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V Karibiku objavili oázy 
Výskumná lod'vedcov James Cook z Národného 
oceánografického centra v Southamptone. 
Na palube má 8 vedeckých laboratórií, 
„garáže" pre automatické ponorku 
a zariadenie na výskum velkých 
hjbok HyBIS. 

~ 
~ 

Vedd z Národného oceánografic-
kého centra a Southamptonskej 
univerzity využili ponorku - robo-

ta a HyBIS, zariadenie na hlboké potá-
panie na preskúmanie dna priekopy, 
južne od Kajmanských ostrovov. Obja-
vili tam vulkanické prieduchy, takzvané 
čierne čmudiče, chrliace čiernu, dym 
pripomínajúcu tekutinu, bohatú na 
minerály. Voda okolo prieduchov 
dosahuje teplotu až 450 °C. Kajmanské 
prieduchy ležia o 800 metrov hlbšie ako 
všetky, ktoré oceánológovia doteraz 
objavili. 

Jeden z čiernych čmudičov na Beebeho poliach. 

0bdížnik na mape A označuje polohu podmorskej 
priekopy pri Kajmanských ostrovoch v Karibskom 
mori. Hviezdičky na mape B označujú polohy polí 
s prieduchmi. Horná označuje Beebeho polia (pozvi 
detail na mape D), druhá prieduchy na svahoch pod-
morskej hory Mount Dent (pozvi detail na mape C). 

7 .

Okolie prieduchov sa doslova hmýri životom. 
Už po prvých analýzach videa objavili neznáme 
druhy kreviet, ktoré majú na chrbte špeciálne de-
tektory svetla. Tieto zvláštne orgány umožňujú 
krevetám orientovať sa v červenkastom prítmí 
okolo prieduchov. 

Biológovia porovnávajú organizmy z kajman-
ských prieduchov so živočíchmi vegetujúcimi 
v iných, dávnejšie objavených oázach života na 
dne svetových oceánov. Okrem kreviet objavili 
na dne Kajmanskej priekopy sasanky, ryby po-
dobné hadom, neznáme druhy slimákov, amphi-
pody, blche podobné kórovice a dálšie druhy 
organizmov. Každý z týchto organizmov je pre 
vedcov záhadou. Zatial nevedno, ako sa krutým 
podmienkam v hlbke prispósobili a nie je jasné 
ani to, ako prekonávajú neraz velké vzdialenosti 
medzi prieduchmi. Vedci predpokladajú, že zá-
kladom potravinového reťazca okolo prieduchov 
sú kolónie zatiaf neznámych baktérií. 

Britskí vedci podnikli expedíciu do Karibiku 
v apríli 2010. Z výskumnej lode James Cook 
spustili ponorku bez posádky Autosub 6000 a za-
riadenie HyBIS, určené na vyhl'adávanie a prie-
skum podmorských prieduchov vo velkých hlb-
kach. 

Pole prieduchov Beebe Vent Field, pomeno-
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života v 

Autosub 6000: dialkovo riadená ponorka bez posád-
ky, určená do velkých hjbok. 

5) HyBIS (Hydraulický interaktívny zbierač vzoriek) 
určený na prácu vo velkých hjbkach. 

Sasanky okolo podmorských prieduchov v Kajman- 
skej priekope v hjbke 5 kilometrov. 

V kolónii krevetiek na svahoch Hory Mount Dent žijú okolo prieduchov aj hadovité ryby. 

vaně po vedcovi, ktorý ako prvý prenikol na 
špeciálnej ponorke do hlbín oceánov v Ma-
riánskej priekope, preskúmali morskí geochemi-
ci a biológovia. Zistili, že horúce vývery sú bo-
haté na med' a voda obohatená o d'alšie minerály 
z nich tryská do štyrikrát váčšej výšky ako 
z mých známych prieduchov. Teplotu vody ne-
dokázali zatial' zmerať priamo, ale podl'a istých 
znakov zistili, že kvapalina, ktorá uniká z tých 
najhlbších, móže mať viac ako 450 °C. Nikde na 
svete nemajú vedci možnosť študovať reakcie 
homín so „superkritickými" kvapalinami v pod-
mienkach takých extrémnych teplót a tlakov. 

Vedci objavili obrovské množstvá bledých 
kreviet (viac ako 2000 kusov na m3), ktoré sa 
hmýria okolo 6 metrov vysokých, dutých kuže-
1'ov, čo sa vr'šia okolo prieduchov. Nazvali ich 
Rimicaris hybisae, podl'a zariadenia, ktoré nie-
kolko z nich nasalo. Krevety sú príbuznými 
druhu Rimicaris exoculata, vegetujúcich okolo 
prieduchov aj v mých končinách Atlantiku, 
vzdialených 4000 kilometrov. Na dne Beebeho 
poli sa pozdlž puklín, z ktorých vyvierala horka 
voda, kníšu aj porasty belavých sasaniek. 

Vedci objavili čierne čmudiče aj na svahoch 
podmorskej hory Mount Dent. Táto hora sa vypína 

p 

nad dnom mora bezmála do výšky 3 kilometrov. 
Rovnaká vzdialenosť ju deli aj od hladiny. Horu 
vytvorili sily posúvajúce zemskú kóru od centrál-
nej atlantickej trhliny k americkému kontinentu. 
Atlantická kryha narazila na kontinentálnu kryhu 
Ameriky a vysúva sa nad ňu. Objav prieduchov na 
svahoch hory geológov dokonale prekvapil. 
Nepredpokladali, že prieduchy sú aktívne aj na 
zdvíhajúcej kryhe. Prieduchy na Mount Dent na-
zvali po známom morskom geochemikovi — Von 
Damm Vent Fieldsovi. 

Kajmanské prieduchy objavili Američania 
v roku 2009. Po Britoch, ktorí tu pracovali v roku 
2010, skúma v roku 2012 dno okolo Kajman-
ských ostrovov druhá americká expedícia. Briti 
sa sem vrátia v budúcom roku. S robotom, ktorý 
sa dokáže potopiť až do hlbky 6 kilometrov, až na 
úpáfie hory Mount Dent. CieTom dalšieho pn e-
skumu je zmerať teploty vody okolo čiernych 
čmudičov, získať ich vzorky a preskúmať kolónie 
termofilných baktérií, na ktorých sa priživujú 
d'alšie organizmy. Na výsledky čakajú aj astro-
biológovia, pretože sa zdá, že vznik a vývoj živo-
taje možný aj v prostredí, ktorého teplota vysoko 
prevyšuje 100 °C. 
National Oceanography Center Press Release 

Neznámy druh krevety z okolia kajmanských prieduchov, kde sa ich v 1 m3 hemží viac ako 2000. Biele škvrnky na chrbte sú receptory, ktoré im umožňujú orientovat' sa 
v červenkastej trne. Zrakové orgány nemajú. 

3 * Kozmos 4/2012 



Na prechod Venuše pred slnečným 
diskom sa pripravili všetky astronomické 
zariadenia na Slovensku. Nie všade to však 
kyčli počasiu vyšlo. Centrálny obrázok na 
obálke je od Daniela Tótha Ha Slnko a Ve-
nuša. Snímka bola zhotovená o 4:26 UT 
6. 6. 2012, dálekohl'ad Lunt LS35T a mono-
chromatická kamera DMK41AS02. Podrob-
ne na stranách 32- 40. 

Podujatia 
In memoriam Mikulášovi Thege Konkolymu 
Ladislav Druga 
Európske solárne dni 2011 -2013 
Daniela Rapavá 
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Pavol Rapavý 
S Ladislavom Hricom o astronomickej 
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Astronomická olympiáda 
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Ladislav Hric 
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NORSAS 2012 
Ladislav Hric s. 38-40 

Do hlavnej témy čísla textami a fotografiami dálej prispeli: 
Daniel Tóth, Ján Tóth, Pavol Bendík, Pavol Rapavý, Daniela Rapavá, 
Milan Lackovič, František Strýček, Miroslav Znášik, Peter Zbončák, 
Zoltán Csontos, Marián Mičúch, Miroslav Štefunko, René Novys-
edlák, František Erben, Ivan Majchrovič za Astrofoto.sk Team, 
Marek Harman, Lubomír Maslik a Rudolf Gális 
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Pripravil Pavol Rapavý 

s. 41 Kalendár úkazov a výročí 
Pavol Rapavý 
Tabulky východov a západov 
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Pavol Rapavý 

s. 47 

Extrasolárne sústavy 
Masaker pri hviezde Fomalhaut 
HST objavil novú triedu exoplanét 
Planetárny systém z mladého vesmíru 
Superrychle planéty 
Prvé snímky z nového obrieho dálekohladu 

S. 5 
S. 5 
S. 6 
s. 6 
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Stelárna astronómia 
Čierne diery rastú, lebo konzumujú hviezdy 

s. 10 
Údaje zo South Pole Telescope a tmavá 
energia S. 10 
Najpresvedčivejší důkaz pósobenia 
tmavej energie S. 11 
Blazar, ktorý produkuje axióny? S. 11 
Mřtve hviezdy a planéty 
odsúdené k zániku 
Astronomy s. 12- 14 
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C 
První dva roky urychlovače LHC 
yzika 

Vladimir Wagner s. 16-21 
V březnu se zahájením urychlování protonů po zimní přestávce opět rozběhl urychlovač LHC 
v laboratoři CERN. Po revizi urychlovače a experimentů tak opět od začátku dubna přibývá statisti-
ka zaznamenaných srážek. Energie urychlovaných protonů je nyní 4 TeV, což je zhruba o 14 % 
větší hodnota než měly protony v minulém roce. Připomeňme, že je to hodnota 4 000 GeV, při-
čemž klidová energie spojená s klidovou hmotností protonu je necelý 1 GeV. Celková energie do-
stupná při srážce tak bude 8 TeV. Je to energie, která je ukrytá v téměř 8600 protonech. Díky vyšší 
energii bude i vyšší pravděpodobnost produkce řady vzácných jevů a částic, například higgse. 
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raso  arne  sus  avy

Masaker komét 
pri hviezde 
Fomalhaut 

Vesmírny d'alekohTad Herschel (ESA) namie-
n 

h na prachový disk okolo blízkej hviezdy Fo-
malhaut. Zdá sa, že prach je zvyškom po zráž-
kach komét. Každý deň ich tam zanikne niekolko 
tisíc. 

Fomalhaut je mladá hviezda, s hmotnosťou 
dvoch Slnk. Má iba niekolko miliónov rokov. 
Disk prachu ešte v roku 1980 objavila sonda 
IRAS. Herschel však objavil údaje, ktoré 
stelárnikov udivili. 

Belgickí vedci z University of Leuven po 
analýze údajov zistili, že teploty disku sa 
v róznych jeho častiach výrazne odlišujú: od 
—230 po —170 °C. Vysvetlenie: hviezda Fomal-
haut nie je uprostred disku. Preto je južná časť 
pásu teplejšia ako severná. Asymetriu podia 
všetkého spósobuje gravitácia zatial nepotvrdenej 
planéty. Jej prítomnosť naznačili už dávnejšie 
údaje z Hubblovho vesmírneho d'alekohfadu. 

Údaje z Herschela naznačili, že prach v disku 
má termálne vlastnosti malých pevných častíc 
s priemerom niekolkých milióntin metra. Tento 
poznatok je v rozpore s údajmi HST vo vi-

diteTnom svetle, podia ktorých stí tieto zrnká 
10-krát váčšie. Vedci sa nazdávajú, že tieto 
„zrnká" sú skór načechranými zlepencami pra-
chu, podobné tým, ktoré sa v našej sústave 
uvoTňujú z komét v blízkosti Sloka. Iba taký ma-
teriál móže mať meraniam zodpovedajúce ter-
málne vlastnosti. Iba taký materiál móže tak 
rozgtyTovať svetlo. 

Cosi však stelárnikov mýli: mladá hviezda ako 
Fomalhaut by mala tlakom žiarenia také jemné 
čiastočky v krátkom čase z pásu vytlačiť. Tento 
proces bezpochyby prebieha, ale disk sa ne-
zmenšuje. Možným vysvetlením je pritomnosť 
velkého počtu telies na obežných dráhach okolo 
hviezdy, ktoré sa neustále zrážajú, rozpadajú, 
takže prach v disku sa neustále dopfňa. 

Fakt, že disk odoláva, svedčí o tom, že počet 
zrážok je enormný: vedci vypočítali, že každý 
deň sa musia na prach rozpadnúť bud dye komé-
ty s priemerom 10 kilometrov, alebo 2000 komét 
s priemerom 1 kilometer! 

Takýto proces je však možný iba vtedy, ak 
okolo hviezdy Fomalhaut krúži, v závislosti na 
ich hmotnosti, 260 miliárd až 83 biliónov komét. 
V nalej Slnečnej sústave krúži podobný počet 
komét v Oortovom oblaku, ktorý sa sformoval 
z objektov v disku krúžiaceho okolo Slnka vtedy, 
ked'bolo také mladé ako Fomalhaut. 

ESA Press Release 

Takto na infračervenej snímke (vinová djžka 70 mikrónov) z vesmírneho dálekohl'adu Herschel vyzerá mladá hviez-
de Fomalhaut uprostred prachového disku. 

GJ1241b je superZem, krúžiaca okolo červeného tr-
paslíka vzdialeného 40 svetelných rokov. Z na-
meraných údajov vyplýva, že ide o velkú vodnú 
planétu s hustou atmosférou, pinou vodnej pary. 
Podl'a vedcov ide o nový typ exoplanéty, prvý svojho 
druhu. 

HST objavil 
novú triedu exoplanét 

Je menšia ako Urán a váčšia ako Zem. Vod-
nú planétu GJ1241 b, obalenú hustou atmosfé-
rou, v ktorej dominuje vodná para, zaradili pla-
netológovia do novel triedy exoplanét. 

Vedci z Harvard-Smithsonian Center for 
Astrophysics (CfA) zistili, že váčšinu hmotnosti 
tejto planéty tvorí voda! 

Objavili ju v rámci projektu MEarth už v roku 
2009. Je to superZem sedemkrát hmotnejšia 
ako Zem, s priemerom 2,7 Zeme. Okolo svojej 
hviezdy, červeného trpaslíka, obehne vo vzdia-
lenosti 2,3 milióna kilometrov za 38 hodín. Teplo-
ta na jej povrchu sa odhaduje na 250 °C. V roku 
2010 vedci z CfA zistili, že váčšinu atmosféry tej-
to planéty tvorí voda. Velké množstvo sadzí však 
tento údaj do istej miery spochybňovalo. 

Vedci preto využili kameru WFC3 na palube 
HST počas zákrytu. Svetlo z hviezdy, ktoré 
prenikalo atmosférou planéty, prezradilo, že at-
mosféru tvorí zmes plynov. Najdúležitejšie úda-
je získali v infračervenej oblasti spektra, počas 
západu hviezdy. Sadze lepšie prepúšťajú infra-
červené žiarenie ako viditelhé svetlo. Vedci tak 
zistili aký je podiel pary a sadzí v atmosfére. 

Ukázalo sa, že spektrum potvrdilo prvú diag-
nózu: ide naozaj o vodnú planétu. 

Ak majú astronómovia presný údaj o velkosti 
planéty, I'ahko vypočítajú jej hustotu. V prípade 
GJ1241 b namerali 2 gramy na centimeter ku-
bický. Voda má hustotu 1 g/cm3. Priemerná hus-
tota Zeme je 5,5 g/cm3. Z výpočtov jednoznač-
ne vyplynulo, že na GJ1241 b je ovel'a viac vody 
a ovel'a menej pevných hornín ako na Zemi. 

To znamená, že aj vnútorná štruktúra tohto 
telesa je výrazne m á ako v prípade Zeme. Ved-
ci sa nazdávajú, že vysoké tlaky a vysoké 
teploty na tejto planéte dokážu sformovat exo-
tické materiály. Napríklad „teplý lad" či „super-
tekutú vodu", látky, ktoré v našich podmien-
kach neexistujú. 

Planetológovia tvrdla, že GJ1241 sa musela 
sformovať v ovel'a váčšej vzdialenosti od ma-
terskej hviezdy z I'adových a zmiešaných plane-
tezimál. Neskór sa po špirále premiestnila 
bližšie k hviezde. Tak sa dostala aj do oblasti 
„zeleného pásu". Ako dlho sa tam nachádza, 
nevedno... 

GJ 1241 b je pomerne blízka exoplanéta. 
Nájdeme ju v súhvezdí Hadonosa, necelých 40 
svetelných rokov od Zeme. Stane sa jedným 
z prvých objektov, ktoré preskúma nasledovník 
Hubblovho dálekohl'adu, James Webb Space 
Telescope. 

Astrophysical Journal 
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Extrasolárne sústavy 

Ilustrácia znázorňuje prastarú hviezdu HIP 11952 
a jej dye joviánske exoplanéty. 

Planetárny 
systém 
z mladého vesmíru 

Skupina eurápskych astronámov objavila 
prastarý planetárny systém. Pozostatok z ob-
dobla, ked'mal vesmír iba 700 000 rokov!!! 
Sústavu tvorí hviezda HIP 11952, okolo ktorej 
krúžia dye planéty. Jedna obehne materskú 
hviezdu za 7, druhá za 290 dní. Planéty sa 
obyčajne formujú v prachovo-plynových dis-
koch, ktoré obsahujú aj ťažšie prvky. Hviezda 
HIP 11952 však okrem vodíka a hélia obsahu-
je iba stopové prvky mých prvkov. Objav je 
významný, nakolko ukazuje, že planetárne 
systémy sa formovali už v mladom vesmíre, 
v úpine mých podmienkach ako neskoršie 
planetárne sústavy. 

Donedávna platilo, že planéty sa móžu for-
movať iba v protoplanetárnych diskoch 
hviezd, které okrem vodíka a hélia obsahujú 
aj t'ažšie prvky. V mladom vesmíre však 
okrem hélia a vodíka mé parky takmer neboli. 
Váčšina ťažších prvkov vznikla vo vnútri prvej, 
prípadne druhej generácie masívnych hviezd, 
ktor ch život sa skončil výbuchem supernovy. 
Ako sa teda sformovali planéty pred 13 miliar-
dami rokov? Nevedno... Takže teória plané-
totvorby sa poriadne otriasla. 

Najstarší planetárny systém objavili astro-
nómovia z Inštitútu Maxa Plancka v Heidel-
bergu. Hviezda HIP 11952 sa nachádza 
v súhvezdí Vellyby, vo vzdialenosti 375 svetel-
ných rokov. Mimochodom: obe jej planéty, 
HIP 11952b a HIP 11952c, nie sú ničím výni-
močné. Výnimočný je fakt, že krúžia okolo 
velmi starej hviezdy s mimoriadne nízkou 
metalicitou. 

Prvú exoplanétu pri hviezde HIP 13044, 
ktorá je chudobná na kovy, objavili v roku 
2010. Zdá sa, že planéty sa formovali už oko-
lo hviezd prvej generácie. 

HIP 13044 je „slávna hviezda". Astroná-
movia zistili, že bola súčast'ou „hviezdneho 
prúdu", zvyšku rozpadnutej galaxie, ktor 
gravitácia Mliečnej cesty pripútala. 

V porovnaní s inými exoplanetárnymi sú-
stavami je HIP 11952 nielen extrémne chu-
dobná na kovy, ale je aj jednou z najstarších 
planetárnych sústav v pozorovatelhom ves-
míre. Je jedným z najvzácnejších úlovkov 
„astronomickej archeológie". Podla vedcov 
z Astronomického inštitútu Maxa Plancka sa 
tlete planéty sformovali v čase, keď naša 
Galaxie bola iba v plienkach. 

Objav nesporne prispeje k poznatkem 
o formovaní planét. Všetko nasvedčuje tomu, 
že planéty sa tvorili už v prvopočiatkoch ves-
míru. 

Max Planck Institute Press Release 

Superrýchle 
planéty 

Pred siedmimi rokmi objavili astronómovia 
hviezdu, ktorá unikala z našej Galaxie rýchlosťou 
2,4 miliónov kilometrov za hodinu. Objav vedcov 
zaujal. Položili si otázku: ak je hviezda katapulto-
vaná z Mliečnej cesty takouto rýchlosťou, móže sa 
čosi podobné stať aj planéte? Móže... V poslednom 
čase objavili planéty, unikajúce z Mliečnej cesty 
rýchlosťou 46 miliónov kilometrov za hodinu! 

Sú to najrýchlejšie objekty v našom hviezdnom 
ostrove. 

Gravitačný prak katapultujúci tieto planéty fun-
guje podobne ako pri superrýchlych hviezdach. 
Móže sa tak stať vtedy, keď sa dvojhviezda priblíži 
k supermasívnej čiernej diere v centre galaxie za 
istú hranicu. Gravitačné sily jednotlivé zložky 
dvojhviezdy uvolnia. Jedna sa začne vysokou rých-
losťou od čiemej diery vzďalovať, druhá začne oko-
lo nej krúžiť. 

Vedci na počítači nasimulovali, čo sa stane, ak 
každá hviezda má jednu alebo dye planéty. Zistili, 
že katapultovaná hviezda svoje planéty unesie. 
Druhá hviezda vo chvíli, keďuviazne v gravitačnej 
pasci, svoje planéty uvolní a tie sa vysokou rých-
losťou vzdialia do okolitého priestoru. 

Typická superrýchla planéta nadobudne rých-
losť 13 až 27 miliónov kilometrov za hodinu. Nie-
ktoré však móžu nadobudnúť podstatne vyššie 
rychlosti. 

Superrýchla planéta po opustenf galaxie. Na tejto 
ilustrácii má planéta na povrchu činnú sopku, znak, 
že si ešte zachovala aktívnu platňovú tektoniku 
a vlastný zdroj tepla. Na takej planéte by sa mohol 
udržat'život. Pravdaže, iba vtedy, ak počas zrýchle- 
nia neprišla o celú atmosféru. 

Súčasné prístroje zatial takéto planéty detego- 
vať nedokážu. Sú príliš tmavé, vzdialené a zried- 
kavé. Dokážu však počas zákrytov detegovať 
planétu, ktorá okolo superry'chlej hviezdy obieha. 

Superry'chle hviezdy si zachovajú planéty iba 
vtedy, keď krúžia okolo nich po blízkych dráhach. 
V takom prípade pravdepodobnosť zachytiť ich 
počas tranzitu je viac ako 50-percentná. Treba ich 
však objaviť a monitorovať skór, ako opustia 
Galaxiu. 

Royal Astronomical Society 

Prvě snímky 
z nového obrieho 
d'alekohl'adu 

Large Binocular Telescope (LBT) postavili 
v Arizone na vrchole hory Mount Graham. Tvori 
ho dvojica identických, 8,4-metrových áaleko-
hladov. Nie je ešte skompletizovaný, ale keď oba 
vybavia unikátnou adaptívnou optikou a vyladia tak, 
aby pracovali ako jeden, LBT bude mať trikrát 
vyššiu rozlišovaciu schopnosť ako Hubblov ves-
mírny áalekohrad! 

LBTAOJLMIRCam 3.3 microns 

Planetárny systém okolo hviezdy HR 8799 nasnímal LBT na 
infračervenej vinovej djžke 3,3 mikrónov. Je to vinová djžka 
metánu, prejavujúca sa emisiami z atmosfér obrích plynových 
planét a hnedých trpaslíkovi. Najvnútornejšiu planétu systému 
HR 8799e exponovali prvý raz na teilo vinovej djžke. Svetlo 
hviezdy vykrýva špeciálny štít. 

