat sa svojej 
vášni — hmlovinám. 

Zaujali ho výsledky riaditeIa Lovel-
lovho observatória V. M. Sliphera, kto-
rý pri zistovaní radiálnych rýchlostí 
hmlovín skonštatoval, že niektoré sa 
k nám približujú, mé zasa obrovskými 
rýchlostami sa od nás vzďalujú (až 
1800 km , s -1). Vedeckému svetu teda ne-
chýbal záujem o hmloviny; Hubble a 
jeho nerozlučný spolupracovník M. Hu-
mason, s ktorým skúmal spektrá hmlo-
vín, majú v tomto výskume popredné 
miesto. Roki 1922 objavili, že mnohé 
hmloviny s emisným spektrom sú osvet-
lené velmi jasnou hviezdou (spektrálne-
ho typu O až B1), a vďaka mohutnému 
Hookerovmu ďalekohladu zistili radiál-
ne rýchlosti ešte váčšie ako Slipher. Me-
dzitým Shapley, riaditel harvardského 
observatória, určil rozmery našej Ga-

František longauer —
nalstarší banskobystrický 
astronóm amatér 

4. októbra oslávil 
svoje devt tdesiati-
ny tento učiteli, 
osvetový pracovník, 
publicista, autor 
učebnic a zaniete-
nec pre astronómiu. 

Narodil sa v ho-
rárni v osade Po-
hanka na Donova-
loch, do školy chodil 
v rodnej obci, Bra-
v¢cove a vo Zvole-
ne, po skončeni učitelského ústavu v 
Nyžregyháze pósobžl ako učiteli v Sloven-
skej I;upči, vo Filipove, v Rajci, Mošov-
ciach, Podbrezovej, Šamoržne a Revú-
cej, potom bol profésorom na Učiteh-
skom ústave a Dievčenskom gymnáziu 
v Banskej Bystrici. Vyučoval pržrodné 
vedu a kresleme. 

laxie — použil na to cefeidy, krátko 
predtým objavené S. I. Baileym v gulo- 
vých hviezdokopách. Vychádzajúc zo zá-
vislosti medzi absolútnou magnitúdou a 
periódou cefeíd (objav H. S. Leavitto- 
vej) určil Shapley vzdialenost gulových 
hviezdokóp od Slnka aj od centra Gala- 
xie — na 50 000 svetelných rokov, a sú- 
časne vzdialenost Slnka od stredu Ga-
laxie na 35 000 svetelných rokov vo 
vzdialenosti 2/3 polomeru Galaxie. Ur- 
čenie rozmerov Galaxie ako disku 
s priemerom 100 000 svetelných rokov 
bolo prijaté s nedóverou ako privelké a 
okolo veci sa rozprúdila diskusia. Hub-
ble sa tiež — a či,nom — zapojil do his-
kurie. Skvelý áalekohlad umožnil nájst 
cefeidy v okrajových častiach Veikej 
hmloviny v Androméde (M 3,1). Snímka 
hmloviny z 5. 10. 1923 je historická ako 
prvý dókaz jednotlivých hviezd v hmlo- 
vine. A ešte historickejší bol nečakaný 
záver: M 31 je od nás vzdialená takmer 
milión svetelných rokov, je to obrovská 
hviezdna sústava ňaleko za hranicami 
Galaxie. Nielenže sa potvrdili Shapleyho 
výsledky a hranice Galaxie prestali byt 
pokladané za hranice vesmíru, ale na-
stala nová éra +vývoja vedy — éra ex- 
tragalaktickej astronómie a observačnej 
kozmológie. 

Detailným štúdiom stovák hmlovín, 
nazvaných galaxiami, dospel Hubble 
roku 1926 k ich prvej (až o 35 rokov 
rozšírenej) klasifikácii na eliptické (cca 
20 %), špirálové (asi 50 %), špirálové 
s priečkou (25 %) a nepravidelné (5 %). 
Klasifikácia nemá evolučný charakter. 