Kompletizácia LBT sa preťahuje. Prvé svetlo 
zachytil d'alekohlad už v roku 2005. Jeho klúčovou 
súčiastkou je ultratenké sekundárne zrkadlo, široké 
91 cm, hrubé 1,6 mm. Súčasťou zrkadla je 672 
malých magnetov upevnených na jeho spodnej 
časti, ktoré jeho tvar podia potreby deformujú 
s neobyčajnou presnosťou až 1000-krát za sekun-
du!! Deformácie spolahlivo vyrovnávajú poruchy 
vytvárané turbulenciami v atmosfére. Vďaka tomu 
sa snímky z tohto ďalekohladu vyrovnajú čo do os-
trosti vesmírnym d'alekohladom. 

Vývoj, výroba, ale aj preprava sekundárnych 
zrkadiel bola velkým problémom. Niekolko z nich 
sa rozpadlo, takže vedci na nekompletnom pristroji 
celé roky využívali na pozorovanie obyčajné 

sekundárne zrkadlá. 
Prvé snímky z obrieho binokuláru, či 

presnejšie jeho lavej polovice, všetkých 
nadchli. Na jednej z nich (pozn foto) 
vidíme exoplanéty, knížiace okolo 
hviezdy HR 8799. Je to jedna z prvých 
snímok planetárneho systému, ktorú ved-
ci mohli študovať priamo. Jasnosť štyroch 
obrích planét na vinovej dlžke 3,3 mik-
rónov naznačuje, že sú obalené oblakmi, 
podobne ako Jupiter či niektorí hnedí tr-
paslíci. 

Zdá sa, že LBT sa vyrovná obrím dvo-
jičkám Keck (lOm) na vrchole havajskej 
sopky Mauna Kea, ktoré využívali dote-
raz najdokonalejší systém adaptívnej op-
tiky. LBT je výsledkom spolupráce ame-
rických, nemeckých a talianskych ús-
tavov. Po skompletizovaní a paralelnom 
nasadení oboch častí, zachytí obrí bin-
okulár tolko svetla ako 11,8 m sólo 
ďalekohlad! Ostrosťou sa jeho snímky vy-
rovnajú výkonu 22,8m áalekohladu! 

Sky and Telescope, jú12012 
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Gigantické „tornáda" na Slnku 

Slnečná sonda SDO objavila rotujúce supy 
nad okrajom Sluka, ktoré fungujú podobne ako 
veterné víry na Zemi. Tieto putujúce krútňavy, 
páťkrát v5čšie ako Zem, pripomínajú „tornáda". 
Doteraz sa takéto velké krútňavy na Slnku nepo-
darilo nasnímať. 

Slnečné tornáda exponoval dálekohl'ad At-
mospheric Imaging Assembly (AIA) na palube 
sondy SDO. Koncom septembra 2011 zachytil, 
ako sa nad povrchom Sluka zdvíha hrbol plynu 
s teplotami 50 000 až 2 000 000 K. Hrbol sa 

rozvinul do narastajúcej špirály s dlžkou 5 pn e-
merov Zeme. Krútňava počas troch hodín po-
zorovania prekonala nad povrchom Sluka 200 000 
kilometrov. Tornáda v atmosfére Zeme dosahujú 
priemernú rýchlosť 150 kilometrov za hodinu. 

Vedci zistili, že tornáda sa často vytvárajú pri 
koreni velkých koronálnych výronov hmoty. Ro-
tujúce špirály sú produktom flexibilných mag-
netických poli a elektrických prúdov vo vysokej 
atmosfére. 

The Astrophysical Journal 

v 

Zelezná 
planěta 

Planetológovia analyzujúci údaje zo 
sondy MESSENGER, krúžiacej okolo 
Merkúra, zverejnili koncom marca celú zá-
plavu nových informácií. Pýchou tírnu je 
najmá kompletná mapa severnej pologule. 
Laserový výškomer vykonal v priebehu 
uplynulého roku vyše 10 miliónov meraní. 
Merania okrem m ého potvrdili existenciu 
predpovedanej, rozsiahlej depresie okolo 
severného pólu. Depresiu pokrývajú hrubé 
koberce lávy, ktorá zaplavila povrch 
Merkúra v ranej fáze jeho vývoja. Vedci sa 
nazdávajú, že táto priehlbeň sa ocitla 
v polárnej oblasti vtedy, ked'sa rotačná os 
Merkúra v dávnej minulosti zmenila. 

Ďalšou topografickou raritou je Caloris, 
obrovský impaktný kráter s priemerom 
1660 kilometrov. Z neznámych dóvodov sú 
okraje krátera vyššie ako jeho centrálna 

Rozsiahla nížina okolo 
severného pólu 

Merkúra je na 
mape znázor-

nená modrou t, ' 
tarbou.(Pól 

leží upro-
stred, rovník 

na samom 
okraji mapy.) 

Oranžový 
a červenkastý 

terén leží 
0 5 kilometrov

vyššie ako sivý 
a modrý terén. 

časť. Vedci sa nazdávajú, že centrálny pa-
horok sa podl'a všetkého prepadol počas 
jednej z tektonických katakliziem, ked'sa 
vnútro chladnúcej planéty začalo zmršťo-
vať. Niektoré oblasti sav dósledku toho 
prepadli. 

Udaje z prieskumu gravitačného polo 
Merkúra naznačujú, že medzi jadrom 
a plášťom musí byť hrubá vrstva síranu 
železitého. Existencia takej vrstvy by 
vysvetlila, prečo je magnetické pole planéty 
slabšie, ako sa očakávalo vzhl'adom na mo-
hutné železné jadro. Táto vrstva zároveň 
vysvetlúje aj záhadu, prečo má rotácia kóty 
a plášty takú vysokú zotrvačnosť, hoci sa 
v nej nenachádzajú hustejšie kovy. 

A napokon, údaje opáf potvrdili prítom-
nosf vody na dne hlbokých, zatienených 
kráterov okolo pólov planéty. Už dávnejšie 
pozorovania naznačili, že lad na zatiene-
ných svahoch nie je obnažený. Z modelov 
teploty vyplynulo, že lad pokrýva 10 až 
20 centimetrov hrubá vrstva sute a prachu. 
Údaje neutrónového spektrometra na 
palube sondy naznačili, že lad je bud' pod 
tenkým kobercom hornín, alebo sa v hor-
ninách vyskytujú m é, vodík obsahujúce 
látky. Napríklad uhlovodíky, čo naznačuje aj 
tmavý povrch. 

V apríli sa MESSENGER presunul na 
novú obežnú dráhu. Vedci dúfajú, že južnú 
pologulb Merkúra zmonitorujú rovnako 
úspešne ako severnú. 

NASA Press Release 
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Sonda Lunar Reconaissance Orbiter. Prístroj 
CRaTER je zariadenie uprostred spodnej plochy LRO. 

Kozmické žiarenie 
mení chémiu I'adu 
na Mesiaci 

Kozmické žiarenie z našej Galaxie spóso-
buje chemické zmeny v lunárnom vodnom 
I'ade. Okrem m ého umožňuje vytváranie kom-
plexných uhlíkových reťazcov. Reťazce pri-
pomínajú molekuly, ktoré vytvárajú bázu 
živých organizmov. Navyše, žiarenie vplýva aj 
na pódu Mesiaca, na regolit. Ten časom pod 
vplyvom žiarenia tmavne. Rozličné odtiene re-
golitu pomáhajú pochopiť geologickú históriu 
Mesiaca. 

Vedci z University of New Hampshire zve-
rejnili svoj objav v časopise Journal of Geo-
physical Research. Autori využili údaje 
z prístroja CRaTER na palube sondy Lunar 
Reconaissance Orbiter (LRO). 

Údaje poopravili predstavy o „kozmickom 
zvetrávaní" povrchu Mesiaca. Energetické 
častice podmieňujú chemické zmeny ovel'a 
významnejšie, ako sa predpokladalo. CRaTER 
zmeral interakcie mesačného povrchu s koz-
mickým žiarením (OCR) a energetickými čas-
ticami zo Slnka (SEP). 

V rámci misie LRO sa zhodou okolností po-
darilo merať kozmické žiarenie v období, keď 
tok GCR častíc dosiahol najvyššie hodnoty, 
zatial čo sa Slnko nachádzalo v minime ab-
normálne pokojného cyklu. Počas tohto 
obdobia oslabený vplyv Slnka, tlaku a mag-
netického toku slnečného vetra umožňuje 
intenzívnejšie interakcie vysokoenergetických 
častíc s povrchom telies bez atmosféry, 
v tomto prípade Mesiaca. 

Vedci unikátnu príležitosť vy užili. Získané 
údaje pomóžu pri vytváran modelov vplyvu 
efektov žiarenia OCR na telesá bez atmosféry 
v rozličných oblastiach Slnečnej sústavy. 
Vedl'ajším produktom výskumu je objav 
chemických zmien v mesačnom I'ade pod 
vplyvom kombinovaného žiarenia. Proces 
uvolňuje z vodného ladu atómy kyslíka. Uvol' 
nený kyslík sa spája s uhlíkom a tak sa formu-
jú velké, prebiotické, organické molekuly. 

Plánovači dlhodobejších letov a pobytov vo 
vesmíre oceňujú aj údaje, ktoré pomóžu 
zmapovať premenlivý vplyv žiarenia z roz-
ličných zdrojov na kozmonautov. Ukázalo sa, 
že namerané údaje sú v dobrej zhode 
s EMMREM, čo je starší modul detekcie žiare-
nia prostredia v priestore Zem/Mesiac/Mars. 
Tento modul spája modely dopadov žiarenia 
v medziplanetárnom priestore s možnosťou 
predpovedať pre kozmonautov čo najpriaz-
nivejšie štartovacie okná. 

Journal of Geophysical Research 

Masívne I'adové lavíny na 
Laviny na Marse pozorujú astronómovia pod-

chvíTou. Nedávno však objavili mohutné zosuvy 
aj na Satumovom mesiaci Japete. Japetus s dvo-
ma tvárami, svetlou a tmavou, vyzerá ako vlašský 
orech. Laviny na tomto telese sú gigantické. Sú to 
doslova rieky dlhodobo sa zosúvajúcich hornin, 
ktoré sa presúvajú často do velkých vzdialeností. 

Občas sa takéto zosuvy vyskytnú aj na Zemi 
a Marse. Na Červenej planéte ich pozorujú najmá 
na strmých svahoch kaňonu Valles Marineris. 
Majú ich dobre zdokumentované. Objem uvol-
nených hornín na Japete je však neporovnateTne 
váčší. 

Mechanizmus velkých zosuvov je slabo 
preskúmaný. Pósobenie trenia, spomaTujúceho 
zosuv, je na každom telese inakší. Závisí od 
zloženia hornin i od gravitácie. Najprijatelnejším 
vysvetlením by bob o periodické vyvieranie spod-
nej vody. Vedci však zvažujú aj mé možnosti: 
vlhkú pádu, lad v podloží, podušky uvázneného 
či stlačeného ovzdušia, či skvapalnenie póso-
bením zvuku. 

V atmosfére Japeta však vody niet. 
Vedci z Washington University v St. Luis po-

drobne preskúmali deváť najváčších zosuvov. 
Váčšina lavín sa zosunula zo steen kráterov a str-
mých svahov hrebeňov. Rozhšili dva druhy 
lavin: hrubé, z velkých blokov, pripomínajúcich 
morény a hladké, z jemnejšieho materiálu. Na 
niektorých lokalitách dochádza k zosuvom pra-
videlne. 

Aký mechanizmus produkuje tieto úkazy? Ved-
ci sa najskór zamerali na hustotu telesa. Vieme, že 
Japetus je prevažne Tadové teleso: 80 % objemu 
tvori lad, 20 % skalnaté horniny. Nie je jasné, do 
akej miery je lad s horninami zmiešaný. 

Zosuvy podia všetkého umožňujú dva pro-
cesy: buď skvapalňovanie ladu, alebo vývery 
vody z podložia. Čím je lad teplejší, tým Tahšie 
sklzne zo svahu, pretože trenie a priTnavosť 
k svahu sa zníži. Pri jemných zosuvoch ide skór 
„rheologický tok", pripomínajúci lávotoky či 
babnotoky na Zemi. 

Zmeny kvality ladu si však vyžadujú premen-

Japete 

Velké laviny na Japete: na snímke A morénovitý zosun 
steny krátera Malun. Na snímke B niekolko lalokov zo- 
suvu v bazéne Engelier. Na snímke C jazyk zosuvu 
v bazéne Gerin. 

livý zdroj energie. Aký proces móže lad na 
Japete tak zahrievať? 

Japetus má velmi pomalá rotáciu. Trvá 79 dní, 
kým sa otočí okolo svojej osi. Teplotné cykly 
počal dna sú velmi dlhé. Také dlhé, že tmavá 
pologuía mesiaca dokáže absorbovať zo Slnka 
dostatok tepla. OveTa viac, ako svetlá strana, 
pokrytá Tadom, ktorý odráža viac žiarenia. 
Teplota na tmavej strane, na rovníku, kulminuje 
okolo —143 °C, teplota na svetlej strane okolo 
—173 C. 

Mimoriadnou záhadou sú najmu dlhotrvajúce 
dlhé zosuvy. Najmá na Tadových telesách. Po-
dobné laviny objavili aj na Jupiterovom veTkom 
mesiaci Kallisto a na Saturnovom mesiaci 
Phoebe. 

Washington University Press Release 
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Snežia na Enceladus baktérie? 

Velké i malé gejzíry pumpuju kryštáliky vodneho ladu nad južný pol Saturnovho mesiaca Enceladus. Na tejto 
snimke by ste mali rozlišit 30 takýchto gejzírov. 

Z trhlin okolo južného pólu Saturnovho me-
siaca Enceladus tryskajú mohutné gejzíry: chrlia 
paru, ladové kryštáliky i organické látky. Nie-
ktoré stúpajú do výšky 500 kilometrov nad 
povrch. Tieto gejzíry prístroje sondy Cassini ob-
javili najskór. Dnes, po viacerých obletoch, 
vieme, že sa okolo južného pólu Encelada 
nachádza bezmála 100 gejzírov. 

Sonda Cassini niekolkokrát preletela oblakmi 
nepatrných kryštálikov ladu. Prfstroje detegovali 
okrem vody a organických látok aj soli. Ukázalo 
sa, že salinita vody na Encelade je rovnaká ako 
v oceánoch Zeme. Zmerali aj teplotu v ústiach 
najvščších trhlin a namerali —63 C. Po zohfad-
není všetkých okolností odhadli množstvo z trh-
lín tryskajúcej energie na 16 gigawattov. 

Jazero tekutej vody pod Padovou kúrou, or-
ganické látky, zdroj energie (slapové sily): na Ze-
mi v podobných nikách vegetujú prisp&obené 
baktérie. Carolyn Porco, vedúca tírnu, na tla-
čovke vyhlásila: „Ekologické oázy na Encelade 
by sa mali podobať pozemským." Na Zemi sa 
voda vo vščších množstvách akumuluje najmš 
vo vulkanických horninách hlboko pod povr-
chom, kde panuje vysoká teplota. Žijú tam orga-
nizmy priživujúce sa na vodíku (ktorého zdro-
jom sú reakcie tekutej vody a honícich hornin) 
a na oxide uhličitom. Produktom týchto baktérií 
je metán, ktorý sa recykluje spšť na vodilo. A to 
všetko sa deje bez pomoci slnečného žiarenia. 

Sto gejzírov okolo južného pólu Encelada 
pripomína ozmtnú rotujúcu fontánu. Rotácia 
mesiaca zavíja výtrysky do spletencov. Vščšia 
časť z Encelada uniká, tiabne sa za ním ako 

Počas posledného blízkeho obletu, 27. marca 2012, 
preletela sonda Cassini iba 76 kilometrov nad južným 
pólom. 

Gejzíry tryskajú z trhlín v ladovej kóre. Planetológovia 
im dali meno „tigrie pásy". 

závoj. Menšia časť sa však vracia na jeho povrch 
v podobe snehu. Carolyn Porco účastníkov tla-
čovky ohromila tvrdením, že na povrch Encelada 
snežia baktérie!! 

Pre astrobiológov sa Satumov mesiac razom 
stal najperspektívnejším telesom. Plánovaná son-
da by nemusela pristáť na jeho povrchu. Stačí, 
aby sa usadila na polámej obežnej drábe, prie-
bežne zbierala vzorky a skúmala ich. Z velkej 
sondy by sa na povrch mesiaca mohla spustiť 
menšia a preskúmať materiál usadený v okolí 
trhlin. 

Energiu, ktorá zohrieva vodu pod ladovou 
kúrou Encelada, genemjú slapové sily Saturna. 
Gravitácia obrej planéty je taká velká, že mení 
tvar mesiaca, čo prístroje zaznamenávajú! Vnútro 
Encelada hnietia slapové sily do takej miery, že 
sa voda udrží v tekutom skupenstve. 

Samotné slapové sily by však nedokázali vy-
generovať tolko energie, aká z Encelada uniká. 
Jedným z vysvetlení tejto záhady je dlhotrvajúca 
akumulácia tepla vo vnútri mesiaca. V istej chvíli 
vnútorný tlak rozlámal v južnej polárnej oblasti 
fadovú kúru na povrchu. Vedci vypočítali, že 
v minulosti hola obežná dráha Encelada okolo 
Satuma výstrednejšia. Čím excentrickejšia je 
obežná dráha, tým silnejšie je slapové hnietenie 
produkujúce teplo a následne aj štrukturálne 
zmeny. 

V poslednom období je výstrednosť obežnej 
dráhy Encelada čoraz menšia. Slabnú aj slapové 
sily. Z mesiaca uniká viac tepla, ako sám pro-
dukuje. Akumulované zásoby energie sa pomaly 
míňajú. Voda sa pomaly mení na fad. Podfa nie-
ktorých modelov bazény pod kúrou nikdy cel-
kom nezamrznu, lebo výstrednosť dráhy sa mení. 
Ocbladzovanie sa opšť zmení na otepfovanie. 

Eugen Gindl 

Záhady 
okolo zrodu 
Mesiaca 

Vedci zistili, že Zem a Mesiac majú zhodný 
podiel izotopov titánu. Objav otriasol všeobecne 
prijatou hypotézou, podfa ktorej je Mesiac produk- 
tom zrážky mladej Zeme s neznámym planetár- 
nym telesom, ktoré malo parametre Marsu. 

Podfa tejto hypotézy zrážka Zeme s telesom 
označovaným ako Theia vyvrhla na obežnú dráhu 
materiál z povrchu našej planéty, z ktorého sa ča- 
som sformoval Mesiac. 

Už dávnejšie je známe, že pozemské a mesač- 
né horniny majú rovnaký podiel troch izotopov 
kyslíka. Už to naznačovalo, že vznikli z rovnakého 
telesa. Kozmochemik Junjun Zhang z University of 
Chicago zverejnil nedávno v časopise Natur Geo- 
science článok, v ktorom dokazuje, že aj pomer 
izotopov Ti-47 a Ti-50 na Zemi a na Mesiaci je 
v skúmaných vzorkách identický. 

Navyše obe telesá majú rovnaký pomer izo-
topov tungstenu, prvku, ktorý je dóležitým indiká- 
torom kremičitých hornín. Tungsten-182 vzniká 
rádioaktívnym rozpadom hafnia-182. Rovnaké 
izotopy tungstenu, titanu a kyslíka na Mesiaci 
a Zemi svedčia o tom, že vnútro mladej Zeme 
a Theie sa pred zrážkou vyvíjali paralelne, podla 
rovnakého scenára, na blízkých obežných drá- 
hach. To by vysvetfovalo nápadnú podobnost 
oboch telies. 

Vedci posudzujú niekolko hypotéz, ktoré by 
vysvetlili podobnost Mesiaca a Zeme inakšie. 
Podla prvej sa Mesiac sformoval vo vlastnom 
disku v priebehu niekolkých sto rokov ešte 
predtým, ako sa Zem zrazila z Theiou. Zrážkou 
vyvrhnutý materiál krúžil potom medzi zasiah- 
nutou Zemou a Mesiacom a čast z neho sa po-
stupne uložila na oboch telesách. 

Podla druhej hypotézy nemožno vylúčit ani im- 
pakt, ktorý do takej miery urýchlil rotáciu mladej, 
plastickej Zeme, že sa z nej odstredivou silou 
uvolnila hmota, z ktorej sa sformoval Mesiac. 

Vedci sa snažia rozlúštit aj dalšiu lunárnu 
záhadu. Prečo stranu privrátenú k Zemi tvoria 
tmavé moria, zatial čo na odvrátenej strane 
dominujú vysočiny. 

Mesiac nie je ideálne gulatý. Má skór zlahka 
vajcovitý tvar. Jeden vrchol „mesačného vajca", 
ten pokryty" moriami, je privrátený k Zemi. Dlhšia 
os mien i na Zem preto, lebo slapové sily Zeme 
Mesiac, krátko potom, ako sa sformoval, zdefor-
movali a vygenerovali v ňom silné vnútorné trenie. 
Trenie postupne rotáciu Mesiaca spomalilo. 

To, ktorá pologula Mesiaca sa zafixovala ako 
privrátená, záviselo od toho, ako rýchlo sa jeho 
rotácia spomalila. Moria sú hustejšie ako 
vysočiny. Ak spomalovanie rotácie prebehlo 
ry'chlo, pravdepodobnost, že sa privrátenou stane 
„morská pologula", by bola 50:50. Ak spomalo- 
vanie rotácie prebehlo postupne, pravdepodob- 
nosf privrátenia hmotnejšej pologule k Zemi 
bola 2:1. 

Vedci predbežne netušia, čo sa odohralo skór: 
či slapovými silami podmienené spomalenie rotá-
cie, alebo sformovanie moll. Do hry mohli vstúpif 
aj dalšie faktory. Velký impakt v neskoršej fáze 
vývoja Slnečnej sústavy, alebo globálne prerozde- 
lenie hmoty v kóre Mesiaca. 

Natur Geoscience;lcarus 
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Cierne diery 
rastú, 
lebo konzumujú 
hviezdy 

Váčšina galaxií, vrátane tej našej, má 
v strode masívnu čiernu dieru s hmotnost'ou 
niekolkých miliárd Sink. Ako je možné, že 
čierne diery nadobudli takú velkost' a hmot-
nosť? Podia niektory"ch teórií sa už zrodili 
ako velké. Podia mých rastú a naberajú 
hmotnosť preto, lebo zo svojho okolia nasá- 
vajú plyn, prach, planéty a rozpadnuté 
hviezdy. Astronómovia z Utah University 
dokázali, že správna je tá druhá tečna. Pod-
net k výskumu im dal objav superry'chlych 
planét v roku 2005. (Pozn článok Super- 
ry"chle planéty na 6. strane.) 

Superry"chle hviezdy, unikajúce z Mliečnej 
cesty, boll prod blízkym stretnutím s čiernou 
dierou zložkou dvojhviezdy. Priblížením 
k čiernej diere sa dvojhviezda rozpadne. 
Jednu hviezdu čierna diera prehltne, druhú 
jej gravitácia katapultuje opačným smerom. 