Hookerov ďalekohlad umožnil ešte 
áalší významný objav. Hubble a Huma- 
son zistili, že síce niektoré blízke gala-
xie sa k nám približujú (napr. M 31 
rýchlostou 300 km . s -1), no vzdialené sa 
vzďalujú, a to rýchlostami tým vi;čší- 
mi, čím sú ďalej. Objav sp8sobil roz-
paky: Prečo sa vzďalujú práve od Ze-
me? Je to „geocentrizmus vyššieho rá-
du"? Má van i naša Galaxia vo vesmíre 
výnimočné postavenie? Najvzdialenejšie 
(až na 700 mil. rokov) galaxie sa vzďa- 
lovali rýchlostou až 40 000 km . s' 1. Ex- 
pozície takých slabých objektov trvali 

desiatky hodín. Ale konečný výsledok 
na seba nedal dlho čakat. Hubble roku 
1929 zverejnil objav priamoúmerného 
vztahu medzi vzdialenostou a rýchlos-
tou: V = H. R, kde V je rýchlost vzďa- 
Iovania, R — vzdialenost galaxie a H 
je tzv. Hubblova konštanta; jej hodnotu 
stanovil ako H = 530 km . s-1 . Mpc-1. 
Vzďalovanie sa deje melen vo vztahu 
k Zemi, ale je „pozorovatelné" z kto-
réhokolvek miesta vo vesmíre. 

Tak Hubble objavil základný kozmo-
logický princíp, podia ktorého vesmír 
nie je statický útvar, ale je vo vývoji, 
ktorého základným znakom je expan-
zia. Táto expanzia je spolu s Einsteino-
vou teóriou relativity východiskom všet-
kých moderných modelov vesmíru. 

HubbW vo svojej aktivite nepoIavil. 
Odhadol celkový počet galaxií do 20. 
zdanlivej magnitúdy na 75 miliónov a 
spolu s Humasonom určil vzdialenost 
1283 galaxií. Roku 1936 mu vyšla kniha 
Svet hmlovín. Koncom 30. rokov si vši-
mol isté disproporcie pri stanovovaní 
vzdialenosti galaxií podia róznych ty-
pov cefeíd; vychádzajúc z Baadeho zis-
tenija, že rozdiel 1,5 magnitúdy zodpo-
vedá dvojnásobnej vzdialenosti, pri jal 
prvú revfziu svojej konštanty (H = 290 
km . s -1 . Mpc-1). Tak sa M 31 ukázala 
vzdialenou 2 milióny svetelných rokov. 
Roku 11953 Hubble a A. Sandage ozná-
mili, že v galaxiách M 31 a M 33 sa 
im podarilo nájst niekolko velmi jas-
ných nepravidelne premenných hviezd 
rózneho spektrálneho typu. Tieto pre-
menné (porovnatelné s P Cygni a 17 Ca-
rinae) boll podia nich pomenované. 

Pri svojom „Hookerovi" a jeho men-
šom bratovi, 1,5-metrovom reflektore 
strávil Hubble takmer 35 rokov svojho 
plodného života. Je priekopníkom ex-
tragalaktickej astronómie. Jeho menom 
je pomenovaný očakávaný kozmický 
áalekohlad — Hubble Space Telescope 
(HST). Predpokladá sa, že to povedie 
k spresneniu hodnoty Hubblovej kon-
štanty, v priebehu 60 rokov revidovanej 
viac ráz. 

Dr. Elemír Csere 

rTroveň slovenského školstva výrazne 
podporili jeho v 30. rokoch vydané a 
neskór reeditované učebnice prírodove-
dy pre meštianske školy. Zároveň publž-
koval popularizujúce články z rozličných 
vedných odborov (archeológia, dejepis, 
zemepis, mineralógia). Popularizujúcu 
úroveň majú i jeho dye knžžky — Vyná-
lezci (1926) a Pohana, vyhasnutá sopka 
nad Detvou (1959). 

2ivý záujem o astronómiu bol preň 
pržznačný už od mlada. Pozoroval a fo-
tografoval vesmírne objekty. Ako jeden 
z prvých Slovákov sa roku 1921 (ako 
učitel' vo Filipove) stal 71. pržspievate-
hom Českej astronomickej spoločnosti. 
A keď roku 1950 odišiel zo školských 
služieb, začal sa tento svojej celoživot-
nej láske venovaf napino. Vtedy ako ta-
jomník astronomického krúžku pri Do-
me osvety realizoval svoj zámer, svoje 
životné dielo: zasadil sa o utvorenie Lu-
dovej hvezdárne v Banskej Bystrici zo 
starej protitureckej veže na kopci Var-
tovka. Tým vlastne položil základ dneš-
nej Krajskej hvezdárne. Po roku 1955 
nemálo publikoval na astronomické (his-
torické a archeologické) témy v Říši 
hvězd; uvedieme napr.: Obrazy Slnca 
a slnečný ornament na predmetoch 

predhistorických (1956), Astronomické 
nástroje z bronzovej doby (1957), Po sto-
pách kultu Mesiaca v Podunajsku 
(1958), O nájdenom hvezdárskom spise 
Tractatus de Cometa (1959), Maximilžán 
Hell (1970); o činnosti astronomického 
krúžku rasa písaval do Osvetovej práce. 