Vedci spočítali objavené superry"chle 
hviezdy a pomocou dalších údajov dospeli 
k presvedčeniu, že váčšina hmoty v čier- 
nych dierach pochádza z dvojhviezd. 

Približne dye tretiny hviezd sú zložkou 
dvojhviezdy. Vedci pomocou počítačov 
nasimulovali jednotlivé štádiá procesu 
konzumácie dvojhviezd čiernou dierou. Vy-
počítali, že nová superry'chla hviezda sa ob- 
javí každých 1 000 až 100 000 rokov. Tečna 
je v dokonalej zhode s počtom pozorova-
ných slapových rozpadov dvojhviezd 
v mých galaxiách. 

Niektoré čierne diery sú velYni efektívni 
žrúti. Svoju hmotnosť dokážu zdvojnásobiť 
za menej ako miliardu rokov. Supermasívna 
čierna diera v Mliečnej ceste zvýšila svoju 
hmotnosť počas posledných 5 až 10 miliárd 
rokov 2- až 4-krát. Jej hlavným pokrmom 
boll hviezdy. 

University of Utah Press Release 

Desafinetrový Južný polárny dálekohl'ad je súčasfou 
antarktickej základne Amundsen-Scott na Južnom póle. 
Suchý a mimoriadne chladný vzduch ul'ahčuje pozoro-
vania slabého žiarenia kozmického pozadia v oblasti 
mikrovin. 

Udaje za South 
Pole Telescope 
a tmavá 
energia 

Tmavá energia je tajomná sila, ktorá urychluje 
rozpínanie vesmíru. Analýza najnovších údajov 
z 10-metrového ďalekohladu na Južnom póle 
(SPT) túto predstavu podstatne podporila. Hoci 
vedci zabal analyzovali iba patinu údajov z 500 
monitorovaných galaxií, hodnota Einsteinovej 
kozmologickej konštanty sa potvrdila. 

SPT prispel aj k spresneniu našich predstáv 
o neutrínach, najpočetnejších časticiach vo ves-
míre. 

Na stretnutí členov Americkej fyzikálnej spo-
ločnosti v Atlante viaceri rečníci konštatovali, že 
najdáležitejšou časťou fyziky sa stala pozorova-
telská kozmológia: „Pozorujeme stopy tmavej 
energie, tmavej hmoty i inflácie, ale ani jednému 
z týchto javov poriadne nerozumieme. Južný 
polárny ďalekohlad nás však posunulo kúsok do-
predu," vyhlásil Antony Stark z Harvard-Smith-
sonian Center for Astrophysics. 

Najnovšie údaje získali pomocou novej me-
tódy. Skombinovali merania z SPT s údajmi 
rčntgenovych satelitov na obežných dráhach 
a zmerali doteraz najvzdialenejšie objekty, najmá 
kopy galaxií. 

Priznačnou vlastnosťou tmavej energie je to, 
že pósobí vo vesmíre všade a odjakživa. Práve tá-
to sila móže deflnitívne potvrdiť Einsteinovu koz-

mologickú konštantu, ktorú považujú (potom, 
ako sa ukázalo, že vesmír sa rozpína) za geniáhiy 
omyl velkého fyzika. 

Einstein tuto konštantu zaviedol do všeobecnej 
teórie relativity preto, aby podoprel tečnu sta-
cionárneho vesmíru. Na začiatku 20. storočia sa 
s takou predstavou vesmíru stotožňovala váčšina 
fyzikov a astronómov. Meniacu sa, čoraz presne-
jšiu hodnotu kozmologickej konštanty podporil 
medzičasom velký počet meraní. Alternatívna 
hypotéza, tvrdiaca, že gravitácia vo velkých 
škálach vesmíru pósobí inakšie, stojí zatiaT na 
špekuláciách. V každom prípade sa však z naj-
novších astronomických údajov vynára nová 
fyzika, ktorú však treba správne pochopit a inter-
pretovat. 

Ďalekohlad SPT skonštruovali kyčli tmavej 
energii. Operuje na milimetrových vinových 
dlžkach. Dokáže exponovat snímky mikro-
vinného žiarenia kozmického pozadia (CMB) 
s vysokým rozlíšením. Astronómom analýza 
CMB pomáha v hladanf vzdialených masívnych 
káp galaxií, pomocou ktorých študujú vlastnosti 
tmavej energie a spresňujú hmotnosti neutrín. 

CMB je fotografia vesmíru v dobe, keď mal 
iba 400 000 rokov! V tom čase ešte vo vesmíre 
neboli ani planéty, ani hviezdy, ani galaxie. 
CMB k nám cez pozorovatelný vesmír putovalo 
14 miliárd rokov. Počas tejto púte sa v ňom od-
tlačili informácie, spresňujúce obsah i evolúciu 
vesmíru. 

Keď CMB míňa kopu galaxií, kopa v ňom 
zanecháva „tieň". Z tohto tieňa dokážu vedci 
identifikovat najvSčšie kopy galaxií. Bez ohradu 
na ich vzdialenosť!!! 

Kopy galaxií sú najmasívnejšie, ale pomerne 
zriedkavé objekty vo vesmíre. Preto sú naj-
vhodnejšie pre štúdium fyziky v najvSčších 
škálach kozmu. 

Počet káp galaxií, ktoré sa vo vesmíre od jeho 
počiatku sformovali, je významne podmienený 
vplyvom tmavej energie na rast kozmických 
štruktúr a hmotnost neutrín. Ak by mali neutrína 
príliš velkú hmotnosť, významne by ovplyvňo-
vali formáciu galaxií a káp galaxií. 

Tím okolo ďalekohladu SPT zverejnil hmot-
nosti neutrín, či presnejšie limity týchto hmot-
ností. Namerané údaje sú v dohrej zhode s hod-
notami, ktoré predpovedali teoretici. 

University of Chicago Press Release 

Na snímke vidíte čast' mikrovinného žiarenia kozmického pozadia z prehliadky SPT. Svetlé škvrnky zviditelfiujú 
kvazary a gravitačne šošovkované galaxie.11ariácie na snímke odrážajú zmeny CMB v minútových intervaloch. 
Fluktuácie spíisobujú rozdiely v distribúcii hmoty v miadom vesmíre, v čase 400 000 rokov po big bangu. 
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mapa galaxie pred 
3,8 miliardami rokov 

mapa galaxie pred mapa žiarenia kozmického pozadia 
5,5 miliardami svetelných rokov (CBM) krátko po big bangu 

Záznam baryónových zvukových oscilácií (biele kruhy) na mapách galaxií pomáhajú astronómom zrekon-
štruovat'vývoj rozpínajúceho sa vesmíru. Obrázky znázorňujú vesmír v troch štádiách vývoja. Na farebnej 
snímke vpravo vidíme mapu mikrovinného žiarenia kozmického pozadia, teda mladého vesmíru krátko po 
big bangu. Nepatrné ostrovčeky s nerovnakou hustotou sa stávajú zárodkami budúcich kóp, valov a vlákien. 
Tých, ktoré vidíme dnes. Tieto variácie obsahujú signál póvodných baryonových oscilácii (bielykruh uprostred 
farebnej snímky). V dalších štádiách expanzie vesmíru (zváčšujúce sa obdlžníky) sa baryonové oscilácie za-
chovajú. Na najnovšej mape z SDSS-III (uprostred) vidíme galaxie vo vzdialenosti 5,5 miliardy svetelných 
rokov. V momente, ked'začala vplývat' odstredivá sila tmavej energie. Porovnajte ju s nasledujúcou mapou 
galaxií vzdialených 3,5 miliardy rokov (vfavo). Rozdiel vyjadruje rozpínanie sa vesmíru v čase. 

Najpresvedčivejší 
dókaz pósobenia 
tmavej energie 

Koncom mája oznámili astronómovia, že sa 
im podarilo presne zmerať vzdialenosti galaxií 
v odl'ahlých končinách vesmíru. Tak získali 
pohTad na dobu, keď tmavá energia začala póso-
biť. Pred 5 až 7 miliardami rokov sa spomaTujúce 
rozpínanie vesmíru spósobené gravitáciou za-
stavilo a začalo sa pod vplyvom tmavej ener-
gie zrýchTovať. Merania zverejnil tím okolo 
Baryon Oscillation Spectroscopic Survey (BOSS), 
programu, ktorý je súčasťou tretej Sloanovej di-
gitálnej prehliadky oblohy (SDSS-III). 

„Vidíme, ako tmavá energia vplýva na štruk-
túru kozmu, ale netušíme, čo to je. Údaje z tejto 
prehliadky nám budú na dobrej pomoci," vyhlásil 
David Eisenstein z Harvard-Smithsonian Center 
for Astrophysics, riaditel SDSS-III. 

Vieme, že vesmír sa rozpína. Vieme, že jeho 
rozpínanie je čoraz rýchlejšie. Za tento objav ho-
la v roku 2011 udelená Nobelova cena za fyziku. 
Vedci nevedia, čo spbsobuje zrýchTovanie rozpí-
nania vesmíru. A donedávna ani netušili, kedy 
sa začalo. Mali totiž iba nedokonalé, neúpiné, 
nepresné mapy galaxií. 

Zrýchlovanie rozpínania spbsobuje podla naj-
akceptovanejšej teórie nová vlastnosť priestoru —
tmavá energia. Altematívou tejto teórie je pred-
poklad, že gravitácia sa vo velkých škálach 
odchyluje od Einsteinovej všeobecnej teórie re-
lativity a mení sa na odstredivú silu. Túto dilemu 
teraz vedci riešia. Prvým krokom je meranie 
presných vzdialeností čo najváčšieho počtu 
galaxií. Z údajov vedci zrekonštruujú históriu 

rozpínania sa vesmíru. V rámci programu BOSS 
vyhotovujú najpodrobnejšie mapy vesmíru. Po-
mocou špeciálneho spektrografu na 2,5 metro-
vom ďalekohlade SDSS (Apache Point Observa-
tory v Novom Mexiku) pozorovali v priebehu ši-
estich rokov viac ako milión galaxií. 

Aktuálna mapa zahrna 250 000 galaxií, ktoré 
preverili počas prvých 18 mesiacov programu 
BOSS. Niektoré z týchto galaxií sú také vzdia-
lené, že ich svetlo k nám putovalo viac ako 6 mi-
liárd rokov, čo je bezmála polovica veku vesmíru. 

Tieto mapy zviditemujú skutočnosť, že galaxie 
a kopy galaxií sa zhlukujú v uzloch, valoch 
a vláknach vytvárajúcich sieť. MPrizi vláknami sú 
gigantické oblasti prázdnoty. Tieto štruktúry sa 
zváčšili z nepatrných variácií hustoty v mladom 
vesmíre, ktoré prezrádzajú „odtlačky" baryo-
nových zvukových oscilácií. Tlakové zvukové vl-
ny sa šírili v mladom vesmíre na všetky strany. 

Odtlačky týchto zvukových vin dokážeme aj 
po uplynutí niekolkých miliárd rokov dešifrovať. 
Z pravidelnosti starých zvukových vin vedci 
odhadli, že vzdialenosť skúmaných párov galax-
iío páru galaxií bola pred 5-7 miliardami rokov 
zhruba 500 miliónov svetelných rokov. 

V grafe vyjadrujúcom počet párovskúmaných 
galaxií s nameranou vzdialenosťou medzi nimi sa 
objavuje magický vrchol s hodnotou 500 miliónov 
svetelných rokov. Poloha tohto vrcholu závisí od 
množstva tmavej energie vo vesmíre. Presnosť 
merania vzdialenosti medzi galaxiami je však kri-
ticky závislá od toho, ako sú vzdialené od nás. 

Štandardné metódy presné merania neumož-
ňovali. Program BOSS však presnosť meraní 
podstatne zvýšil. Vedci Teto výsledky považu-
jú za doteraz najpresvedčivejší důkaz existencie 
a působena tmavej energie. 

SDSS Press Release 

Biazar, 
ktorý produkuje 
axióny? 

Ak jeden z dvoch protifahlých výtryskov aktívnej 
galaxie smeruje k nám, takúto galaxiu nazývame bla-
zar. Talianski vedci študujú výtrysky s vysokou ener-
giou generované blazarmi. Výtrysky, ktoré vznikajú 
blízko centrálnej, masívnej čiernej diery, tvorí prúd 
fotónov gama. Vedci majú indicie, že tieto fotóny sú 
premenlivé. Raz sa prejavujú ako normálne fotóny, 
inokedy ako axióny, exotické častice, vymykajúce sa 
zo štandardného modelu časticovej fyziky. Axióny 
doteraz nikto nedetegoval, hoci sa predpokladá, že 
častice s istými vlastnostami by mohli tvorit záhadnú 
tmavú hmotu. 

Tieto axióny pripomínajúce častice (ALP) sú hy-
potetickými časticami s nízkou hmotnost'ou, ktoré 
s normálnou hmotou interagujú iba zriedka. Podia 
teórie sa ALP menia na fotóny a naopak. Premenu 
umožňujú silné magnetické polia. 

Okolo centrálnej čiernej diery v jadre každej 
masívnej galaxie krúži po špirále akrečný disk. 
V určitej vzdialenosti od čiernej diery magnetické polia 
spósobia, že sa časí materiálu v disku sformuje pozdfž 
rotačnej osi do dvoch protifahlých výtryskov. Výtrysky 
můžu mať dižku nieko0rych tisíc svetelných rokov. ALP 
sa bez problémov šíria oceánom fotónov a zaplavujú 
nielen oblast okolo zdroja, ale aj odiahlé časti vesmíru. 

Oscilujúce, premenlivé fotóny nie sú novou 
myšlienkou. Momentálne však majú konjunktúru, pre-
tože najprijatefnejšie vysvetlujú problémy okolo 
blazarov. Vedci dlho nevedou pochopit, ako je možné, 
že fotóny gama s vysokou energiou dokážu prožit 
nepredstaviteine dlhú pút od zdrojov až k nám. Mali by 
sa totiž zrážaf s fotónmi s nižšou energiou, ktoré 
vypjňajú priestor, a zanikat. Astronómovia ich však 
v našich končinách bez problémov detegujú. To pri-
viedlo vedcov na myšlienku, že gama fotóny oscilujú, 
že sa počas dlhej cesty mania na ALP a naopak. 

Najnovšie štúdie pábližili, čo sa s fotónmi gama leje 
v extrémnych podmienkach blízko akrečných diskov. 
Už v jadrách biazarov by sa mali zrážat so záplavou 
viditelných i ultrafialových fotónov. Aj v medzigalak-
tickom, ovefa redšom prostredí by ich malo zanikat 
ovefa viac, ako pozorujeme. Premena fotónov na ALP 
záhadu vysvetiuje. Ak ALP zachytí m é magnetické 
pole, napríkiad pole Mliečnej cesty, premenia sa na 
normálne fotóny. „Iba preto ich můžeme v takom 
množstve pozorovat," tvrdia talianski astronómovia 
z Astronomical Observatory of Brera. 

Údaje z plánovaného Čerenkovovho áalekohíadu, 
sústavy prístrojov v pozemskom gama observatóriu 
i údaje z nemeckého experimentu DESY ALP potvrdia 
alebo vyvrátia, či fotóny naozaj menia svoju identitu. 

Sky and Telescope, júl 2012 

Ilustrácia znázorňuje výtrysk z jadra aktivnei galaxie, kde 
čast'hmoty špirálujúcej do masívnej čiernej diery stormuiú 
magnetické polia do mohutných výtryskov, pohybujúcich sa 
bezmála rýchlosťou svella. 
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Stelárna astronómia 

Prachový disk krúžiaci okolo bieleho trpaslíka, ktorý 
je zvyškom po hviezde podobnej Slnku. Na jeho 
povrch dopadá množstvo asteroidov a komét, ktoré 
z ich póvodných, stabilných dráb uvolhila slabnúca 
gravitácia póvodnej hviezdy. Rovnaký počet týchto 
telies vyhostí biely trpaslík do okolitého priestoru. 

KeďSlnko vyhorí, premení sa na 
bieleho trpaslíka. Okolo neho 
budú krúžit' pozostatky planět, 

asteroidov a komét. Astronómovia 
sledujú osudy podobných sústav 
v našej galaxii. 

V decembri 2009 odštartovala z raketodromu 
Vandenberg v Kalifornii raketa Delta H. Na 
obežnú dráhu okolo Zeme vyniesla vesmírny 
d'alekohl'ad Wide-Field Infrared Survey Explorer 
(WISE). Hlavným poslaním WISE je napomócť 
vedcom pochopiť vznik a vývoj Mliečnej cesty 
v prvej fáze po big bangu a spresniť predstavy 
o zrode našej Slnečnej sústavy. Misia, ktorá tr-
vala 10 mesiacov, bola úspešná. Ďalekohlad ob-
javil niekolko blízkych hnedých trpaslíkov, skú-
mal zrod hviezd vo vzdialených galaxiách 
a prenikol aj do plynom a prachom zahalených 
kolísok hviezd v našej Galaxii. 

Začiatkom roku 2010 začala skupina astronó-
mov skúmať pomocou WISE tzv. sekundárne 
disky, krúžiace okolo bielych trpaslíkov. Tieto 
bizarně objekty sú hviezdni vyslúžilci. Na biele-
ho trpaslíka sa v záverečnom štádiu vývoja pre-
mení váčšina hviezd podobných Sloku. Istý čas 
ich stelárnici nazývali aj mřtvymi hviezdami. 
Dnes vieme, že ale sú celkom mftve. 

Suciúcnost' Slnečnej sústavy 

Sloko, ktoré bezmála 5 miliárd rokov spaluje 
vodilo vo svojom jadre, začne sa niekedy v druhej 
polovici života zváčšovať. Jeho žiarenie bude čo-
raz intenzívnejšie. Zvýšená aktivita Slnka bude 
mať na Zem zničujúce účinky. 

Ultrafialové žiarenie zo Slnka rozrušuje 
molekuly vody v stratosfére. Váčšina vodíka, 
uvofneného z molekuly, uniká do okolitého 
priestoru. Nahrádza ho vyparovanie z oceánov. 
Zem takto od doby, ked' vznikli oceány stráca 
vodu. 

So zváčšovaním Sloka bude silnieť aj intenzita 
UV-žiarenia. Vyparovanie z oceánov sa bude 
zvyšovať, para v atmosfére bude vytvárať čoraz 
silnejší skleníkový efekt. Vyparovanie sa zosilní 
do takej miery, že na Zemi časom zavládnu pod-
mienky pripomínajúce Venušu. Život, aspoň 
v takej forme, ako ho poznáme, zanikne. 

V tejto fáze začne Slnko spal'ovať hélium. To-

Rok objavenia —~ 

1987 2005 2006 2007 2008 2009 

G29-38 GD 362 SDSS 1228+1040 EC-11507 SDSS 0845+2257 WD 1457-086 

GD 56 

°yškové di okolo bielych trpaslíkov 
Vela bielych trpaslíkov v našej Galaxij má prachové disky. Materiál 
v týchto diskoch je pozostatkom po terestrických planétach, ale aj 
asteroidoch a kométach, ktoré krúžili okolo póvodnej, umierajúcej 
hviezdy. Priemer diskov nie je váčší ako priemer Saturnovych prsten-
cov. Výnimky sú vzácne. Po nasadení vesmírneho dálekohl'adu 
Spitzer sa počet objavenýchdiskov okolo bielych trpaslíkov neustále 
zvyšuje. 

WD 2115-560 

WD 1116+026 

SDSS 1043+0855 

G166-58 

~ 

GD 16 
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odsúdené k zániku) 
to palivo naruší jeho štruktúru. Sloko sa vo veku 
12,2 miliardy rokov premení na červeného obra, 
ktorý bude chladnúť a zváčšovať sa. Polomer 
našej hviezdy sa zvhČší na 177 miliónov kilo-
metrov. Merkúr a Venušu narastajúci kotúč 
pohltí. Či v tomto štádiu pohltí aj Zem ne-
dokážeme presne odhadnúť. Prúd nabitých častíc 
— slnečný vietor bude prúdiť čoraz intenzívnejšie. 
Hmotnosť zváčšujúceho sa Sloka bude úmerne 
klesať. Dósledky týchto procesov sa dnes nedajú 
presne namodelovať. 

Jedno je isté: s poklesom hmotnosti Slnka 
zoslabne aj jeho gravitácia. Planéty, asteroidy 
a kométy sa začnú od nebo vzd'al'ovať a usadia sa 
na iných obežných dráhach. Menšie telesá, tie, 
ktoré sa nevyparia, usadia sa na nestabilných, 
chaotických dráhach. Dokonca aj objekty 
v Kuiperovom páse. Sluko v tom čase bude žiariť 
2700-krát intenzívnejšie. Váčšina malých telies 
sa časom rozpadne na prach a plyn. 

Čoraz silnejšie slnečné vetry a erupcie na 
povrchu Sluka pripravia našu hviezdu o polovicu 
hmotnosti. Tento proces utlmí rotáciu Slnka. Ked' 
sa tak stane, silné slapové sily vtiabnu Zem (ak ju 
v predchádzajúcej fáze Sluko nepohltí), do rozpí-
najúcej sa hviezdy. Potom sa Sloko zbaví zvyšku 
vonkajšej obálky a skolabuje. Premení sa na hus-
tá, malú hviezdu, bieleho trpaslíka. 

Biely trpaslík sa ocitne uprostred obrovského, 
rozpínajúceho sa oblaku plynu — planetárnej 
hmloviny. Velké planéty, ba možno aj Mars, 
pretrvajú. Planéty budú bombardovať spršky 
chaoticky sa pohybujúcich asteroidov, komét 
a objektov z Kuiperovho pásu. A biely trpaslík 
bude až na veky vekov chladnúť a pohasínať. 

S postupným rozpadom zvyšnej planetárnej 

2010 2011 

HE 0106-3253 SDSS 1617+1620 

HS 0307+0746 ' 
~ 

HE 2221 +1630 
® 

GALEX 1931 +0117 

Saturn 

~ 

Rozpínajúca sa planetérna hmlovina je „pomníkom" smrti Slnku podobnej hviezdy. Vesmírny d'alekohl'ad Spitzer 
sprostredkoval infračervené žiarenie zo srdca hmloviny Helix (NGC7293). Cervený kruh vymedzuje oblast 
horúceho prachu v disku, kde sa po vývoji bieleho trpaslíka sformoval do disku. 

sústavy sa okolo mřtvej hviezdy vytvorí pra-
chový disk. Telesá, ktoré sa sporadicky pnliš pri-
blížia k trpaslíkovi, silná gravitácia vyhostí na 
vzdialenejšie dráhy, alebo aj mimo sústavy. 

Tento osud postihol v minulosti miliardy 
hviezd vo vesmíre a nevyhne sa mu ani naše 
Slnko. 

Bieli a hnedí trpaslíci 
Prvý sekundárny, zvyškový disk pri bielych 

trpasllkoch objavili vedci náhodou. Eric Becklin 
a Ben Zuckerman z Kalifornskej univerzity dete-
govali prvý disk počas pofovačky na hnedých tr-
paslíkov. 