Po vzniku Československej astrono-
mickej spoločnosti stal sa F. Longauer 
členom výboru banskobystrickej poboč-
ky a dlho bol i členom (začas aj pred-
sedom) Hlavného výboru. V rokoch 
1965-1970 pracoval ako odborný pracov-
nžk Ludovej hvezdárne Banská Bystrica, 
prednášal v školách, internátoch, krúž-
koch. 

Deváfdesiat rokov je krásny vek —
tým viac, že sú to roky venované plod-
nej práci, ktorá zanechala trvalé hod-
noty. F. Longauera neznechucovalo ne-
pochopenie a nečakal odmeny. Vdaka 
tomu v melte s astronomickou tradžciou 
vznikla hvezdáreň. On sám sa zapžsal do 
kroniky významných banskobystrických 
astronómov, ako bolí J. Pribicer, J. Du-
choň, M. Hell, K. Zenger, J. A. Wagner, 
K. Holszký. Za všetko mu astronomic-
ká obec v Banskej Bystrici i na celom 
Slovensku ‚lakuje a želá mnoho zdravic, 
šíastia a spokočnosti. Igor Chromek 

215 



KNIHA 
pra vzdelaných laikov 

Poznatkov o Zemi •ako jednej z pla-
nét slnečnej sústavy, t. j. ako telese 
s charakteristikami nejedinečnej jedi-
nečnosti (lebo práve jedinečnost je 
vlastnostou každého vesmírneho objek-
tu), zhromaždila moderná veda neúre-
kom. Vedy o Zemi sa dnes prezentujú 
zložitým systémom vzájomne prepoje-
ných odborov a pododborov; nečudo, 
že i záujem o geofyziku s jej vazbami 
na geológiu a geografiu prerástol ponad 
horizont sveta odborníkov. Uvítat treba 
preto edičný čin Vedy, ktorým toto vy-
davateTstvo — nie prvý raz — prekle-
nulo svoju upísanost učeným. Kniha 
Milana Hvoždaru .a Ally Prigancovej 
Zem — naša planéta je pre neodborní-
ka, no podkutého a všestranného. Sved-
čí to o zrelatívňovaní pojmu vedecký 
výklad (vec optiky) ; celková rozkolísa-
nost vydavatelských kompetencií je tu 
sprievodný jav. 

V šiestich kapitolách s ich 51 podka-
pitolami sú zrozumitelným spósobom 
rozobrané základné fyzikálne otázky 
týkajúce sa Zeme ako planéty, jej po-
hybov a tiažového pola, seizmológe, 
geotermiky, geotektonizmu a globálnej 
tektoniky. Výklad má znaky postupu 
vlastného dobrej učebnici: vecnost, ne-
unavuj úci rytmus, kratšie obsažné cel-
ky, účelné kombinovanie indukcie s de-
dukciou, názornú ilustratívnost. Na za-
čiatku prvej a poslednej kapitoly (ško-
da, že nie všetkých) je i tézovité zhr-
nutie látky, lepšie povedané — o výdo-
bytky súčasnej vedy sa opierajúceho po-
znatkového kondenzátu v poďobe nie-
koIkých bodov. Neobchádzajú sa ani 
evolučné modely, najmá tie, ktorých pe-
čat dnešok nesie (napr. platňová tek-
tonika), ani teórie, koncepcie, ich tvor-
covia a reprezentanti. Vzniká jasný ob-
raz planéty Zem s jej súhrnom vonkaj-
ších i vnútorných aktivít, s jej kozmic-
kým venom. Je podaný triezvym jazy-
kom: čo veta, to informácia, jednoznač-
ná, zrozumitelná. 

Predbežnú presnú informáciu podáva 
už pohlad ,na obálku či predsádky: je 
zhruba jasné, o čo v knihe pójde. Dob-
re pósobí i &1 negatívne (na modkom 
podklade) podaných výstižných schém, 
ktoré text vhodne odbremeňujú a dyna-
mizujú. ŽiaT, rózne velkosti šablónko-
vého písma prezrádzajú, že pri kresbách 
(zváčšovaných a zmenšovaných) sa ešte 
zrejme nerozmýšlalo '0 ich umiestení v 
knihe. Piisfiou na oko sú dye fotografie 
(uvedené ako jeden obrázok) : vyzerá to, 
akoby si dakto (autor, recenzent, redak-
tor?) nakoniec ešte bol spomenul učinit 
čomusi zadost. Podobne je to s častou 
Dodatky a odporúčaná literatúra. Prečo 
v jednom vreci? A dodatky (vzadu, pe-
titom) : prvý — matematické premoste-
nie, čo nič netušiaci v priebehu čítania 
sotva hradá; na údaje druhého (prehIad 
mechanických parametrov Zeme) je laii 
bezosporu zvedsvý, zaslúžil by si teda 
miesto skór dominantné než miesto prí-
vejšku, čo anit nevolá po dočítaní. Skrát. 
ka — čitatel populárnonáučnej literatú-
ry je tvor náročný. Z každej stránky. 
Tak si to už zvykol n3 Zemi — svojej 
planéte. 