V tom čase sme o hnedých trpaslíkoch veta 
nevedeli. Dnes vieme, že sú to degenerované 
hviezdy, ktoré nemajú dosť hmotnosti na to, aby 
v ich jadrách vzplanuli reakcie fúzie vodíka. 
(Niektoré po náhodnom prisune paliva z okolia 
na krátku dobu vzplanú). Hnedí trpaslíci neraz 
krúžia okolo váčších hviezd-spolupútnikov po 
takých tesných dráhach, že v ich jase načisto 
zanikajú. V takom pripade pozorovatel nemá 
šancu. Do roku 1987 holi hnedí trpaslíci hypote-
tickými telesami. Becklin a Zuckerman sa roz-
hodli, že ich objavia. 

Ked' sa Slnku podobná hviezda premení na 
bieleho trpaslíka, energia, ktorú vyžaruje sa 
zmenší až tisícnásobne. Becklin a Zuckerman 
vyšli z predpokladu, že niektoré hviezdy typu 
Sluka mali a majú hnedých spolupútnikov. Tých 
by si mall udržať aj po premene na bieleho tr-
paslíka. Nakolko bieli trpaslíci sú ovet'a menší 
a žiaria podstatne slabšie ako Slnko, hnedí tr-
paslíci by sa v takýchto systémoch mali dať 
Tahšie objaviť. 

Hnedí trpaslíci sú pomerne malé objekty, pri-

bližne s priemerom Jupitera. Majú však mnohoná-
sobne vyššiu hmotnosť. Bieli trpaslíci stí 10-krát 
menší. Majú zhruba taký priemer ako Zem. 

Astronómovia využili infračervený dalekohlad 
TTF na Mauna Kea (Havaj) a začali monitorovať 
všetkých známych bielych trpaslíkov. VyhTadá-
vali najmá tých, ktorí boli v infračervenej oblasti 
jasnejší, ako osamelé hviezdy. Zo začiatku 
nachádzali iba takých trpaslíkov, ktorých atmo-
sféry mali očakávanú teplotu. 

Potom však objavili Giclas 29-38. Tento biely 
trpaslík bol na danej vinovej dížke 040 % jasnej-
ší. Vedci usúdili, že táto anomáliu spósobuje in-
fračervené žiarenie z hnedého trpaslíka, ktorý 
okolo bieleho krúži po tesnej obežnej drábe. 
Takej tesnej, že svetlo z oboch objektov splýva. 
Zdalo sa, že G29-38 sa stane prvým objaveným 
a overeným hnedým trpaslrlkom. Časom sa uká-
zalo, že interpretácia nameraných údajov nebola 
správna. 

Záhadné znečistenie priestoru 
Prachové disky nekrúžia okolo bielych tr-

paslíkov po stabilných dráhach. Hmota z týchto 
útvarov klesá po špirále do degenerovanej 
hviezdy. Počas stoviek až tisícok rokov dopadá 
materiál z diskov na povrch bielych trpaslíkov. 
Do vrstvy, ktorú vedci nazývajú atmosférou. 

Becklin a Zuckerman usúdili, že prebytok in-
fračerveného žiarenia z G29-38 spósobuje teplota 
špirálujúceho disku. Aj to však bola iba hy-
potéza, lebo prach sav blízkosti bieleho trpaslíka 
dlho neudrží. Prítomnosť prachových diskov pri 
bielych trpaslkoch však potvrdili aj dalšie 
nezávislé objavy. 

Váčšinu bielych trpaslíkov tvori uhlík a kyslík 

bb 
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e arna as ronomra 

Biely trpaslík 

1 
vinová djžka v mikrometroch - 

Otlačok prachu 

Oblak prachu 

Infračervené spektrum bieleho trpaslíka Giclas 
29-37 vyjadruje žiarenie horúceho prachu, ktorý 
krúži okolo mftvej hviezdy. Té by bez neho emitovala 
ovel'a menej infračerveného žiarenia. Nadbytočnú 
emisiu produkujú kremičitany v disku. 

Vesmírny d'alekohl'ad WISE objavil 50 bielych trpas-
líkov, ktoré móžu mať zvyškový, sekundárny disk. 

Terestrické teleso, krúžiace okolo bieleho trpaslíka 
Giclas 29-38 sa rozpadá pod vplyvom jeho 0ravitá-
cie. llustrácia znázorňuje, ako sa kamenné telesá po 
kolapse póvodnej, Sinku podobnej hviezdy, ktoré 
červený obor neprehitol, rozpadajú na prachový 
disk. 

pod vrstvou vodíkovej a hé-
liovej obálky. Tieto kom-
paktné objekty majú po-
lovičnú hmotnosť Slnka 
stlačenú do velkosti Zeme. 
Vysoká hustota sa prejavuje 
silnou gravitáciou, pósobia-
cou tesne pod ich povr-
chom. Preto každý prvok 
ťažší ako vodík či hélium 
okamžite prepadne cez at-
mosféru a stratf sa z do-
hTadu detektorov. 

Napriek tomu vedci v at-
mosférach nemnohých bie-
lych trpaslíkov detegovali 
ťažké prvky: vápník či hli-
ník. Zhruba pred desiatimi 
rokmi začali astronómovia 

(pomocou výkonnejších dalekohladov a spektro-
grafov) objavovať čoraz vine bielych trpaslíkov 
so „znečistenou" atmosférou. Zdalo sa, že toto 
znečistenie naozaj pochádza z mítveho systému 
planét. Za predpokladu, že disky sú dostatočne 
husté, aby sa dlho udržali na obežnej drábe 
a z času na čas ukladali časí svojho materiálu na 
povrch bieleho trpaslíka. G29-38 je jedným zo 
znečistených bielych trpaslíkov. O tom, že nad-
bytok infračerveného žiarenia pochádza z disku, 
už stelárnici nepochybujú. 

Anjel smrti 
Nie všetci zdieIali rovnaký názor. Astronó-

movia medzičasom objavili množstvo obyčej-
ných hviezd s masívnymi prachovými diskami. 
V planej kráse sa ukázali najmá na snímkach 
Hubblovho vesmírneho d'alekohTadu. So všetký-
mi detailami, prstencami, brázdami a špirálami. 
Existenciu diskov potvrdili aj spektrá, z ktorých 
vyplynulo, že ich tvori najmá kremičitý prach. 

Novú éru štúdia bielych trpaslíkov otvoril 
v roku 2006 až vesmírny dalekohTad Spitzer. 

Spitzer je relatívne malý d'alekohIad, ale 
neobyčajne výkonný. Jeho hlavné zrkadlo má 
priemer 85 centimetrov. Na rozdiel od HST 
zachytáva žiarenie na infračervených vinových 
dlžkach. Relatívne malý priemer zrkadla kom-
penzujú mimoriadne citlivé infračervené detek-
tory. Stokrát citlivejšie ako tie na palubách jeho 
predchodcov. NASA vypustila d'alekohTad 
Spitzer v roku 2003, ale využíva ho dodnes, hoci 
jeho výkonnosť po roku 2009 poklesla. Minulo sa 
totiž kvapalné hélium, ktoré ochladzuje detektory 
infračerveného žiarenia. 

Spitzer nevysiela na Zem snímky prachových 
diskov. To nic je jeho hlavným poslaním. Mi-
moriadne presne však dokáže monitorovať žiare-
nie, jednu vinovú dížku po druhej. Výsledkom je 
unikáte spektrum. Váčšina čiar, ktoré analyzuje, 
má iba o málo váčšiu hrúbku ako Tudský vlas. 

Spitzer zmonitoroval znečistené hviezdy naj-
rozličnejších typov. Získal spektrá objektov, 
o ktorých sme si mysleli, že ich dobre poznáme. 
Často sa stalo, že sa pri monitorovaní normál-
nych diskov krážiacich okolo normálnych hviezd 
objavil v strednej infračervenej oblasti charak-
teristický hrbolec pripomínajúci rukavicu. Vedci 
zistili, že je to otlačok nepatrných zrniek kremiči-
tanov, pripomínajúcich piesok na pláži. 

Vedcov spektrum z G29-38 zarazilo. Na jed-
nej strane potvrdilo to, čo očakávali. Prebytočné 

žiarenie produkuje horáci prach. Na druhej strane 
vrcholec v spektre v podobe rukavice (pozn graf) 
ich doslova ohúril. 

Podobný tvar majú totiž spektrá mladých 
diskov. Prezrádzajú príbeh formovania sa planét 
v prstenci interagujúcich planetezimálov. V čase, 
keď sa ešte nerozhodlo, ktorý z nich začne rychle 
nabafovať hmotu. To však aleje pripad G29-38. 
Prach si a v prach sa obrátiš, hovorí Biblia. 
Prach, knúžiaci okolo bielych trpashíkov je pra-
chom zániku. Jeden z astronómov nazval spek-
trum G29-38 otlačkom anjela smrti. 

Najnovšie pozorovania zo Spitzera, ale aj 
niekolkých velkých pozemských d'alekohTadov 
potvrdili existenciu prachových diskov pri viac 
ako 20 blízkych bielych trpaslíkoch. Graf po-
tvrdzuje, že disky sa zmenšujú. Tie, ktoré moni-
torovali majú rozličné disky: od relatívne malých 
(pri bielom trpaslíkovi WD 1457-086) až po 
pomeme velké prstence (SDSS 1228+086), ktoré 
pripomínajú prstence okolo Saturna. 

Približne tretina diskov, ktoré rozlišil Spitzer, 
má podobné kremíkové spektrum ako G29-38. 
Aj tie zvyšné móžu mať podobné spektrálne 
otlačky, ale ich žiarenie je také slabé, že ho 
prístroje na palube vesmírneho d'alekohfadu ne-
dokážu spoIahlivo detegovať. Dóležité je jedno: 
prachové disky majú iba znečistení bieli trpaslici. 

Na rade je WISE 

Údaje zo satelitu WISE vedcov udivili. 
Pripomeňme si, že úlohou misie boto štúdium 
vzdialených galaxií, objavy bnedých trpaslíkov 
a monitorovanie mladých, ešte zahalených 
hviezd. Vd'aka týmto vlastnostiam sa stal WISE 
kTúčovým zariadením pri objavovaní prachových 
diskov okolo bielych trpaslíkov. Celooblohová 
mapa WISE je kópiou prehliadky, ktorú pred 
dvadsiatimi rokmi urobili Becklin a Zuckerman, 
ale s podstatne vyšším rozlišením. 

Údaje z WISE skúma tím pri Spitzer Science 
Center pri Kalifornskom technologickom in-
štitúte. Táto skupina, nazývaná WIRED, eviduje 
na infračervených vinách všetkých bielych trpas-
líkov s náznakom možných prachových diskov. 
Zaznamenáva však aj hnedých trpaslíkov. Najmá 
na najkratších vinových dlžkach (3,4 až 4,6 
mikrometrov), ktoré prístroje na WISE dokážu 
zachytiť. Práve na tejto dfžke sa prach a hnedí tr-
paslici prejavujú najjasnejšie. 

WISE objavil 50 kandidátov na znečistených 
bielych trpaslíkov a 40 bielych trpaslíkov, ktoré 
majú hnedého trpaslíka ako spolupútnika 
v binárnom systéme. V dalších 70 prípadoch 
nevedno, či nadbytok žiarenia spósobuje prach, 
hnedý trpaslík alebo čosi iné. 

Skupina WIRED bude skúmať bielych tr-
paslíkov aj pomocou dalších dalekohTadov. Po-
mocnu mimoriadne citlivých spektrografov na 
pozemských d'alekohIadoch presne zmerajú 
množstvo jednotlivých prvkov, ktoré dopadajú 
na bielych trpaslf kov. Tak sa dozvieme, aké 
zloženie mal materiál póvodných planét, krú-
žiacich okolo predchodcu bieleho trpaslíka. 

Štúdium bielych trpaslíkov nám umožní 
pochopiť vývoj planetárnych systémov aj po 
smrti materskej hviezdy. Vrátane tej našej. 

Astronomy 
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Ako čierna diera 
konzumuje 
hviezdu 

Astronómovia pristihli čiernu diem pri 
deštmkcii hviezdy, ktorá uviazla v jej gravi-
tačnom poli. Je to doteraz najpresvedčivejší 
dókaz procesov, ktoré teoretici už dávno predví-
dali. 

Supermasívne čieme diery, s hmotnosťou mil-
iárd Slnk, hniezdia v centrách váčšiny galaxií. 
Tieto gigantické telesa nasávajú všetku hmotu, 
ktorá sa ocitne v ich blízkosti. Prachoplynové 
oblaky, bludné planéty i hviezdy. 

V tomto prípade sa po prvýkrát podanilo iden-
tifikovať hviezdu, ktorá sa stala obeťou čierneho 
žrúta. Ideo hviezdu bohatil na hélium, vzdialenú 
2,7 miliardy rokov. Vedci z John Hopkins Uni-
versity v Baltimore využili pri pozorovaní tohto 
úkazu celý rad pozemských i vesmírnych 
ďalekohfadov. 

Keď čierna diera hviezdu roztrhá, časť hmoty 
sa prepadne pod horizont udalostí, časť je vyso-
kou rýchlosťou katapultovaná do priestom. Vedci 
pozorovali žiariaci plyn padajúci na čiernu diem. 
Zachytili aj spektrálne otlačky katapultovaného 
plynu: v prevažnej miere išlo o hélium. Je to 
dókaz, že hviezda bola v záverečnom štádiu živo-
ta, keďsa jej už minuli zásoby vodíka a v jadre 
začalo fúzovať hélium. V tejto fáze sa premenila 
na červeného obra s rozpínajúcou sa obálkou. 

Na obrázku, ktorý vznikol simuláciou úkazu na počítači, vidíme materiál z rozpadajúcej sa hviezdy špirálujúci 
sprava dofava na čiernu dieru. Čast' materiálu však bola katapultovaná vysokou rýchlosfou aj opačným 
smerom. Plyn nasávaný čiernou dierou emitoval intenzívne HV-žiarenie, plyn s prevahou hélia, vyvrhnutý zo 
systému, bude žiarit, až kým úpine nevychladne. 

Hviezda sa okolo čiernej diery pohybovala po 
pretiahnutej eliptickej drábe, podobnej dráhe 
komét okolo Slnka. Narastajúcu obálku hviezdy 
čierna diem postupne odsala. Iba jadro zostalo 
neporušené. Tento hviezdny zvyšok krúžil okolo 
čiernej diery dovtedy, kým ho jej gravitácia 
neroztrhala. 

Vedci už dávnejšie tvrdili, že okolo centrálnej 
čiernej diery v jadre Mliečnej cesty krúžia roz-
padajúce sa hviezdy. Takéto blizke stretnutia sa 
však vyskytnú iba raz za 100 000 rokov. Tím po-

Švorica snímkov z vesmírneho dblekohfadu GALEX a pozemského dalekohl'adu Pan-STARRSI na Havaji, zviditel= 
ňuje zjasňovanie vo vnútri galaxie vzplanutím v jej jadre. Šípky na každej snímke mieria na galaxiu. Vzplanutie 
dokazuje prítomnosf čiernej diery v jadre galaxie, která práve konzumuje časí' materiálu z rozpadnutej hviezdy. 

mocou vesmírneho ultrafialového ďalekohradu 
GALEX a pozemského optického áalekohradu 
Pan-STARRS1 na havajskom ostrove Haleakala 
monitoroval stotisíce galaxií. Pan-STARRS 
dokáže na oblohe zachytiť všetky druhy vzpla-
nutí. 

Tím jedného dňa zaznamenal vzplanutie 
UV-žiarenia z jadra istej galaxie so spiacou 
čiernou dierou. V júni takéto vzplanutie zazna-
menali oba prietroje. Celý mesiac sledovali nárast 
intenzity tohto žiarenia a počal nasledujúcich 
12 mesiacov jeho dosvit. Zjasňovanie pripomí-
nalo výbuch supernovy, ibaže nárast intenzity bol 
overa pomalší. Tak zistili, žesti svedkami mimo-
riadneho úkazu, zajatia a deštmkcie hviezdy 
čiernou dierou. 

Hmotnosť čiernej diery, vypočítaná z údajov 
zvyšovania jasnosti, pripomína parametre 
Mliečnej cesty: zhruba 4 milióny Slnk. 

Spektroskopické pozorovania pomocou 
ďalekohfadu MMT v Arizone ukázali, že čierna 
diera nasáva množstvo hélia, ale minimum vodí-
ka. To bola senzácia. Prítomnosť hélia blízko 
jaďra galaxie je čímsi nezvyčajným. Jediným 
zdrojom tohto plynu mohlo byť iba jadro starej, 
rozpadajúcej sa hviezdy v poslednom štádiu živ-
ota!! Senzačný objav bol na svete. 

Žiariace hélium je dókazom mimoriadne 
horúcej akrécie hmoty. Takú intenzitu žiarenia 
móže mať iba extrémne rychle sa pohybujúci, 
horúci plyn. Údaje z MMT naznačili, že plyn sa 
pohybuje rýchlosťou 32 miliónov kilometrov za 
hodinu. V medzihviezdnom priestore sa plyn po-
hybuje rýchlosťou 360 000 kilometrov za hod-
inu. 

Podobne sa prejavuje aj hmota po výbuchoch 
supernov. V tomto prípade sa však zdroj pre-
javoval iba UV-žiarením, čo sa pri supernovách 
zatiar nezaznamenalo. Pomocou rSntgenového 
ďalekohradu Chandra sa však vedci presvedčili, 
že to, čo pozomjú určite nie je výtrysk z aktívne-
ho jadra galaxie. Spústa nameraných údajov 
umožnila vypočítať hmotnosť čiernej diery 
a odvodiť aj identitu zanikajúcej hviezdy. 

Vedci sú presvedčení, že objav im aj v budúc-
nosti pomóže pozorovať tento zriedkavý úkaz aj 
v mých galaxiách. 

Nature 
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První dva ro 
březnu se zahájením urychlová-
ní protonů po zimní přestávce 
opět rozběhl urychlovač LHC 

v laboratoři CERN. Po revizi urych-
lovače a experimentů tak opět od 
začátku dubna přibývá statistika za-
znamenaných srážek. Energie urychlo-
vaných protonů je nyní 4 TeV, což je 
zhruba o 14 % větší hodnota než měly 
protony v minulém roce. Připomeňme, 
že je to hodnota 4 000 GeV, přičemž 
klidová energie spojená s klidovou 
hmotností protonu je necelý 1 GeV. 
Celková energie dostupná při srážce 
tak bude 8 TeV. Je to energie, která je 
ukrytá v téměř 8600 protonech. Díky 
vyšší energii bude i vyšší pravděpo-
dobnost produkce řady vzácných jevů 
a částic, například higgse. Velkým 
úspěchem minulého roku bylo stlačení 
svazku v místech experimentů na vel-
mi malý průřez. I letos by se mělo po-
dařit další stlačení, které povede ke 
zdvojnásobení luminosity a tím i počtu 
srážek. Předpokládá se, že by se tak 
v tomto roce mohla nasbírat až něko-
likanásobná statistika u řady částic 
a jevů. 

1 
V čase uzávierky tohto čísla prišli 
z CERN-u aktuálne správy o Hig-
gsovom bozáne, o ktory'ch píše 
Vladimír Wagner v stručnom do-
datku na 18. a 19. strane. 

Kontrolní místnost urychlovače LHC. (Zdro 

Tunel urychlovače LHC. (Zdroj CERN) 

16 * Kozmos 4/2012 

Letos se tak začíná třetí rok činnosti tohoto za-
řízení. O jeho spuštění se v časopisu Kozmos 
psalo před dvěma roky v čísle 2 z roku 2010 
a nyní je zajímavé se podívat na přehled do-
sažených výsledků a možností, které se otvírají 
pro pochopení fyziky velmi vysokých energií. 
Přesně ta se uplatňuje při popisu těch nejran-
nějších etap vývoje našeho vesmíru. 

Hlavní cíle urychlovače LHC 

Důvody, proč se budují stále větší urychlova-
če, jsou v zásadě tři. Prvním je snaha vidět stále 
menší detaily ve struktuře hmoty. Je dána zá-
kladními vlastnostmi kvantového světa, který 
existuje na mikroskopické úrovni extrémně 
malých rozměrů. Každý objekt je zde „roz-
mazaný" a jeho poloha tak není přesně určená. 
Pokud chceme pomocí nějaké částice, kterou 
použijeme jako sondu, studovat extrémně malé 
struktury, musí být „rozmazání" objektu využí-
vaného pro studium menší než rozměr zkoumané 
struktury. Rozmazání je dáno charakteristickou 
vinovou délkou částice a její velikost je nepřímo 
úměrná její hybnosti, a tedy i energii. Čím 
budeme mít větší energie urychlovaných částic, 
tím menší rozměry můžeme v jejich reakcích se 
zkoumaným objektem studovat. V našem pří-
padě už jsou energie urychlovaných protonů 
takové, že se nesráží protony jako celky, ale je-
jich části, tedy kvarky, které je tvoří, i gluony 
silné interakce svazující kvarky do protonu. 
Rozměry kvarků a gluonů jsou menší než tisícina 
rozměru protonu (10-18 m) a to je také charak-
teristická vinová délka, kterou mají při energiích 
v řádu stovek GeV. Jestli chceme vidět ještě jem-
nější detaily než tisícina rozměru protonu 
musíme dosáhnout ještě vyšších energií. 

Druhým důvodem je produkce stále těžších 
částic. Souvisí s proslulým vztahem mezi hmot-
ností a energií Alberta Einsteina. Při srážce se 
může i velká část kinetické energie přeměnit na 
jiné druhy energie, tedy i na klidovou energii 
nově vzniklých částic. Čím větší je hmotnost 
těchto částic, tím vyšší je kinetická energie, která 

je potřebná k jejich produkci. Nejznámější části-
ci, kterou má najít LHC, je Higgsův boson. Ex-
perimenty hledají i těžší hypotetické objekty, 
kterými jsou třeba supersymetrické částice. 

Třetím důvodem je získání hmoty, která je ex-
trémně hustá a horká. Má tak extrémně velkou 
hustotu energie. Takovou, jaká byla v našem ves-
míru v době kratší než deset mikrosekund po za-
čátku jeho rozpínání. Pro přípravu této hmoty 
v co největším množství se nesráží protony, ale 
co nejtěžší jádra. 

Detekce částic ze srážek 

Nestačí jen, abychom nové zatím neobjevené 
částice nebo hustou a horkou hmotu připravili, 
ale je nutné jejich vznik prokázat a prostudovat 
jejich vlastnosti. To se provádí tak, že se zachytí 
částice, které vznikají jako produkty rozpadu 
neznámých částic nebo je vyzařuje zmíněná 
horká a hustá jaderná hmota. Je také třeba de-
tekované částice identifikovat a určit jejich ener-
gii a hybnost. 

Zachycované částice mají velice rozdílné 
vlastnosti. Některé žijí velmi krátce a zobrazení 
jejich dráhy potřebuje velmi vysoké prostorové 
rozlišení detektoru. Jiné mají extrémně velkou 
energii a jejich zachycení a proměření jejich 
energie potřebuje extrémně velké detektory. Je 
tak třeba řada velice různorodých detektorů. 
V případě urychlovače LHC se srážejí protony 
nebo olověná jádra, která letí se stejnou hybností 
proti sobě. Laboratorní soustava je tak zároveň 
těžišťovou a částice z místa srážky vylétají do 
všech směrů. Detektory tak místo srážky obklopu-
jí a vytvářejí řadou vrstev cibulovou strukturu. 

Nejblíže místa srážky jsou vnitřní dráhové de-
tektory. Ty dokáží určit místo, kterým jimi pro-
letěla nabitá částice s přesností na desítky mik-
rometrů. Většinou jde o několik vrstev polovo-
dičových křemíkových detektorů. Jedná se vlast-
ně o tenké křemíkové destičky s elektrodami 
různého typu a velikosti. Ty zjistí dráhu a formu 
rozpadu krátce žijících částic. Okolo nich jsou 
pak velké ionizační plynové komory, které 

Pro určení přesné hybnosti nabitých částic se využívá změna směru jejich pohybu ve velmi silném magne-
tickém poli. Otevřená vrata obrovského magnetu experimentu ALICE. (Zdroj CERN) 



urychlovače LHC 

Detektorový systém experimentu ALICE. (Zdroj CERN) 

dokáží určovat dráhy dlouhožijících nabitých 
částic v prostoru. Ty jsou umístěny v magnetic-
kém poli silného magnetu. Ten zakřivuje dráhu 
nabité částice a podle velikosti a průběhu za-
křivení lze určit její náboj a hybnost. Při experi-
mentech na LHC jsou hybnosti částic tak velké, 
že pro změnu jejich dráhy je třeba magnetické 
pole dosažitelné většinou až supravodivým mag-
netem. Za těmito detektory jsou obrovské kalo-
rimetry, které váží stovky tun a dokáží zastavit 
i částice s extrémními energiemi a určit jejich 
celkovou energii. 

Na obvodu urychlovače LHC jsou umístěny 
čtyři velké detektorové systémy. Dva největší 
patří experimentům ATLAS (A Toroidal LHC 
Apparatus) a CMS (Compact Muon Solenoid), 
které jsou určeny právě hlavně pro hledání 
nových částic s velkou hmotnosti. Oba systémy 
detektorů se docela podobají, ale i dost liší. Tak, 
aby byly více citlivé na hledání částic s různými 
hmotnostmi a způsoby rozpadu. Třetí detektor je 
ALICE (A Large Ion Collider Experiment). Ten 
je zaměřen na studium velmi horké a husté hmo-
ty ve srážkách jader olova. Čtvrtým je LHCb 
(LHC beauty), který se specializuje na produkci 
a rozpady těžkých částic a antičástic. Umožňuje 
studovat rozdíly mezi hmotou a antihmotou. 
U tří z těchto velkých detekčních systémů jsou 
umístěny ještě tři malé. Experimenty TOTEM 
(TOTal Elastic and diffractive cross section Mea-
surement) a LHCf (LHC forward) jsou zaměřeny 
na detekci částic rozptýlených do malých úhlů 
a experiment MoEDAL (Monopole and Exotics 
Detector At the LHC) se specializuje na lov exo-
tických stabilních částic s velmi velkou hmot-
ností, jako jsou třeba magnetické monopoly. 

Zkoumání nových hadronů 

Prvním úkolem urychlovače LHC je podrobné 
studium platnosti a vlastností současné teorie 
popisující strukturu hmoty — standardního mode-
lu hmoty a interakcí. Jeho hlavní součástí jsou 
částice hmoty. A to šestice kvarků (u, d, s, c, b, t) 
které interagují i silnou interakcí, a šestice lep-
tonů (elektron, mion, tauon a tři odpovídající 
neutrina), které silnou interakcí neinteragují. Ty 
jsou rozděleny do tří rodin vždy po dvou kvar-
cích a dvou leptonech. Ke každé z těchto částic 

existují partneři — antičástice, které mají opačné 
hodnoty náboje. Kvarky se v našem světě vysky-
tují pouze spojené v trojicích (baryony, kterými 
jsou například proton a a neutron) nebo ve dvo-
jicích kvark a antikvark (různé mezony). Baryo-
ny a mezony jsou společně označovány jako 
hadrony — silně interagující částice. Různé 
kvarky tvoří různé baryony a mezony. Kvarky 
jsou postupně těžší a těžší, takže částice, které 
obsahují kvark s jsou těžší než částice obsahující 
pouze kvarky u a d. Částice obsahující kvark c 
ještě těžší a nejtěžší jsou částice, které obsahují 
kvark b. Nejtěžší kvark t je tak těžký, že jeho 
doba života je extrémně krátká a nestačí vytvořit 
s jinými kvarky baryony a mezony před tím, než 
se přemění na lehčí kvarky. Ovšem i pět zbylých 
kvarků poskytuje dostatek možností, abychom 
dostali rozsáhlou zoologickou zahradu různých 
baryonů a mezonů. Kvarky jsou, stejně jako elek-
trony, fermiony se spinem 1/2 T1, a spiny více 
kvarků se mohou skládat různým způsobem 
a tvořit tak různé částice. Navíc se kvarky 
v mezonu či baryonu vůči sobě pohybují a mají 
daný orbitální moment, nacházejí se tak v růz-
ných excitovaných stavech, a máme tak řadu ex-
citovaných stavů příslušných baryonů a mezonů. 
V konečném důsledku pak máme stovky částic, 
které můžeme vytvářet a studovat. 

Takové studium je důležitým krokem k po-
znání silné interakce, která drží kvarky v had-
ronech, a tím i standardního modelu hmoty a in-
terakcí. A právě přesné proměření vlastností těch 
nejtěžších mezonů a baryonů může být nejcit-
livější sondou do tohoto světa. Proto je důležité, 
když se daří na urychlovači produkovat nové 
těžké hadrony a studovat jejich vlastnosti, tedy 
klidovou hmotnost, dobu života a jednotlivé typy 
rozpadů i jejich pravděpodobnosti. Právě v minu-
lém roce objevil experiment ATLAS svůj první 
nový mezon. Jedná se o excitovaný stav mezonu 
xb, který se skládá z druhého nejtěžšího kvarku b 
a jeho antipartnera anti-b. Jde o třeli excitovaný 
stav tohoto mezonu, který má specifický orbitál-
ní moment a označuje se jako xb(3P). Dá se 
předpokládat, že LHC v budoucnu objeví a bude 
studovat řadu nových těžkých hadronů. Stejně, 
jako se to doposud dařilo experimentům na 
urychlovači Tevatron. Co nejpřesnější studium 
standardního modeluje nutností, protože jen díky 
jeho důkladné znalosti lze najít projevy nové 
fyziky, která se schovává za ním. 

Všechny tyto částice mají velmi krátké doby 
života a rychle se rozpadají na částice, které čas-
to mají také krátkou dobu života. Pokud se nám 
podaří zachytit všechny částice vzniklé v roz-
padu, můžeme z jejich energií a hybností určit 
klidovou hmotnost původní částice. Stejné čás-
tice, které vznikají v námi hledaném rozpadu, 
mohou vznikat i jiným způsobem a čistě náhodně 
vypadat, jako produkty rozpadu hledané částice. 
V tom případě však klidová hmotnost, kterou 
vypočteme z jejich energií a hybností, bude ne-

Sběr a zpracování dat experimentů využívajících 
urychlovač LHC je velmi náročné na výpočetní tech-
niku. Na obrázku je část počítačového centra v labo-
ratoři CERN. (Zdroj CERN) 
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Hmotnosti částic určené s rozpadu na foton a pár 
mion a antimion. Mezony byly studovány při jejich 
přeměně vyzářením fotonu s vysokou energií na me-
zony Y a ty se pak rozpadají na pár mion a antimion. 
Pozorují se tři tyto mezony s různým orbitálním 
momentem kvarků y(3P), (3P) a;(3P). Ten 
poslední s hmotností 10,5 GeV/c2 se pozoroval 
poprvé. (Zdroj arXiv:1112.5154v5) 

Higgse hledá i experiment CMS, je citlivější 
v oblasti jeho nižších hmotností. 

(Foto M. Baňková) 
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ATLAS Online Luminosity 
LHC Delivered 

P1  ATLAS Recorded 

Total Delivered: 5.61 fb'' 
Total Recorded: 525 fb'' 
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Day in 2011 

Velice efektivní využívání LHC a stálé zlepšování 
jeho parametrů ukazuje i graf postupného růstu 
integrální luminosity (zeleně v pozadí je luminosita 
dodaná LHC a žlutá v popředí ta využitá experi-
mentem ATLAS). 

(Zdroj prezentace Fabioly Gianotitiové) 

Případ zachycení čtyř mionů (dvě dvojice mionu a an-
timionu), které mohou pocházet z rozpadu higgse 
v detektorovém systému experimentu ATLAS. 

(Zdroj CERN) 

správná. Pokud tedy hledáme příslušné 
skupiny částic, počítáme z jejich para-
metrů klidovou hmotnost a díváme se 
na počty případů s danou spočtenou 
hmotností, budeme na pozvolna se 
měnícím pozadí náhodných koinci-
dencí pozorovat píky místě hmotnosti 
hledaného částice. Šířka píku je dána 
dobou života částice. Je totiž způsobena 
neurčitostí v definování hodnoty hmot-
nosti a kvůli Heisenbergovu principu 
neurčitosti je neurčitost hmotnosti 
nepřímo úměrná době života částice. 
Čím je doba života kratší, tím je pík 
širší. Je třeba poznamenat, že je potřeba 
měřit hybnosti a energie detekovaných 
částic s dostatečnou přesností. Jinak je 

nepřesnost určení hmotnosti původní čás-
tice dána nepřesností měření a nesouvisí s kvan-
tovou povahou mikrosvěta a zmíněným Hei-
senbergovým principem neurčitosti. Nelze ji 
tak použít pro určení doby života částice. 

Hledání Higgsova bosonu 
Patrně nejznámějším úkolem urych-

lovače LHC je ulovení poslední částice 
standardního modelu. Jde o Higgsův 
boson, který by měl být produktem 
Higgsova mechanismu vysvětlujícího 
vysoké hmotnosti intermediálních bo-
sonů W ±, W a Z. Tyto bosony 
zprostředkující slabou interakci jsou 
partnery známého fotonu, který 
zprostředkuje interakci elektromagne-
tickou. Tím se dostáváme k dalším čás-
ticím, patřícím do standardního modelu. 
Na rozdíl od kvarků a leptonů, které 
jsou částicemi hmoty, jsou zmíněné 
bosony W a Z částicemi interakcí. Dnes 
víme, že interakce jsou způsobeny 
výměnou částic. Kromě zmíněných 

bosonů W, Za fotonu zprostředkujícím interakci 
slabou a elektromagnetickou existuje ještě 
osmice gluonů, která zprostředkuje silnou inter-

Typický případ produkce dvou fotonů, které byly 
zachyceny v elektromagnetickém kalorimetru, které 
můžou být produktem rozpadu higgse. (Zdroj CERN) 

akci mezi kvarky a váže je do hadronů. 
I existence těchto částic je potvrzena a pozorují 
se. Ze standardního modelu tak zůstává pouze 
jediná částice, která uniká svému polapení. A tou 
je právě Higgsův boson. 

I ten se hledá pomocí pochytaní produktů jeho 
rozpadu. Problémem je, že se ve většině případů 
hledá na intenzivním pozadí částic vznikajících 
v jiných procesech. Navíc nedokáže standardní 
model předpovědět, jaká je jeho hmotnost, takže 
je třeba propátrat širokou oblast možných hmot-
ností. Naštěstí je shora omezená, pro příliš velké 
hmotnosti higgse nastanou v teorii problémy. 
Urychlovač LHC tak dodá protonům dostateč-
nou energii, aby při jejich srážce higgs určitě 
vznikal, pokud tedy existuje. 

Standardní model nedokáže předpovědět hmot-
nost higgse. Pro danou hmotnost však umožňuje 
spočítat pravděpodobnosti, s jakými se bude roz-
padat na různé částice. Zároveň umožňuje spočí-
tat, kolik bude případů, které budou vypadat jako 
rozpad higgse, ale částice v něm vzniknou jiným 
způsobem. Důležité pak je porovnaní počtu pří-
padů předpovídaných a pozorovaných. Pokud 
počet pozorovaných případů nepřekračuje s do-
statečně malou nejistotou počet případů pozadí 
určených ze standardního modelu, může být exis-
tence higgse s danou hmotností vyloučena. 
Naopak, pokud se prokazatelně ukáže nadbytek 
případů nad pozadím pro některou oblast hmot-
ností, bude higgs uloven, a tím i zjištěna jeho 
hmotnost a další vlastnosti. 

A právě na tom pracují dva velké experimenty 
ATLAS a CMS. Každý z nich je citlivější 
k jiným typům rozpadů a pro jiné oblasti energií. 
Pro ulovení higgse nebo pro potvrzení, že se 
v dané oblasti hmotností nevyskytuje, je potřeba 
nabrat co největší statistiku případů a zároveň co 
nejpřesněji identifikovat částice zaznamenané de-
tektory a změřit s vysokou přesností jejich hyb-
nosti. Výsledky dosažené v prvních dvou let 
provozu byly prezentovány na společném semi-
náři obou experimentů v polovině prosince mi-
nulého roku. 

Higgsův boson -
aktuální dodatek 

Když jsem před více jak třemi měsíci 
dokončoval článek pro Kozmos, nečekal 
jsem, že by už tak brzy mohl být v oblasti 
hledání Higgsova bosonu aktualizován. 
I když právě ověření náznaků jeho exis-
tence v loňských datech bylo hlavním 
letošním úkolem fyziků dvou experimentů 
ATLAS a CMS. Do konce června se podařilo 
získat více než dvojnásobnou statistiku 
oproti celému minulému roku a společně 
s mnohem detailnější analýzou to umožnilo 
4. července prezentovat nové výsledky ex-
perimentu CMS a ATLAS. V obou experi-
mentech se při analýze soustředily hlavně 
na dva typy rozpadů. Stejné, ve kterých se 
náznaky higgse u klidové energie 125 GeV 
objevily už při analýze dat z minulého roku. 
Prvním je rozpad na dva fotony gama s vel-
mi vysokou energií. Druhým pak rozpad 
higgse na dva bosony Z (jeden z nich musí 
být virtuální). 

I na nových datech se potvrdil přebytek 
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Typický případ produkce čtyř leptonů, za kterou může 
být rozpad higgse. (Zdroj CERN) 

Jak bylo zmíněno, klíčovým pro hledání 
higgse je získání co největšího počtu srážek. To-
ho se dá dosáhnout jednak zvyšováním počtu 
shluků protonů nebo nárůstem počtů protonů 
v nich. Další cestou jev případě, že máme srážeč, 
kde se srážejí protony ve dvou proti sobě se po-
hybujících svazků, zmenšování jejich průřezu. 
Shluky protonů tak nejvíce připomínají kousky 
velmi tenkých nití s délkou několika centimetrů. 
Daleko od experimentů mají průměr zhruba 
milimetr. V místech experimentů a křížení svaz-
ků se pak magnetickým polem stlačují na polo-
měr v řádu pouhých desítek mikrometrů. Protony 
oběhnou 27 km dlouhý obvod urychlovače 
11 000krát za sekundu. Celkový dosažený počet 
srážek se popisuje veličinou, která se označuje 
jako integrální luminosita. Ta zároveň ukazuje, 
jak málo pravděpodobné reakce jsme schopni 
uskutečnit. 

Pravděpodobnost reakce lze určit pomocí 
účinného průřezu dané reakce. Tato fyzikální 
veličina se udává v plošných jednotkách, tedy 
například v metrech čtverečných nebo centi-
metrech čtverečných. Pokusím se o přiblížení té-
to veličiny, přičemž se ale musím dopustit jistého 
zjednodušení. Mějme reakci s účinným průřezem 
0,01 cm2. Na plochu o velikosti třeba jeden m2
namalujeme někde kroužek o ploše dané zmí-
něným účinným průřezem, tedy s rozměrem 
zhruba milimetru. Pak vyšleme proti této ploše 

případů pro uvedenou klidovou energii 
u obou experimentů a dohromady se velmi 
zvýšila pravděpodobnost, že se jedná 
opravdu o evidenci existence nové částice. 
Její vlastnosti jsou v souhlase s předpovědí 
standardního modelu týkající se klasického 
higgse. Zároveň byla existence higgse s ji-
nou hmotností nezvratně vyloučena. Z po-
zorovaných rozpadů je jasné, že se jedná 
o boson. Jestli jde opravdu o standardního 
higgse, bude jasné až po podrobnější ana-
lýze pravděpodobností různých rozpadů 
i ve více kanálech rozpadu než jsou zmí-
něné dva. 

Experiment CMS tak deklaruje, že po-
zoruje silného kandidáta na higgse s hmot-
ností 125,5 GeV s nejistotou 0,6 GeV. Po-
zorování je na úrovni 4,9 sigma, což zna-
mená, že pravděpodobnost vysvětlení pře-
bytku statistickou fluktuací pozadí je pouze 
miliontina. U experimentu ATLAS je určená 
hmotnost 126,5 GeV/c2 a pravděpodob-
nost, že přebytek nelze vysvětlit fluktuací 
statistiky také na úrovní pěti sigma. 

Vladimír Wagner 

kuličku s průměrem daleko menším, než plocha 
kroužku, tak, aby náhodně zasáhla libovolné mís-
to na ploše. Zmíněnou analogií pravděpodobnos-
tí, že nastane reakce, pak je pravděpodobnost, že 
se kulička strefí do kroužku. Je dána poměrem 
mezi účinným průřezem a příslušnou plochou, 
proti které vysíláme naši kuličku. Tedy v našem 
případě jedna miliontina. Pokud budeme mít 
kroužků více, bude pravděpodobnost, že se stre-
říme, dána vynásobením předchozí pravděpodob-
nosti počtem kroužků. A pokud vyšleme proti 
ploše více kuliček, je počet tref dán vynásobením 
takto získané pravděpodobnosti počtem hodů. 
Jestliže tak budeme mít kroužků tisíc a počet 
náhodných hodů do zmíněné plochy jednoho 
metru čtverečného deset tisíc, tak budeme mít 
zhruba deset tref. Protože jde o náhodné vrhání, 
tak to nemusí v konkrétním případě být přesně 
toto číslo. 

Počet probíhajících reakcí je pak dán účinným 
průřezem reakce a v případě LHC parametry pro-
ti sobě letících svazků, které udává právě lumi-
nosita. Pravděpodobnosti jaderných reakcí jsou 
však velmi malé. Proto se fyzikové rozhodli 
používat pro účinné průřezy jinou jednotku než 
čtverečné metry či centimetry. Touto jednotkou 
se stal barn, který má zhruba velikost řádově 
srovnatelnou s plochou geometrického průřezu 
atomového jádra. Proton jako nejlehčí jádro má 
poloměr zhruba 10—15 m a u nejtěžších jader se 
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Výsledky hledání Higgsova bosonu v experimentu 
ATLAS. V grafu je na ose x předpokládaná klidová 
hmotnost higgse a na osev poměr mezi pravděpo-
dobností jeho produkce a hodnotou této pravděpodob-
nosti předpovídanou standardním modelem (podíl 
účinných průřezů). Černé body spojené pinou čárou 
označují horní limitu pro existenci Higgse na úrovni 
95%. Tam kde se dostává pod hodnotu 1, je exis-
tence standardního higgse vyloučena. Přerušovaná 
čára ukazuje pravděpodobnost vzniku kombinace 
daných vyletujících částic při neexistenci higgse a ze-
lená a žlutá pak koridor nejistot určení této pravdě-
podobnosti (zelená je jedno sigma a žlutá dvě sigma). 
Dolní obrázek je pro široký rozsah hmotností, horní 
pak ukazuje přebytek případů pozorovaný u hmotnosti 
125 11eV/c2. 

pak blíží k hodnotě 10—14 m. Připomínám, že 
rozměr atomu je 10-10 m a tedy o čtyři až pět 
řádů větší. Atom je tak opravdu téměř jen prázd-
nota. Barn je pak definován jako 10-28 m2 (pří-
padně 10-24 cm2). A kroužek s takto malinkatou 
plochou bychom museli namalovat na naši 
plochu jednoho metru čtverečného, abychom se 
do něj zkusili strefit v přiblížení z předchozího 
odstavce. Získáme tak pravděpodobnost odpoví-
dající účinnému průřezu jeden barn. 

Abychom uskutečnili reakce, které probíhají 
s velmi malou pravděpodobností (mají malý 
účinný průřez), musíme se strefovat s velkým 
počtem částic. A teď se dostáváme zpátky k lu-
minositě. Počet reakcí za jednotku času je 
jednoduše dán součinem luminosity a účinným 
průřezem reakce. Pokud budeme integrovat lu-
minositu za určitý časový úsek, dostaneme to, co 
se označuje jako integrální luminosita. Tato 
veličina nám ukazuje, jak málo pravděpodobné 
reakce (s jak malým účinným průřezem) jsme 
schopni produkovat. Celkový počet uskuteč-
něných reakcí za danou dobu dostaneme tedy 
jako součin integrální luminosity a účinného 
průřezu dané reakce. Protože účinný průřez je 
udáván v barnech, je lépe integrální luminositu 
vyjadřovat v inverzních barnech než v cni 2. 

Pro běžné sledování pokroku na LHC je pod-
statné pouze jedno. Čím méně pravděpodobné 
reakce (s menším účinným průřezem) chceme 
studovat, tím větší integrální luminositu musíme 
získat. A na konci roku 2011 se podařilo dosáh-
nout za celou dosavadní dobu práce urychlovače 
integrální luminosity přes pět inverzních femto-
barnů (1 fb-1 = 1015 b-1 - pozor, jde o inverzní 
jednotky, takže femto v daném případě znamená 
zvětšení o patnáct řádů). Pokud bychom to 
vyjádřily v jednotkách SI, tak by to byla hodnota 
1039 cm-2. Se stále větší integrální luminositou 
se tak dostáváme k možnosti studovat stále exo-
tičtější a vzácnější reakce. A je také stále větší 
statistika, ve které lze hledat higgse. 

Higgs se může rozpadat řadou různých roz-
padů. Jednou z možností je rozpad na dva fotony. 
Další pak přes dva virtuální (při jeho nízké hmot-
nosti) nebo reálné Z bosony na dvě dvojice lep-
tonu a antileptonu (elektron a pozitron nebo 
mion a antimion). V tomto případě se detekují 
dohromady čtyři leptony a díky tomu, je náhodné 
pozadí mnohem nižší. Existuje několik dalších 
možných způsobů rozpadů higgse, ale zmíněné 
dva patří k těm nejednodušším z pohledu identi-
fikace a analýzy. Právě proto jsou první, které 
důkladně analyzují jak experiment CMS tak 
ATLAS. A právě jejich analýzou se podařilo vy-
loučit existenci higgse v široké oblasti hmotnos-
tí. Jedinou oblastí, kde by se mohl schovávat, 
jsou hmotnosti mezi 116 a 127 GeV/c2. A navíc 
právě v této oblasti pozorují oba experimenty 
přebytek rozpadů nad pozadím ze standardního 
modelu, který by mohl signalizovat existenci 
higgse s energií zhruba 125 GeV/c2. Přebytek 
ještě není statisticky nezpochybnitelný, aleje vel-
mi slibný. 