A. L. 
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Kométa 
Brorsen-Metcalf 1989a 

11. septembra 1989 
prešla perihéliom perio_ 
dická kométa Brorsen-
-Metcalf. Svojou jasnos-
fou sa vyrovnala najjas-
nejším kométam pred-
chádzajúcich dvoch ro-
kov, Bradfield 1987s a 
Liller 1988a. Malými da-
lekohfadmi ju bob o mož-
né pozorovat zhruba 
dva mesiace pred pre-
chodom perihéliom, v 
tomto období dosiahla 
jasnost na hranici vidi-
telnosti volným okom. 
Najmb v prvej polovici 
augusta bola pre pozoro-
vatefov bombónikom na 
záver každej pozorova-
cej 'noci. 

Na sled'ovanie kométy 
P/Brorsen-Metcalf 19890 
bola zorganizovaná me-
dzinárodná pozorovacia 
kampaň, o ktorej k nám 
prenikli však len velmi 
kusé a oneskorené infor-
mácie. Československý 
program na vizuálne po-
zorovanie kométy však 
predsa len existoval —
pripravili ho spolupra-
covníci brnenskej hvez-
dárne Jiří Dušek a Petr 
Pravec a nazvali ho 
Brorsen-Metcalf W(atch 
1989. 

Hlavným ciefom BMW 
'89 bolo zistif časovú zá-
vislost vizuálnej hviezd-
nej velkosti komy (m). 
Na odhadovanie m sa 
využívala metóda, ktorú 
navrhol RNDr. Jan Hol-
lan v Kozmose Č. 3/89, 
s. 102. Zo série odhadov 
pre rózne rozostrenia 
možno zistif m a čias-
točne popísaf centrálnu 
kondenzáciu. V čase 
vzniku tohto článku bobo 
známe, že do pozorova-
nia sa zapojilo najmenej 
10 pozorovatefov, ktorí 
používali malé prístroje, 
najmu triédre róznej 
velkosti. Systematické 
pozorovania sa začali 
27. 7. a intenzívne pre-
biehali do 17. 8. V tom-
to období boli na pozo-
rovanie kométy velmi 
výhodné podmienky —
jasnosf, postavenie voči 
Slnku i fáza Mesiaca. 
V druhej polovici augus-
ta už rušil Mesiac, v 
selptembri sa kométa 
rýchlo približovala 
k Slnku. Pozorovanie sa 
skončilo 20. 9. 1989. 

O výsledkoch progra-
mu BMW '89 prinesieme 
podrobné informácie v 
budúcom čísle. 

Petr Pravec 

Portrét kométy 
P/Brorsen-Metcalf 
získali aj v Úpici. 
Noncom každoročnej 
expedície fotografo-
vali kométu 6. augus-
ta od 2h30m do 2h50m 
SEČ zrkadlom 240/ 
„1200 na film Foma-
pan Special 800. Vy-
volávané 40 minút 
vo vývojke R 09 
1 : 60, potom preko-
pírované na reprofilm 
N5. Snúnka je poin-
tovaná na kométu, 
jasná hviezda vlavo 
hore je 52 Per. Au-
tormi vydarenej fo-
tografie sú Marcel 
Bělík a Radek 
Sedlačík. 

Ani na Vartovke si nenechali ujsf kométu Bror-
sen-Metcalf. Pracovníci hvezdárne urobili 8 od-
hadov jasnosti kométy, dvakrát sa im ju poda-
rilo aj odfotografovaf. Táto snímka je z noci 
10./11. augusta, od 11 54m SEČ exponovaná 40 
minút objektívom Zeiss 5,6/1000 na Forte 400. 
Komoru za kométou viedol Juraj Škvarka. 

Úpiné zatmenie Mesiaca 17. augusta využil 
na fotografovanie kométy Brorsen-Metcalf 
19890 Stanislav Daniš na karlovarskej hvez-
dárni. Exponované od 4h30m do 4h35m SELČ 
v ohnisku Newtona 250/1500 na film Fomapan 
Special 800, spravované vo vývojke Fomal 
15 minút. 