Kromě higgse se hledá celá řada i velmi exo-
tických částic, které předpovídají různé teorie, 
které se snaží popsat fyziku přesahující standard-
ní model. Asi nejznámější jsou supersymetrické 
částice. V průběhu dvou let se podařilo jak po-
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Run 93593 Event 1179897868 bId 1140 
Případ, který je pravděpodobně rozpadem Bes
mezonu na pár mion a antimion. (Zdroj CERN) 

Graf ukazující možné oblasti hmotností W bosonu, 
t kvarku a higgse. Na ose x je hmotnost kvarku t, 
na ose y hmotnost W bosonu. Oblast možných 
hmotnosti těchto částic leží uvnitř oranžové elipsy. 
V grafu jsou zelenou barvou ukázány oblasti hmot-
nosti higge, které nejsou ještě vyloučeny přímým 
hledáním jeho rozpadu na urychlovačích LHC a Te-
vatron. (Zdroj PRL 108, 1 51 804 / 201 2) 

Experiment CMS deklaruje, 
že pozoruje silného kandidáta 

na higgse s hmotností 125,5 GeV 
s nejistotou 0,6 GeV. 

Pozorování je na úrovni 4,9 sigma, 
což znamená, že pravděpodobnost 

vysvětlení přebytku statistickou 
fluktuací pozadí je pouze 

miliontina. 

Srážka dvou jader olova zobrazená experimentem 
ALICE. (Zdroj CERN) 

mocí experimentu ATLAS tak i CMS výrazně 
omezit dolní limity jejich hmotností. Se stále lep-
ším pochopením a přesnějším popisem para-
metrů standardního modelu se zvětšuje i šance, 
že v případě jejich existence je experimenty na 
LHC identifikují a zachytí. 

Zkoumání rozdílu mezi hmotou 
a antihmotou 

Velice důležitým úkolem výzkumů na LHC je 
studium rozdílů mezi hmotou a antihmotou. Na 
zjišťování rozdílů mezi částicemi a antičásticemi 
se specializuje experiment LHCb. Jeho zaměření 
je hlavně na využití co nejtěžších hlavně neutrál-
ních mezonů, u kterých se tyto rozdíly a narušení 
CP symetrie projevuje nejvíce. Úpiná CP syme-
trie by platila v případě, že při záměně částic za 
antičástice a naopak a souběžném zobrazení to-
hoto antisvěta v zrcadle by všechny fyzikální 
procesy v něm probíhaly úpině stejně a nebyl by 
rozeznatelný od našeho světa. Podrobněji o sy-
metriích, jejich narušení a jak sdělit mimo-
zemšťanovi, že jsme z hmoty a která je levá ruka, 
bylo popsáno v prvním čísle Kozmosu z roku 
2009. Rozdíly mezi hmotou a antihmotou a na-
rušení CP symetrie jsou už obsaženy ve stan-
dardním modelu, ovšem tam je jejich velikost na-
tolik malá, že nedokáže vysvětlit vývoj našeho 
vesmíru a to, že v něm byl takový přebytek hmo-
ty nad antihmotou, jaký pozorujeme a který 
umožnil naší existenci. 

Narušení CP symetrie se poprvé podařilo po-
zorovat pomocí elektricky neutrálních KO me-
zonů a antimezonů, které se skládají z kvarku d 
a antikvarku s (antikvarku d a kvarku s). Mno-
hem silněji se projevuje u těžších mezonů BO 
a u nich je i větší šance pozorovat větší narušení 
CP symetrie než předpovídá standardní model. 
Jedním z hlavních cílů je tak studium BO a an-
ti-BO mezonů, které se skládají z kvarku d a an-
tikvarku b, případně z antikvarku d a kvarku b, 
a hledání anomální hodnoty narušení CP symet-
rie. V minulém roce se podařilo experimentu 
LHCb pozorovat narušení CP symetrie u DO 
mezonů a antimezonů, které se skládají z kvarku 
c a antikvarku u (antikvarku c a kvarku u). Efekt 
byl mnohem větší než se očekávalo ze standard-
ního modelu, který je předpovídá velmi malé. 
Pozorovaní je tak považováno za nejvýznamnější 
známku existence nové fyziky, která se na LHC 
zatím pozorovala. Trochu problém je, že výpočet 
narušení CP symetrie ze standardního modelu je 
v tomto případě mnohem náročnější a má větší 
nejistotu než v případě KO a BO mezonů. I tak to 
považuji za jeden s nejvýznamnějších počinů 
u experimentů LHC v tomto roce. 

Jak už bylo několikrát zmíněno, je hlavním 
úkolem urychlovače LHC hledání náznaků exis-
tence nové fyziky za standardním modelem. 
Tedy rozdílu mezi pozorovanými jevy a před-
povědmi standardního modelu. Ty by se měly 
objevovat přednostně při procesech probíhajících 
při co nejvyšších energiích, tedy i produkci velmi 
těžkých částic pro jejichž vytvoření je hodně 
energie potřeba. Naděje na pozorování náznaků 
nových jevů a zákonitostí je při zkoumání velmi 
vzácných produkcí a rozpadů. Mezi takové patří 
produkce částic BOs, které se skládají z kvarku s 
a antikvarku b. Jeho antihmotný partner se skládá 
z antikvarku s a kvarku b. Nedávno experiment 
poprvé pozoroval narušení CP symetrie v roz-
padech těchto mezonů. Teď se soustředil na 
studium velmi vzácného rozpadu BOs na pár 
mionu a antimionu. Podle standardního modelu 
by mělo docházet zhruba ke třem takovým roz-
padům na miliardu rozpadů těchto mezonů. Aby 
se takto vzácný rozpad mohl zaznamenat, musí 
se vyprodukovat obrovské množství BOs me-
zonů. Experiment LHCb se zatím nepodařilo po-
zorovat prokazatelné případy rozpadu na dvojici 
mionu a antimionu, ale zjistil, že jeho prav-
děpodobnost je menší než 4,5 takového rozpadu 
na miliardu všech rozpadů. To už je velmi blízko 
předpovědi standardního modelu a nenechává 
moc prostoru pro novou fyziku. Zároveň to však 
už dává dost striktní omezení na teorie, které by 
ji měly popisovat. Rozpad by totiž mohl probíhat 
přes virtuální podobu dosud neznámých částic 
vyplývající z těchto nových teorií za standard-
ním modelem. Pokud nejsou příliš těžké, tak by 
mohl zvýšit pravděpodobnost tohoto rozpadu 
významně. Pokud jsou velmi těžké, tak pouze 
minimálně. 

Tevatron už skončil 
V září minulého roku skončil provoz urychlo-

vače Tevatron. Ten byl až do spuštění urychlo-
vače LHC zařízením, které dokázalo urychlit 
protony na nejvyšší energie. Srážel se na něm 
svazek protonů se svazkem antiprotonů. Oba 
svazky měly částice s energií 1 TeV, odtud 
pocházel i název zařízení. Nevýhoda využití an-
tiprotonů byla, že se musely nejdříve vyproduko-
vat. Intenzita jejich svazku tak byla omezená 
a tím byla omezena i luminosita zařízení. Ovšem 
za léta činnosti se podařilo získat značnou statis-
tiku, ze které se díky stále dokonalejší, kom-
plexnější a přesnější analýze daří získávat stále 
přesnější důležité údaje. Experimenty na Te-
vatronu objevily během několika posledních let 
řadu těžkých hadronů, které obsahují druhý nej-
těžší kvark b, určovaly jejich vlastnosti a zpřes-
ňovaly naše znalosti standardního modelu. 

Začátkem tohoto roku se pomocí stále doko-
nalejší analýzy nashromážděných dat podařilo 
výrazně zasáhnout i do lovu higgse. Prvním 
výsledkem v této oblasti je přebytek případů nad 
pozadím v oblasti okolo hmotnosti 125 GeV/c2. 
Urychlovač Tevatron má sice menší energii 
svazku, zároveň jsou však jeho experimenty 
citlivější k jiným typům rozpadu než experimen-
ty na urychlovači LHC. Napňldad k rozpadům 
na kvarky b a anti-b a částicím, které následně 
vznikají. Pozorování náznaku existence higgse 
ve stejné oblasti hmotností jako vidí LHC je 
velice slibným faktem. 
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Hmotnost higgse lze určit ne-
jen přímou detekcí produktů je-
ho rozpadu, ale také pomocí vel-
mi přesného měření hmotnosti 
W bosonu. Tento boson zpro-
středkující slabou interakci může 
vytvořit a pak zpátky pohltit vir-
tuálního higgse. Je to umožněno 
kvantovými vlastnostmi mik-
rosvěta, které dovolují na krátký 
okamžik narušit zákon zacho-
vání energie a „na dluh" vytvořit 
částici. Ta se označuje jako vir-
tuální a musí být opětně po-
hlcena za dobu, kterou jí při-
kazuje Heisenbergův princip 
neurčitosti a je tím kratší, čím 
má částice větší klidovou energii 
(čím je „energetický dluh" vět-
ší). Hmotnost higgsova bosonu 
tak prostřednictvím jeho vzni-
kání a zanikání ve virtuální 
podobě ovlivňuje hmotnost W 
bosonu. Přesným proměřením 
hmotnosti W bosonu tak lze 
získat informaci o hmotnosti 
higgse. V průběhu existence W 
bosonu se nevytváří a nezanikají 
pouze virtuální Higgsovy bo-
sony, ale také jiné virtuální čás-
tice. Například se může W bo-
son přeměnit na virtuální kvarky 
t a b. Ty pak v souhlase s Heisenbergovým 
principem neurčitosti zanikají za opětného 
vzniku W bosonu. I tyto procesy obsahující vir-
tuální částice ovlivňují hmotnost W bosonu. Pro-
to je třeba znát velice přesně i hmotnosti jed-
notlivých kvarků. Problém je hlavně s nejtěžším 
z nich, kvarkem t, u něho je hmotnost známa 
s nejmenší přesností. Do spuštění LHC se dal 
produkovat pouze na Tevatronu a ten také měřil 
jeho hmotnost. 

Experimenty DO a CDF, které využívaly 
Tevatron, publikovaly analýzy rozpadu W 
bosonu na elektron (pozitron) a elektronové anti-
neutrino (neutrino) spolu s analýzou rozpadu to-
hoto bosonu na mion a odpovídající neutrino. 
Analýza je v tomto případě náročná a citlivá na 
přesnost měření energie a dalších parametrů 
nabitého leptonu. Neutrino totiž není zachyceno 
a jeho parametry se určují z kinematiky dané 
srážky (zákonů zachování energie a hybnosti). 
Hmotnost W bosonu určená společnou analýzou 
obou experimentů je 80,375±0,023 GeV/c2, což 
vede k hodnotě hmotnosti higgse menší než 
145 GeV /c2 a to je v dobré shodě s výsledky 
hledání jeho přímých rozpadů pomocí urychlo-
vačů LHC i Tevatron. 

Zkoumání kvark-gluonového 
plazmatu 

Urychlovač LHC může kromě protonů urych-
lovat i jádra olova. Nestuduje tak pouze fyziku 
vysokých energií, která panovala ve velmi ran-
ných fázích vývoje našeho vesmíru, ale dokáže 
i připravit kapičku takovéto velmi horké a husté 
hmoty. Na studium srážek jader olova a studium 
velmi horké a husté jaderné hmoty se specializu-
je experiment ALICE. Dnes se ví, že hmota při 
teplotách 1012 K, tedy 100 OOOkrát větší než 
v nitru Slunce, a hustotách energie, které byly 

Experiment CDF. (Zdroj Fermilab) 

v našem vesmíru v době před uplynutím deseti 
mikrosekund po začátku jeho rozpínání, je ve 
formě volných kvarků a gluonů. Velmi důležité 
je znát přesné vlastnosti této hmoty. Je to právě 
proto, abychom dokázali popsat přesný průběh 
rozpínání a chování vesmíru ve velmi ranných 
stádiích jeho vývoje. 

Už předchozí experimenty na urychlovači 
RHIC v americkém Brookhavenu ukázaly, že na 
rozdíl od předpovědí teoretiků je interakce mezi 
částicemi v této hmotě daleko silnější a místo to-
ho, aby se chovala jako plyn, jsou její vlastnosti 
blízké kapalině. Z tohoto důvodu se o ní začíná 
mluvit jako o silně interagujícím kvark-gluo-
novém plazmatu. Velmi důležitou vlastností, 
která určuje chování této hmoty, je její viskozita. 
Ta popisuje odpor tekutiny proti tečení. Při studiu 
této hmoty na LHC se zjistilo, že i při hustotách 
energie a teplotách, které se tam dosahují, jde 
stále o kapalinu s extrémně nízkou viskozitou, 
která se označuje jako supratekutá nebo ideální. 
V klasickém přiblížení má ideální kapalina 
viskozitu nulovou. Kvantové vlastnosti způ-
sobené duální částicovou a vinovou povahou 
každého mikroskopického objektu však způ-
sobují, že kvantová ideální kapalina má sice ex-
trémně nízkou, ale nenulovou viskozitu. Stále 
přesnější studium hydrodynamických vlastnos-
tí kvark-gluonového plazmatu experimentem 
ALICE by mělo umožnit přesné určování i hod-
not jeho viskozity. 

K tomu by mělo pomoci studium směro-
vaných toků hmoty, které vznikají při srážce 
a zatím pomohly zjistit, že se termodynamická 
rovnováha (vyrovnání teploty a hustoty) dosahu-
je ještě ve fázi kvark-gluonového plazmatu. Hyd-
rodynamické vlastnosti například určují, jakým 

způsobem se v hmotě ranného 
vesmíru šířily a zachovávaly 
hustotní nehomogenity. Po-
drobněji se k vlastnostem 
kvark-gluonového plazmatu 
dostaneme v některém z příš-
tích článků. 

Co se bude dít 
v tomto roce 
a později 

Během zimní přestávky na 
urychlovači LHC proběhla 
příprava na přechod k vyšším 
energiím. V polovině března 
2012 tak začal pracovat se 
svazky s energií 4 TeV a 30. 
března začaly probíhat srážky 
protonů v místech experimen-
tů. Stabilního průběhu srážek 
a start letošní práce experi-
mentů začal 5. dubna. Postup-
ně roste počet shluků protonů 
v urychlovači, začínalo se 
s 624, během dvou týdnů se 
zvýšil na 890 a pak přes 1094 
se dostane ke konečné letošní 
hodnotě 1380. Narůstá i počet 
protonů v jednotlivých shlu-
cích. Velkým úspěchem mi-
nulého roku bylo stlačení 

svazku v místech experimentů na velmi malý 
průřez. I letos by se mělo podařit další stlačení, 
které povede ke zdvojnásobení luminosity, a tím 
i počtu srážek. Zlepšení podmínek ukazuje i to, 
že během prvních šesti dnů letošního provozu se 
podařilo dosáhnout tolika srážek jako v loňském 
roce za šest týdnů. Další zvýšení produkce ex-
otických částic, například higgsů, dovoluje vyšší 
energie svazků. 

Srážení protonů by mělo probíhat po celý rok 
až do listopadu. Provoz pak bude zakončen jako 
v předešlých letech jedním měsícem srážení 
jader olova. Část tohoto měsíce se předpokládá 
využít pro srážení asymetrického systému, kdy 
by jeden svazek obsahoval protony, které by se 
srážely s jádry olova z druhého svazku. V násle-
dujícím roce by pak měla proběhnout dlouho-
dobá odstávka, během které proběhne vylepšení 
urychlovače a experimentů. Vše by mělo dovolit 
provoz při energii napřed 6,5 TeV a později 
cílových 7 TeV. A také další zvýšení luminosity. 

Závěr 
Urychlovač LHC zahájil už třetí rok své čin-

nosti. Pokud bude stejně úspěšný jako minulé 
dva, měla by se získat čtyřnásobná statistika 
srážek než ta dosavadní. V případě, že se to po-
daří, měla by se vyřešit otázka existence nebo 
neexistence higgse. Už nyní dosáhly experimen-
ty LHC řady zajímavých objevů a vyproduko-
valy velký počet publikací. Dá se předpokládat, 
že zjistí významné rozdíly oproti standardnímu 
modelu, které umožní lépe definovat obrysy nové 
teorie, která je za ním. V každém případě se lze 
těšit, že za rok bude možné psát o řadě velmi za-
jímavých skutečností z mikrosvěta velmi dů-
ležitých pro popis prvních okamžiků existence 
našeho vesmíru. 

VLADIMÍR WAGNER 
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Problému s akréciou 
lanety Slnečnej sústavy nevznikli 
všetky naraz. ich tvorba sa za-
čala v plynovo-prachovom proto-

planetárnom disku, v oblastiach, kde 
boto najviac hmoty, vo vzdialenosti asi 
od 5 do 8 astronomických jednotiek 
(AU) od Slnka. V tejto oblasti sa vytvo-
rili „embryá" plynových obrov, Jupitera 
a Saturnu, ktoré pomerne rýchlym tem-
pom nabalovali další plyn z okolitého 
prostredia a už za 10-20 miliónov 
rokov dorástli až takmer do ich dneš-
ných velkostí. Ku koncu existencie ply-
nového disku sa v ňom, za dráhou na 
vonkajšej strane sa formujúceho Satur-
nu, objavili embryá dalších obrích 
planét. Tieto sa však museli dotvárat 
iným mechanizmom, než Jupiter a Sa-
turn, pretože dye z nich, ktoré vo von-
kajších častiach nášho planetárneho 
systému pozorujeme dnes, Urán a Nep-
tún, obsahujú ovel'a menej vodíka a hé-
lia. Z týchto prvkov predovšetkým 
pozostávaia plynová zložka protoplane-
tárneho disku a sú bohato zastúpené 
v zložení Jupitera a Saturnu. 

Podia tzv. Nicejského modelu (boto o ňom 
písané v Kozmose Č. 2/2012 v článku Ohne 
planéty v mladej Slnečnej sústave), všetky štyri 
joviáIne planéty, Jupiter, Saturn, Urán a Neptún, 
sa sformovali v oveTa tesnejšej konfigurácii, 
v intervale vzdialeností od 5,4 do cca 12 AU 
(možno len do 10 AU), a len neskňr, po ob-
javení sa dynamickej nestability, sa presunuli 
na ich dnešné dráhy. Úspech Nicejského mo-
delu spočíva práve v tom, že váčšina simulácií 
urobených na jeho predpokladoch končí, s jo-
viálnymi planétami na dráhach vo vzdialenos-
tiach od Slnka práve takých, na akých ich aj 
dnes pozorujeme. Zaujímavosťou pritom je, že 
v mnohých simuláciách bol pňvodne Neptún 
bližšie k Slnku ako Urán a len v období dyna-
mickej nestability si vymenili miesto. 

Neptún a rezervoáre malých 
telies 

Skúmanie vzniku dvoch najvzdialenejších 
obrích planět je nutné nielen z hladiska 
kozmogónie joviálnych planét samotných, ale 
posledně štádium fyzikálneho, no najmá dy-
namického vývoja Neptúna, sčasti aj Urána, je 
dóležité pre vysvetlenie štruktúry rezervoárov 
malých telies vo vonkajšej oblasti Slnečnej sú-
stavy. Máme na mysli najmá populáciu trans-
neptúnických telies a vzdialený kometárny Oor-
tov oblak. 

Vieme, že telesá do velkosti transneptúnic-
kých mohli dorásť len v relatívne hustom 
prostredí, kde ale zároveň ich koncentrácia bola 
o zhruba 2 rády vyššia, než je dnes pozorovaná 
koncentrácia telies za Neptúnom. Nicejský 
model tento paradox rieši predpokladom po-
merne hmotného disku planetezimál za póvod-

nou dráhou najvzdialenejšej formujúcej sa 
vetkej planéty. Tento disk zrejme siahal od 
15 AU do 30 až najviac 35 AU. Po dráhovej 
nestabilite joviálnych planét, ktorá sa objavila 
asi 600 miliónov rokov po ich vzniku, sa Urán 
a Neptún dostali na excentrické dráhy s aféliami 
vo vnútri uvedeného disku, následkom čoho za-
čali s planetezimálami v ňom interagovať. Pre-
važná časť disku bola rozptýlená. Menšiu časť 
telies zachytil najmá vonkajší Neptún do rezo-
nancií. Ich dráha sa menila synchránne s dráhou 
tejto planéty. 

Proces interakcie tiež viedol k tomu, že ex-
centricita dráb všetkých joviálnych planét sa 
znižovala a Urán s Neptúnom sa postupne 
vzdalovali ďalej od Slnka. U Urána sa táto 
migrácia skončila, keď dosiahol oblasť, ktorú už 
predtým „vymietol" Neptún a Neptún sa za-
stavil v blízkosti okraja pňvodného disku plane-
tezimál. Dnes pozorované transneptúnické re-
zervoáre sú zložené prevažne z telies, ktoré do 
tejto lokality doputovali zamknuté v rezonan-
ciách spoločne s Neptúnom. Rezonančná „pas-
ca" pritom bola dostatočne účinná na to, aby sa 
putujúce telesá vo významnom počte ocitli až 
vo vzdialenostiach asi 50 AU, teda pomerne 
daleko za okrajom pňvodného disku. Mnohé 
telesá počas histárie Slnečnej sústavy z rezo-
nancií unikli, preto v transneptúnickej oblasti 
dnes pozorujeme aj mé zložky než rezonančnú. 

Rozptylovanie značnej časti telies do velkých 
heliocentrických vzdialeností zasa zrejme vied-
lo k vytvoreniu Oortovho oblaku. Doteraz po-
užívané statické modely vzniku oblaku (kométy 
boli z oblasti planét rozptylované planétami na 
ich dnešných dráhach, bez uvažovania migrá-
cie) nevedú k dostatočne hmotnému oblaku 
komét. Scenár s migráciou Urána a Neptúna by 
mohol pomňcť tento hmotnostný problém vy-
riešiť. 

Stále otázna akrécia 
Urána a Neptúna 

Ako sme už uviedli, Urán a Neptún zrejme 
vznikli bližšie pri Slnku ako sú dnes. To zefek-
tívňuje proces ich akrécie, lebo v oblasti 10 až 
15 AU boto určite viac hmoty než v oblasti 20, 
resp. 30 AU od Slnka. A navyše, ich rýchlosť 
obehu okolo Slnka bota vyššia, čo zvýšilo rých-
losť akrécie a sklátilo čas potrebný na ich sfor-
movanie sa. 

Nanešťastie sa ukazuje, že nárast hmotností 
Urána a Neptúna do ich dnes pozorovaných 
hodnňt je problematický aj bližšie pri Slnku. 
Ako už boto uvedené vyššie, embryá týchto 
planét nenabalovali plyn, takže museli zbierať 
zo svojho okolia malé planetezimály, alebo 
možno hlavne prach, pripadne sa tvorili násled-
kom gigantických zrážok váčšieho počtu vel-
kých planetárnych embryí. Vypracovanie de-
tailnejšieho scenára tvorby Urána a Neptúna 
naráža na aspoň jeden závažný nedostatok pri 
každej z možných doteraz navrhnutých alter-
natív. 

Ak začneme s úvahou o akrécii najmenšieho 

možného stavebného materiálu, prachových zň , 
narazíme na problém dostatočne dlhého pretrvá-
vania prachu v protopkmetárnom disku vňbec 
a v oblasti joviálnych planét obzvlášť. Počas 
predchádzajúcej plynnej fázy disku boli pra-
chové zrná totiž výrazne brzdené a všetky, ktoré 
neboli akreované Jupiterom, Saturnom a mak-
roskopickými planetesimálami, došpirálovali za 
relatívne krátky čas do Slnka. 

Ani akrécia planetezimál formujúcim sa 
Uránom a Neptúnom nie je bez problémov. Bez 
prítomnosti brzdného účinku plynu hmotné 
planetárne embryá totiž s oveTa váčšou pravde-
podobnosťou iné telesá rozptylovali preč zo svo-
jej oblasti, než ich nabalovali. Alebo — a to 
značnú časť týchto telies — zachytili do niektorej 
z rezonancií a zrážka sa potom stala nemožnou. 
(Podobne ako to dnes je v prípade Pluta, ktoré 
síce križuje dráhu Neptúna, no rezonancia 2:3 
vylučuje, aby sa tieto telesá zrazili, teda aby 
Pluto boto akreované Neptúnom.) 

Nárast hmotnosti zrážkami 
planetárnych embryí 

Rezonančné pňsobenie brániace akrécii moh-
lo byť prelomené, ak v oblasti akrécie ladových 
obrov, ako sa Urán a Neptún zvyknú nazývať, 
existovalo viacero velkých planetárnych embryí 
hmotnosti Marsu až trojnásobku hmotnosti 
Zeme, ktoré sa zrážkami spájali a to až do 
velkosti dnešného Urána a Neptúna. Pripome-
nieme, že hmotnosť Urána je 14,53 MZ (hmot-
ností Zeme) a hmotnosť Neptúna je 17,24 Mz. 

Práve scenár formovania sa ladových obrov 
zrážkami velkých planetárnych embryí bol 
predmetom nedávnej štúdie, ktorú uskutočnil 
dr. Alessandro Morbidelli, jeden z tvorcov 
Nicejského modelu, spolu s dr. Ramonom 
Brasserom a autormi tohto článku. Všetci zain-
teresovaní uskutočnili niekolko desiatok simulá-
cií. Pre každú kombináciu volných parametrov 
boto urobených 10 simulácií s mierne odlišnými 
počiatočnými pozíciami planetárnych embryí za 
Saturnom, aby sa vylúčili netypické náhodné 
štatistické odchýlky. 

Úvodné predpoklady holi nasledovné. Jupiter 
a Saturn už holi sformované a nachádzali sa na 
dráhach blízko vzájonmej rezonancie stredného 
pohybu 3:2, konkrétne vo vzdialenostiach 5,45 
a 7,41 AU od Slnka. Za nimi boto umiest-
nených 14, pripadne 18 alebo (v niekolko málo 
simuláciách) iný počet planetárnych embryí 
každé o hmotnosti rovnej 3 MZ, resp. 1 MZ. 
Tieto embryá sa pohybovali po takmer 
kruhových dráhach so sklonom blízkým k nule, 
ktoré boli situované vo vzdialenostiach od 10 
do 35 AU. Embryá boli pritom vnorené v plyno-
vom prostredí, ktoré boto pozostatkom z pred-
chádzajúcej fázy formovania sa Jupitera a Sa-
turna. Maximálna velkosť hustoty plynu v tejto 
oblasti bola volným parametrom, podobne ako 
aj efektivita gravitačnej interakcie plynu s em-
bryami (napriek známemu gravitačnému pó-
sobeniu táto efektivita mohla byť volným para-
metrom, kedže závisela aj od viac-menej 
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Orána a Neptúna 
neznámej viskozity plynu). Prítomnosť aspoň 
určitého množstva plynu sa ukázala byť nutnou, 
aby plyn systematicky znižoval excentricitu 
a sklon dráhy embryí a tým spósoboval časté 
zrážky medzi nimi. Bez plynu, resp. v príliš 
riedkom plynnom prostredí by k zrážkam a ná-
slednému spájaniu sa embryí dochádzalo len 
výnimočne. 

Simulácie žiaf ukázali, že ani zrážky velkých 
planetárnych embryí nevedú k uspokojivému 
scenáru vytvorenia sa Urána a Neptúna. Typic-
ké finálne štádiá simulácií sú znázornené na 
obr. 1. Prvým typickým štádiom (horný panel 
obrázka) je vytvorenie tzv. horúcich Neptúnov 
(planét o vefkosti Neptúna na dráhe velmi 
blízko Slnka, často bližšie, ako sa dnes na-
chádza Merkúr). Hmotné planéty v blízkosti 
materskej hviezdy boli nájdené v mnohých ex-
trasolárnych systémoch. Nie sú však prípadom 
našej Slnečnej sústavy. mým typickým ko-
nečným štádiom je jedna planéta s hmotnosťou 
podobnou hmotnosti Urána alebo Neptúna za 
dráhou Saturnu, prípadne sprevádzaná aj ďalšou 
planétou, ktorej hmotnosť je však výrazne nižšia 
(stredný panel). Takmer vždy ale v tomto prí-
pade za dráhou Saturna zostávajú póvodné, 
nezmenené (či málo zmenené) planetárne em-
bryá, ktoré sa v dnešnej Slnečnej sústave ne-
nachádzajú. 

Len jediná zo všet-
kých simulácií (simu-
lácia č. 2 na spodnom 
paneli) skončila s dvo-
ma planétami o hmot-
nostiach 15 MZ, a ni-
jakým dalším telesom, 
teda s výsledkom, kto-
rý by mohol vysvetliť 
dnešný stav. Nie je to 
však typický výsle-
dok. Celkový záver 
štúdie je teda skór ne-
gatívny: Urán a Nep-
tún sa pravdepodobne 
nevytvorili následkom 
zrážok váčšieho počtu 
velkých planetárnych 
embryí. 
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V sáčasnosti sú nové pokusy robené za pred-
pokladu, že za dráhou Saturna sa utvorili len 
dye, možno tni, či niekolko málo planetárnych 
embryí a tieto predsa len akreovali drobné plan-
etesimály, či prach. Ak by sa podarilo nájsť 
mechanizmus, ktorý by vysvetlil, prečo k takej-
to akrécii napriek rezonanciám predsa len 
dochádzalo, dobrý scenár sformovania sa la-

Obrázok 1 Typické finálne 
štádiá simulácií formovania 
sa Urána a Neptúna. Jeden 
panel zobrazuje 10 simulácií 
pre dané kombináciu 
volhých parametrov (číslo 
Simulácie je na zvislej osi 
vl'avo). Vodorovná os udáva 
vzdialenost'od Slnka. 
Jupiter a Saturn sú znázor-
nené modrými hviezdičkami, 
Jupiter väčšou a Saturn 
menšou. Cervené krúžky 
označujú jednotlivé plane-
tárne embryá, ktoré sa za-
chovali až do konca Simulá-
cie. Ich hmotnosťje znázor-
nená velkostou krúžkov(vid: 
spodnú škálu — v hmotnosti-
ach Zeme). Vodorovná čer-
vená úsečka pretínajúca 
dané embryo znázorňuje 
rozsah heliocentrických vzdi-
aleností, v ktorých sa em-
bryo na svojej finálnej dráhe 
móže nachádzat'. Na hornom 
paneli vidno velké embryá 
v blízkosti Slnka. Na stred-
nom paneli je finálne štá-
dium s jedným velkým a via-
cerými malými embryami za 
dráhou Saturna. Jedinou 
úspešnou simuláciou je 
simulácia č. 2 zo série na 
spodnom paneli. 

Obrázok 2 Graf znázorňujúci nárast hmotnosti embrya 
Uránu (červená krivka) a Neptúnu (zelená krivka), ak 
predpokladáme, že existoval nejaký doteraz neznámy 
mechanizmus prelomenia rezonancií a embryá 
plynule nabalbvali materiál zo svojho okolia. Akrécia 
sa zastavila, ked' bol všetok pril'ahlý materiál spotre-
bovaný. Vidíme, že Urán dorástol do zhruba dnes po-
zorovanej hmotnosti už asi za 20 miliónov rokov 
a Neptúnu to trvalo okolo 90 miliónov rokov. Prvý 
model tohto procesu, navrhnutý v 60. rokoch 20. 
storočia predpokladal akréciu planět na dnešných 
dráhach, bez migrácie, a dospel k problému, že čas 
potrebný na utvorenie Urána a najmti Neptúna presa-
hoval vek Slnečnej sústavy odhadovaný na 4,6 miliar-
dy rokov. 

dových obrov by potom boto pomerne lahké 
vypracovať. Na obr. 2 je znázornený typický 
vývoj hmotností v danom prípade dvoch na za-
čiatku predpokladaných embryí. Vidíme, že 
obidve embryá dorastú do hmotností dnešného 
Urána a Neptúna pomerne rýchlo, pričom pro-
ces akrécie sa na konci sám zastaví. Navyše 
Neptún sa utvorí typicky o niečo hmotnejší než 
Urán tak, ako sa to naozaj pozoruje. 

Istou variáciou tohto alternatívneho scenára 
by mohli byt tni počiatočné planetárne embryá, 
z ktorých dye by v istej fáze dynamického 
vývoja splynuli, aby vytvorili Urán. To by 
možno mohlo pomócť znížiť pomer hmotností 
Neptúna a Urána, ktorý z dvoj-embryonálnych 
simulácií predsa len vychádza o málo vyšší ako 
pozorovaný a hlavne by to mohlo vysvetliť ex-
trémny sklon rotačnej osi Urána, ktorý dnes po-
zorujeme. (Rovník tejto planéty je sklonený 
voči rovine jej dráhy až o 97,9°. V prípade 
Zeme je to 23,4°.) 

Hladanie jednotlivých čřt tvorby Urána 
a Neptúna ďalej pokračuje. Veríme, že už v nie 
príliš vzdialenej budúcnosti budeme mócť 
prezentovať dobre fungujúcu celková te6-
riu. 

LUBOŠ NESLUŠAN 
a MARIÁN JAKUBÍK, 

Astronomický ústav SAV, 
Tatranská Lomnica 
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Podujatie 

1 

Cena melta Pro urbe udelená in memoriam 
Konkolymu. 

JUDr. Margita Zemková, primátorka mesta 
odovzdáva Cenu mesta Hurbanov. 
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In memoriam 
Mikulášovi 
Thege 
Ko n ko lym u 

Dňa 29. júna 2012 sa uskutočnilo vo veIlcej sále 
Kultúrneho strediska Mikuláša Thege Konkolyho 
v Hurbanove slávnostné zasadnutie Mestského za- 
stupiteTstva. Pred jeho otvorením predstavitelia 
mesta, firem, kultúrnych a spoločenských or- 
ganizácií v Hurbanove položili vence k soche 
dr. Mikuláša Thege Konkolyho. 

CENA MESTA HURBANOVA 
IN MEMORIAM 

~ POSZTUMUSZ Vr1ROSERT•DÍJ 
bCYALLA ~ 

Dc Mikfós Konkofij -Tli eqe 

.‚
~.a~•~~ ::',..-~-~-. 

Jediným bodom programu zasadnutia boto 
slávnostné udelenie Ceny Mesta in Memoriam -
dr. Mikulášovi Thege Konkolymu, pri príležitosti 
170. výročia jeho narodenia - za významné vý-
sledky vo vedeckej činnosti a propagáciu mesta 
doma i v zahraničí. 

Za tichého sprievodu Konkolyho hudby Him-
melstrauer (Smútok neba) Cenu mesta Pro urbe 
odovzdala primátorka mesta JUDr. Margita 
Zemková. Na výslovné želanie Konkolyho rodiny 
cenu prevzal Mgr. Ladislav Druga, predseda 
Spoločnosti Mikuláša Thege Konkolyho, ktorý sa 
predstaviteTom mesta a dalším hosťom prihovoril 
d'akovným príhovorom. 

Dr. Mikuláš Thege Konkoly. 

Mikuláš Thege Konkoly bol všestranný  uznávaný 
vedec. Zaoberal sa astronómiou, fyzikou Zeme a po-
zorovaním počasia a svojou vedeckou prácou pres-
láv/i starodálské Králbvské observatóriá na celom 
svete. Medzinárodné uznanie Konkolyho, množstvo 
významných astronomických knih, vedeckých prác 
a vedeckých ocenenfza jeho celoživotně dieto si uve-
domujú a uctili aj hurbanovčania: Konkolyho ui/ca, 
Konkolyho námestie, Konkolyho kultúrne stredisko, 
Konkolyho múzeum pri hvezdárni a Konkolyho socha 
už zdobia Hurbanovo. Čoskoro možno v roku 2013 
k nim pribudne aj obnovený Konkolyho palác astro-
fyziky 

Konkoly sa historicky najviac preslávil vedeckou 
činnostou svojich observatórií. Hvezdáreň, geomag-
netické a meteorologické observatórium pósobia 
v Hurbanove nepretržite už vyše 140 rokov. Konkoly-
ho krédo ,,...nielen uchovávat; ale produkovat'a šír/t' 
nové vedecké poznatky pre praktický prospech lúd-
stva... "je podnes aktuálne. H/ása ho n/elen jeho bo-
haté dieto na našel planéte, ale aj planétky Konkoly 
a Ó Gyalla (Hurbanovo) na hviezdnej oblohe. 

Je pre nás velkou ctou, že z poverenia Konkolyho 
rodiny, sme mohli dnes v mene Spoločnosti Mikuláša 
Thege Konkolyho prevziat' cenu Pro urbe. Ďakujem 
vám aj v mene Konkolyho rodiny. 

Cena Mesta Pro urbe udelená in memoriam 
Konkolymu bude uložená medzi slávii historické 
dokumenty a exponáty Konkolyho múzea pni 
Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove. 

Ladislav Druga 
Foto: Z. Csontos 

Kladenie vencov k soche dr. Mikuláša Thege Konkolyho. Na snímke vlávo I. Pauliková a L. Druga. 



P. Spurný a J. Borovička dokázali lokalizovat také pád meteoritu Košice, jenž proběhl těsně před půlnocí SEČ 28. února 2010. Na 
východním Slovensku a v severním Madársku byl úkaz provázen silným hromobitím, ale přestože na většině území Slovenska bylo v tu 
dobu zataženo, podařilo se čas přeletu přesně určitě díky radiometrům, jež měří osvětlení mraků meteoritem. Podle snímků z bezpečnost-
ních kamer v Maďarsku dosáhl meteorit v maximu —20 mag (!), takže byla slušná naděje na nalezení jeho úlomků v terénu. To se 
skutečně zdařilo expedici slovenských astronomů J. Tótha aj., takže první úlomek západně od Košic byl nalezen již 20. března 2010. 
Díky nálezu mohl P. Povinec změřit rychle zastoupení krátkožijících nuklidů a J. Haloda klasifikovat meteorit Košice jako chondrit H5. 
Meteorit Košice se tak stal teprve 15. meteoritem s rodokmenem od r. 1959.Ondřejovská škola založená Z. Ceplechou si tak i po půl sto-
letí dále upevnila své vedoucí světové postavení v tomto odvětví meteorické astronomie. 

J. Trigo-Rodriguez aj. uveřejnili výsledky pozorování argentinského bolidu a meteoritu Berduc, jenž proletěl nejprve nad Uruguayí 
7. dubna 2008 a dosáhl přitom —16 mag, takže v přilehlém městě se automaticky vypnulo pouliční osvětlení. Během průletu došlo 
k několika štěpením meteoritu a největší nalezený úlomek má 154 g. Celková nalezená hmotnost meteoritu byla však zřejmě vyšší, jenže 
mnoha úlomků se zmocnili soukromí hledači meteoritů a rozprodali je hlavně do USA. Meteorit byl klasifikován jako chondrit L6. Me-
teorit přiletěl z hlavního pásma planetek v den 49. výročí pádu prvního meteoritu s rodokmenem Příbram. 

1.1.3.3. Kosmické katastrofy na Zemi 

V r. 1972 přišli C. Sagan a G. Mullen s problémem slabě svítícího mladého Slunce. Z teorie termonukleárních reakcí v trpasličích 
hvězdách hlavní posloupnosti totiž plyne, že mladé hvězdy typu Slunce mají asi o třetinu nižší zářivý výkon než zralé Slunc o stáří 
bezmála 5 mld. let. Protože je dosti pravděpodobné, že Země i v rané době existence Sluneční soustavy obíhala přibližně v téže 
vzdálenosti jako dnes, měly by tehdy oceány na Zemi zmrznout, a už nikdy by nerozmrzly, protože albedo tuhého ledu je podstatně vyšší 
než albedo tekuté vody. 

F. Macdonald aj. zjistili z rozpadových řad U/Pb v horninách z Yukonu a Severozápadních teritorií, že povrch oceánů byl z větší části 
zaledněn v období před 830 —635 mil. lety. Ledovce se však objevovaly na rovníku už 100 mil. let před globálním zaledněním. Pra-
pevnina Laurentia na rovníku byla nejvíce zaledněna přes 716 mil. lety. Tehdy dosáhla tloušťka ledu v oceánech až 1 km. 

Tak vznikl zásluhou J. Kirschvinka již v r. 1992 scénář „sněhové koule Země", který ve své nejtvrdší podobě znamenal, že Země jen 
taktak unikla hrozbě trvalého zalednění. Nyní však J. Kasting tento hrozivý scénář zmírnil na „měkkou sněhovou kouli", jelikož i v době 
zalednění Slunce čirým ledem prosvítalo a ohřívalo jak vodu tak prapevninu, což vedlo nakonec k odlednění. Měli bychom tedy spíše 
hovořit o „blátivé kouli" Země; tedy o šťastném vyústění nepříliš vábné epizody v geologických dějinách Země. 

E. Wolf a O. Toon se nyní vrátili k paradoxu raného Slunce, o jehož řešení se poprvé pokusil C. Sagan v r. 1996 předpokladem, že 
v dávné minulosti byla Země obklopena organickou mlhou methanu a dusíku, která blokovala ultrafialové záření Slunce, ale propouštěla 
záření optické. Sagan ukázal, že stačí malá příměs čpavku v této mlze, aby to úhrnem vyvolalo silnější skleníkový efekt, než je ten 
současný. Wolf a Toon nyní Saganův výpočet potvrdili a rozšířili v tom smyslu, že šlo o uhlovodíkové aerosoly, které vytvořily před 
3,8 mld. let silně skleníkový zákal, jenž se rozptýlil až před 2,5 mld. let, kdy už Slunce dosáhlo 85 % dnešního zářivého výkonu, takže 
oceány na Zemi nezamrzly. Přesto byla Země podle J. Hechta třikrát ohrožena efektem sněhové koule, a to před 2,4; 0,8 a 0,6 mld. let. 
Zmíněná organická mlha umožnila vznik života na Zemi nejpozději před 3,5 mld. let, ve shodě s proslulým experimentem S. Millera 
a H. Ureyho Zr. 1952. 

Jak známo, podle paleontologických nálezů se život na Zemi rozvíjel zprvu velmi zvolna teprve po konci těžkého bombardování 
terestrických planet kosmickými projektily (planetkami, meteority, jádry komet) před 3,9 mld. let. Vícebuněčné organismy se objevily 
až před 1,2 mld. let. V poslední půl miliardě let došlo navíc k pěti epizodám velkého vymírání organismů, a to před 450, 375, 251, 205 
a 65 miliony let, přičemž vymírání před 251 mil. lety na rozhraní permu a triasu (paleozoikum-mesozoikum) bylo vůbec největší, neboť 
vymřelo 96 % druhů organismů v oceánech, 70 % druhů obratlovců na souši a dokonce i většina druhů hmyzu. Příčiny tohoto skutečně 
katastrofálního vymírání nejsou dosud objasněny; pravděpodobně šlo o celou sérii událostí, od zásadní proměny životního prostředí 
a klimatu až po mimořádně rozsáhlý vulkanismus a pád velké planetky. 

P. Schulte aj. se věnovali stále kontroverznímu tématu o příčině masového vymírání rostlin i živočichů na rozhraní křídy a třetihor 
(paleogenu) před 65,5 mil. let. Poukázali na jasnou příčinnou souvislost mezi dopadem planetky, jež vytvořila impaktní kráter 
Chicxulub v oblasti dnešního Mexického zálivu a poloostrova Yuacatán. Devastace celé zeměkoule začala rázovými (tlakovými) vina-
mi i obrovitou vinou tsunami a pokračovala zastíněním Slunce, což ničilo plankton i řasy jako základ potravního řetězce. Kyselost vody 
v mořích a oceánech vyhubila mořské živočichy a další zkázu způsobilo výrazné a dlouhodobé ochlazení zemského povrchu. 

Je zajisté těžké odhadnout, zda se podobné katastrofy velkého rozsahu nevyskytnou v příštích stovkách milionů let znovu. Jedno je 
však prakticky jisté už teď. Zářivý výkon Slunce se bude plynule zvyšovat tempem přibližně 10 % za miliardu let a tento trend se udrží 
i v následujících miliardách let. Zhruba za 1,5 mld. let bude proto průměrná teplota zemského povrchu vyšší než je bod varu vody za 
normálních podmínek. 

S. Tanaka zjistil, že velká zemětřesení poblíž Sumatry (26. 12. 2004 — magnitudo 9,0; 28. 3. 2005 — 8,6 a 12.9.2007 — 8,5) mohla 
vzniknout v důsledku zvýšených slapů (syzygií) Měsíce a Slunce. Našel totiž statistickou korelaci mezi výškou slapů v postižených 
oblastech s velkými zemětřeseními již 7 — 10 let před zmíněnými megazemětřeseními. Po posledním ze tří megazemětřesení korelace 
vymizela. D. Delle Done aj. využili soustavných dat o proměnnosti tepelného toku ze Země, která jsou získávána umělými družicemi 
Země od r. 2000, k důkazu, že vulkanická činnost roste následkem zemětřesení s magnitudem větším než 4,5. Za prvních 7 let souvis-
lých měření odhalili 37 případů zvýšení lokálního tepelného toku Země v oblasti, kde se v předstihu 1 —21 dnů odehrálo zemětřesení. 
V souvislosti se 7 velkými epizodami zvýšené seismicity Země objevili 4 případy následného zvýšení globálního tepelného toku Země. 
Nejvýznamnější zvýšení tepelného toku Země na trojnásobek klidového stavu nastalo bezprostředně po zmíněném nejničivějším 
zemětřesení u Sumatry a kolem Andamanských ostrovů koncem r. 2004. 

Největší zemětřesení XX. stol. se odehrálo v r. 1960v Chile s epicentrem poblíž Valdivie. Jeho prekursor dosáhl totiž magnituda 8,1, 
ale o půl dne později přišel hlavní úder o magnitudu 9,5, což představuje historický rekord.V Chile přitom zahynulo přes 1 tis. osob, ale 
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další velké škody napáchaly viny tsunami na Havajských ostrovech a dokonce i v Japonsku vzdáleném od chilského pobřeží 17 tis. km, 
kde viny dosáhly výšky až 25 m, takže i zde zahynulo na 140 osob. 

Na Sumatře vybuchla před 74 tis. lety sopka Toba, což byla největší pozemské vulkanická katastrofa za poslední 2 mil. let. Sopečné 
magma dosáhlo objemu bezmála 3 tis. čtv. km, tj. o 3 řády většího objemu než při katastrofickém výbuchu americké sopky Sv. Helense 
v r. 1980. Podle C. Timmreckové aj. způsobil výbuch sopky Toba dlouhodobé snížení průměrné teploty Země o piných 5 °C. Není zná-
mo, zda v té době byla již Indonézie osídlena lidmi druhu Homo sapiens, ale mohli tam v té době žít neandertálci, kteří 
snad aspoň zčásti tuto gigantickou katastrofu přežili. Počátkem března 2010 vybuchla na Islandu sopka Eyjafjallajoekull, která vychrlila 
do atmosféry prachový mrak o šířce 1,6 tis. km, sahající až do výšky 5 km. Když se mrak vlivem větru dostal nad Evropu, způsobil zá-
važné narušení letecké dopravy, které se pak ještě několikrát opakovalo. 

Obavy z ještě rozsáhlejších geologických katastrof v budoucnosti rozhodně nejsou liché, jak ukázaly nejnovější studie podloží 
Yellowstonského národního parku, který se rozkládá na území amerických států Idaho, Montana a Wyoming. Roztavené magma zde 
totiž sahá až do hloubky 650 km a během série velkých vulkanických erupcí před 17 mil. lety pokrylo lávou dnešní státy Oregon, 
Washington a Idaho. Další velké erupce v oblasti Parku se odehrály před 2,05; 1,3 a 0,64 mil. lety, takže lze očekávat, že další katastrofa 
(srovnatelná svými ničivými účinky s výbuchem sopky Toba) se může odehrát v geologicky blízké budoucnosti. 

Jak uvedli A. Eff-Darwich aj., současným klíčovým astronomickým observatořím na Havajských i Kanárských ostrovech jakož 
i v Andách v Chile nehrozí prakticky žádné nebezpečí od vybuchujících sopek, ale v Chile i na Havaji může dojít k nebezpečným 
zemětřesením, takže v největším bezpečí jsou jen přístroje na Kanárských ostrovech. 

Podle W. Napiera mohlo dojít před 13 tis. lety ke kosmické katastrofě na Zemi následkem srážky s jádrem obří (až 100 km!) 
bezejmenné komety. Dokladem její existence je dosud pozorovatelný komplex meteorických rojů v souhvězdí Býka, do něhož svými 
drahami patří i 19 nejjasnějších planetek křižujících zemskou dráhu. Srážka měla za následek vznik ledové doby, která trvala minimál-
ně 1,3 tis. roků. Autor dále uvádí, že následkem srážky zmizelo na území Severní Ameriky přes 33 druhů savců; výrazně postižena 
byla i severozápadní Evropa. Napierovy závěry však bývají často kritizovány, což se stalo i tentokrát. A. Scott aj. uvedli, že pro exis-
tenci tak obří komety nemáme žádné spolehlivé důkazy, ale sami připouštějí, že na obou uvedených teritoriích se objevují nanodia-
manty, které jsou důkazem srážkové metamorfózy uhlíku v horninách. 

B. Jones a J. Horner podrobili kritice běžně přijímaný názor, že Země je chráněna před častými dopady kometárních jader nejhmot-
nější planetou Sluneční soustavy — Jupiterem. Podrobnější rozbor totiž prozradil, že Jupiter skýtá tuto ochranu jen proti nej-
nebezpečnějším dlouhoperiodickým kometám, které přicházejí z Oortova oblaku komet, anebo Edgeworthova-Kuiperova pásu a mají 
tudíž při potenciální srážce se Zemí vysokou relativní rychlost. Naproti tomu Jupiter zvyšuje pravděpodobnost srážky Země s jádry 
krátkoperiodických komet i planetek hlavního pásu, které se mohou vlivem poruch od Jupiteru stát nejprve planetkami křižujícími zem-
skou dráhu. A. Melott a R. Bambach konstatovali, že Země je terčem pro roje komet s periodicitou 27 mil. roků. Tato periodicita je však 
tak stálá, že nemůže souviset s poruchami Oortova oblaku vlivem hypotetické hmotné a vzdálené planety Nemesis, jak se o tom 
donedávna spekulovalo. 

1.1.3.4. Měsíc 

Zatímco v trvale zastíněných oblastech může podle měření sebevražedné měsíční sondy LCROSS z října 2009 klesnout teplota na 
povrchu Měsíce až na 40 K, takže výskyt vodní jinovatky je tam téměř jistý, nikdo by byl nečekal, že se může voda vyskytovat i na 
osvětlené straně Měsíce, jak prokázala americká aparatura MMM (Moon Mineral Mapper) na indické sondě Chandrayaan-1 v r. 2009 
v infračerveném spektru, kde nalezla v okolí měsíčních pólů pásy vody a hydroxylu. Zdrojem této vody jsou zřejmě protony ze 
slunečního větru, které se slučují s atomy kyslíku. V principu by tak šlo z 1 t měsíčního prachu získat asi litr vody, což by bylo nejspíš 
ekonomičtější, než dovážet vodu pro případnou budoucí trvalou kosmickou stanici na Měsíci ze Země. 

Podle R. Gladstona aj. jsou však krystalky ledu vmíseny do hornin, takže jejich separace by byla náročná. Ještě horší je však objev 
rtuti v regolitu v místech přistání kosmických lodí programu Apollo, která by se musela rovněž separovat. F. McCubbin aj. odhadli 
z rozboru vzorků měsíčních hornin nasbíraných při výpravě Apolla 1, že v povrchových vrstvách Měsíce dosahuje zastoupení vody 
v podobě ledu relativní hodnoty 5.10 . 

Překvapivě úspěšná byla při výzkumu Měsíce japonská sonda SELENE přejmenovaná po startu v září 2007 na Kaguya, do-
provázené dvěma 50kg pobočníky (Okina a Ouna) zabezpečujícími komunikací se sondou v dobách jejího zákrytu za Měsícem. 
Kaguya měla na své palubě celkem 14 vědeckých přístrojů, mezi nimi i širokoúhlou kameru HDTV s rozlišením až 10 mna měsíčním 
povrchu, umožňující rovněž pořizovat stereoskopické snímky. Po 21 měsících bezchybného provozu byla navedena ke srážce 
s Měsícem 10.6.2009. 

K jejím nejzajímavějším objevům patří nález jeskyně v oblasti pohoří Marius o šířce 65 m a hloubce 80 m, která by mohla sloužit 
jako útočiště pro astronauty v případě nějakého nebezpečí. Sonda však vykonala celkem 6 mil. měření výšek bodů na měsíčním 
povrchu, což pomohlo upřesnit, kdy a kam Slunce svítí na povrchu Měsíce. Ukázalo se totiž, že většina tzv. měsíčních přechodných 
jevů (LTP) lze vysvětlit jako krátkodobá osvětlení příslušných oblastí Sluncem. S. Yamamoto aj. nalezli na spektrálních snímcích 
Kaguyi známky zvýšeného výskytu minerálu olivínu v okolí největších impaktních kráterů (pánví a moří). To by znamenalo, že vnější 
partie Měsíce vznikly z globálního magmatického oceánu, který krystalizoval na hustý olivínový a pyroxenový plášť, na němž plavala 
plagioklasová kůra. Při velkých impaktech kosmické projektily prorazily kůru a exponovaly tak minerály pláště. I. Garrick-Bethell aj. 
zjistili, že největší převýšení se nacházejí na odvrácené straně Měsíce a potvrdili nezávisle, že kůra raného Měsíce plavala na tekutém 
oceánu roztavených hornin. Během tuhnutí oceánu vymodelovaly dnešní povrch odvrácené strany Měsíce slapové síly. 

Nejvyšší rozlišení na měsíčním povrchu však poskytla americká sonda Lunar Reconnaisance Orbiter (LRO), která z výšky 50 km 
dokázala na povrchu Měsíce rozlišit objekty o rozměrech kolem 0,5 m a s touto přesností zmapovala 10 % jeho povrchu. Mj. tak 
nalezla kráter o průměru 35 m, který v Oceánu bouří vyhloubil 14. 4. 1970 urychlovací stupeň nosné rakety Apolla 13 o hmotnosti 
14 t. Na povrch Měsíce narazil rychlostí 2,5 km/s. Kolem kráteru jsou vidět paprsky až do vzdálenosti přes 1,5 km od místa dopadu. 
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Tatáž sonda také vyhledala místa (někdy tvrdých) přistání sovětských kosmických sond Luna 9, 13, 16, 17. 20, 21 a 24. Sonda též 
našla sovětský Lunochod 1, jehož poloha na Měsíci nebyla od přistání v listopadu 1970 známa a následkem toho se nedalo využívat 
retroreflektoru, který Lunochod měl na svém víku a který měl sloužit pro přesná laserová měření vzdálenosti Měsíce. To umožnilo 
americkým odborníkům začít po 40 letech využívat i toto zrcadlo k měření vzdálenosti Měsíce; ozvěny jsou mnohem silnější než od 
identického retroreflektoru na Lunochodu 2 a svědčí o správném zamíření automatu k Zemi. Jak známo, laserová měření vzdálenosti 
Měsíce z USA a Francie úspěšně probíhají po celou dobu s retroreflektory instalovanými na Měsíci astronauty při výpravách Apolla 11, 
14 a 15. Podle T. Murphyho aj. však odrazné plochy všech retroreflektorů postupně degradují jednak tepelnými deformacemi povrchů 
v době kolem měsíčních úplňků a dále vinou měsíčního prachu a poškrábání povrchu mikrometeority. 

B. Deneviová aj. objevili díky sondě LRO pět nových impaktních kráterů na odvrácené straně Měsíce, které tam před 40 lety ještě 
nebyly. Podobně T. Watters využili vysokého rozlišení kamery LRO k objevu 14 laločnatých svahů starých méně než 1 mld. let, které 
patrně vznikly smršťováním vychládajícího Měsíc. Ve zmíněném intervalu se tedy Měsíc smrštil asi o 200 m. 

J. Head aj. využili altimetru na sondě LRO k sestavení úpiného katalogu impaktních kráterů s průměrem alespoň 20 km. Odtud 
plyne, že v oblasti měsíčních vysočin docházelo k nasycení povrchu krátery, takže další velké impakty nutně překryly a rozrušily starší 
struktury až do vzdálenosti rovné dvěma poloměrům nově vzniklých pánví. Autoři tak zjistili, že v raném věku Sluneční soustavy na 
sebe navazovaly dvě populace impaktních projektilů. 

Největší projektil z první (starší) populace vytvořil obří pánev Jižní pól-Aitken o průměru 2,5 tis.km. Přechod mezi populacemi vy-
značuje Východní moře (průměr pánve 930 km), které vzniklo před 3,8 mld. let. Kromě toho se na Měsíci vyskytují četné sekundární 
krátery, které vznikaly po primárním obřím dopadu následkem vyvržením velkých objektů na balistické dráhy. Tyto objekty se pak 
vrátily relativně pomalými rychlostmi a vytvářely tak další krátery velmi daleko od místa primárního impaktu. G. Bart a H. Melosh 
měřili na snímcích kamery LRO polohy 14 tis. kamenů vyvržených při impaktech z 18 kráterů o průměrech stovek metrů. Odtud spočetli 
rozsah rychlostí vyhození kamenů z kráterů 10 —75 m/s. 

Souběžně s těmito výzkumy přinesli B. Greenhagen aj. a T. Glotch aj. důkazy o výskytu vyvřelých silikátových hornin v povr-
chových útvarech na Měsíci. Měsíc tedy nebyl v první fázi své existence zdaleka tak geologicky mrtvým tělesem jakým je dnes. Podle 
S. Weidera aj. dosahoval proud magmatu v Oceánu bouří a Moři jasu tloušťky až 160 m. 

1.1.4. Mars 

Díky soustavné práci 63kg 0,5m zrcadlové kamery HiRISE na sondě Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), která na oběžné 
dráze kolem planety začala pracovat koncem září 2006, se podařilo do r. 2010 zobrazit ve více barvách 1 % povrchu Marsu s rozlišením 
lepším než 1 m. Kamera tak zobrazila většinu přistávacích modulů na povrchu Marsu a poskytla jedinečné údaje pro geologické studie 
povrchu této planety dokonce i ve stereoskopické projekci, což znamená, že povrch Marsu bude geologicky prozkoumán důkladněji, než 
je to možné na povrchu Země. Dalším cílem projektu je ovšem připravit podklady pro místa budoucího odběru vzorků regolitu a hornin 
na Marsu, popř. i pro pilotovaný let na Mars. Příval dat z nejvýkonnější kamery určené pro dálkový průzkum ve Sluneční soustavě za-
městná ovšem odborníky minimálně na desetiletí. 

C. Dundas aj. využili kamery k prozkoumání povahy stružek (angl. gullies), jež se vyskytují na svažitém povrchu Marsu na obou 
polokoulích a jejichž délka se pohybuje v rozmezí 50 - 3 000 m. Jednotlivé snímky kamery HiRISE obvykle pokrývají pruhy terénu 
o šířce až 6 km a délce několika desítek km s lineárním rozlišením až 0,25 m s vysokým dynamickým rozlišením sytosti barev. To au-
torům umožnilo zkoumat sezónní změny vzhledu v okolí stružek v šířkách 20° - 60° na obou polokoulích planety. Zjistili tak, že 
vzhled stružek lze ve většině případů vysvětlit jarním táním jinovatky CO2; zbytek odpovídá sesuvům sypkého zrnitého materiálu. 
S. Diniegaová aj. podobně prozkoumali sezónní změny stružek v dunách na jižní polokouli Marsu v rozsahu areografických šířek 
0° - 80° a dospěli ke stejné příčině vzniku stružek, tj. bud následkem jarního tání jinovatky CO2, popřípadě lavinami sypkého materiálu 
spuštěnými nárazy silného větru, jenž tvaruje zmíněné duny. 

Zatímco mnohé přímé i nepřímé způsoby prokázat tekutou vodu na povrchu Marsu v současnosti nebo aspoň v dávné minulosti sel-
hávají, podařilo se nyní I. Smithovi a J. Holtovi díky ohmatávání rozsahu a tloušťky severní polární čepičky radarem na sondě MRO 
odhadnout, že roztání vodního ledu v této čepičce by zalilo povrch planety mělkým jezerem o průměrné hloubce několika metrů. J. Holt 
aj. přitom prokázali že kaňon dlouhý 500 km, široký až 100 km a hluboký až 2 km známý jako Chasma Borealis, jakož i spirálovitě se 
vinoucí koryta v centru čepičky nevznikla erozí, jak se dosud předpokládalo, ale naopak ukládáním ledu, jenž putoval k severu a byl 
vyzvednut do výše za poslední 2 mil. let. 

S. Fonti a G. Marzo využili dat z oběžné sondy Mars Global Surveyor k úvahám o příčinách nerovnoměrného výskytu methanu na 
povrchu a v atmosféře Marsu. Výskyt malého množství methanu v atmosféře byl totiž velkým překvapením, které zavdalo ke speku-
lacím o jeho organickém původu, tj. o mikrobiálním životě někde pod povrchem planety. Životnost molekul methanu v atmosféře je 
totiž kratší než rok, takže methan musí být neustále odněkud doplňován. Přitom fotochemický poločas rozpadu těchto molekul činí 
pouhých 350 let, takže tak krátká životnost je rovněž záhadou. Nyní je už zřejmé, že množství methanu v atmosféře kolísá jak sezónně, 
tak sekulárně. V oblasti Arabia Terra byly nalezeny tři zdroje methanu a podobně u dvou vulkánů ve vulkanických pohořích Tharsis 
a Elysium. Koncentrace methanu stoupá, když je na dané polokouli Marsu v létě tepleji. 

R. Morris aj. nalezli pomocí vozítka Spirit důkazy o výskytu uhlíkatých minerálů ve výchozu starých hornin na návrší Columbia 
impakúúho kráteru Gusev. Podle jejich názoru to svědčí o vulkanické činnosti na Marsu v noachiánské éře (4,1 — 3,7 mld. před součas-
ností). Podobně P. Niles aj. uveřejnili údaje o zastoupení izotopů uhlíku v atmosféře Marsu, jak je naměřil hmotový spektrometr na 
přistávacím modulu sondy Phoenix v r. 2008. Z podobnosti mezi těmito daty a zastoupení týchž izotopů v atmosféře Země usoudili, že 
vulkanismus na Marsu vedl k jeho ohřevu ještě v intervalu 1,0 - 0,5 mld. let před současností. Některá lávová pole na Marsu nejsou 
starší než 100 mil. let. Tyto závěry podpořil také nejnovější objev sondy MRO horké skvrny na svahu vulkanického kužele Nil Patera. 
Takové horké skvrny na svazích pozemských sopek jsou bud důkazem horkého vřídla, nebo parní fumaroly, typických pro islandské 
sopky a bývají osídleny koloniemi extromojllních mikroorganismů. 
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R. Jacobson zpracoval astrometrické údaje o polohách družic Phobos a Deimos z pozemských měření v letech 1877 — 2003. Přidal 
k nim pak astrometrii z kosmických sond počínaje Marinerem 9 až do r. 2007 a také Dopplerova měření pohybu sond Viking a Phobos 
2 během těsných průletů kolem Phobosu a Deimosu (únor-březen 1977; říjen 1977 a březen 1989). Získal tak jednak přesné hmotnos-
ti obou družic a jednak revidovanou hodnotu sekulárního urychlování družice Phobos následkem slapů od Marsu. Dostal tak pro 
velké poloosy drah Phobose a Deimose zpřesněné hodnoty 9 375 km, resp. 23 458 km od centra Marsu, výstřednosti drah 0,0151 
a 0,000, sklony 1,08° a 1,79° a hmotnosti 1,063.1016 kg, resp. 1,51.1015 kg. Úhlové urychlení Phobosu dosahuje hodnoty 4,6"/rok. 

1.1.5. Jupiter 

H. Hammelová aj. sledovali pomocí nejvýkonnější kamery WFC3 (pásmo 225 —924 µni) instalované na HST v květnu 2009 vývoj 
skvrny, kterou v atmosféře Jupiteru zanechal impakt z 19. července 2009. Kvůli tomuto unikátnímu jevu přerušili 23.7. kalibrační pro-
cedury nové kamery a na reálném astronomickém jevu dokázali, o jak vynikající kameru jde. V porovnání s proslulými impakty 
jadérek komety Shoemaker-Levy 9, k němuž došlo o 15 let dříve, jež studovala rovněž H. Hammelová, se tentokrát vzhled skvrny měnil 
pomaleji a svědčil o tom, že se tentokrát s Jupiterem srazila malá planetka. Podobně se chovají v zemské atmosféře aerosoly vznika-
jící po velkých sopečných erupcích. Následky impaktu sledovali také I. de Pater aj. jednak pomocí Keckova teleskopu v pásmu 1-5 pin 
a jednak pomocí teleskopu Gemini-N v pásmu 7,7 — 18 µm. 

K úžasu odborné astronomické veřejnosti již 3. června 2010 ve 20:31 h UT zaznamenal australský amatér A. Wesley v atmosféřeů 
Jupiteru 2s jasný záblesk, který nezávisle spatřil na svém digitálním videu Jupiteru také filipínský amatér C. Go. Záblesk sice nevytvořil 
v atmosféře žádnou tmavou skvrnu, jako tomu bylo v letech 1994 a 2009, ale tím, že byl pozorován ze dvou vzdálených stanovišť v téže 
poloze, je jisté, že šlo o reálný jev na vzdálené planetě v jovigrafické délce 159° a jižní šířce 16,5°. Když pak týž jev potvrdili nezávisle 
ještě další dva astronomové amatéři digitálními snímky pomocí dalekohledů o průměrech 0,4 m a 0,3 m ve filtrech R, resp. B, plyne 
odtud podle R. Huesa aj., že poprvé v historii astronomie se podařilo na Jupiteru pozorovat ze Země velmi jasný bolid. 

Autoři odhadli energii impaktu na 1 PJ, což odpovídá velikosti kamenného tělesa o hustotě 2x vyšší než voda zhruba 10 m. Navíc již 
20. srpna 2010 v 18 h UT pozorovali japonští amatéři M. Tachikawa a A. Kazuo na Jupiteru další bolid, takže je zřejmé, že metoda 
soustavného sledování atmosféry Jupiteru pomocí videa a relativně malých dalekohledů přinese velmi užitečné údaje o frekvenci a ve-
likostech drobných těles meziplanetární hmoty, jež se s Jupiterem střetávají. Taková statistika by významně pomohla zlepšit naše odhady 
rizika pádu nebezpečného kosmického projektilu na Zemi. 

H. Levison aj. se zabývali problémem, jak mohly ve Sluneční soustavě vyrůst obří planety Jupiter a Saturn. Pokud totiž vznikaly 
akrecí, tak to musely stihnout dříve, než se spotřebovala a rozptýlila protoplanetární mlhovina, resp. disk, tj. rychleji, než za 10 mil. let. 
Autoři ukázali, že ve vzdálenostech, kde vznikala kamenné jádra Jupiteru a Saturnu, se oba zárodky vlivem odporu prostředí a slapů 
mohly během nějaké stovky tisíc let přisunout (migrovat) ke Slunci až o 6 AU a tak dorůst do hmotnosti až 30 M. Tak hmotné těleso 
pak dokáže velmi rychle nabalit protoplanetární plyn. Naproti tomu kamenné planety terestrického typu potřebují k dostavbě čas 
možná až o řád delší. 

A. Barr a R. Canup se pokusili o vysvětlení, proč se povrchy Galileových družic Ganymedu a Kallistó tak nápadně liší. Ganymed, 
který je bližší k Jupiteru, je pokryt vrstvami ledu, hornin a tavených kovů, kdežto Kallistó má vzhled geologicky nevyvinutého objek-
tu. Autoři proto soudí, že v období těžkého bombardování vrcholícího před 3,9 mld. let byl Ganymed častějším terčem kometárních jad-
er mířících k Jupiteru. Proto na něj spadlo dvakrát více materiálu a ještě k tomu vyššími rychlostmi v porovnání s Kallistem, což způ-
sobilo úhrnem asi 3,5krát vyšší devastaci jeho povrchu. 

K. Khurana aj. polemizovali s atraktivní domněnkou, že pod povrchem družice Io se nachází vodní oceán á la jezero Vostok pod An-
tarktidou. Ve skutečnosti jde o tekuté magma, tj. roztavené horniny, jehož teplota je dokonce vyšší než teplota magmatických krbů na 
Zemi, takže jeho viskozita je rekordně nízká a simuluje tak tekutou vodu. 

1.1.6. Saturn 

S. Robbins aj. odhadli hmotnosti obou hlavních a historicky nejstarších prstenců Saturnu jednak z jejich optické tloušťky, dále 
z výpočetních simulací a také z pozorování zákrytů hvězd prstenci. Dostali tak pro vnitřní prsten A hmotnost 6.1018 kg a pro vnější 
prsten hodnotu o řád větší. Podle autoru jsou prstence stejně staré jako Saturn. Když prstence v srpnu 2009 díky ,jarní rovnodennosti" 
na Saturnu pro sondu Cassini dostatečně zeslábly, podařilo se zachytit kamerou sondy v atmosféře Saturnu jednotlivé blesky, a to asi 
200 km pod vrcholky mračen čpavku v „bouřkové aleji" na 30° j.š. planety. Snímky i působivá videa zveřejnila NASA v dubnu 2010. 
Mezitím dobře známí astronomové amatéři C. Go a A. Wesley pozorovali počátkem března 2010 na Saturnu další bouřku v téže aleji. 

M. Hedman aj. se věnovali vnitřní struktuře Cassiniho dělení mezi hlavními prstenci Saturnu A a B. Samotné Cassiniho dělení 
vzniklo v důsledku rezonance 2:1 s oběžnou dobou družice Mimas. Díky sondě Cassini však nyní víme, že dělení o celkové šířce 
4,5 tis. km není úpině prázdné; obsahuje 8 ostře ohraničených mezer, jejichž vnější okraje mají tvar kružnic s přesností na 1 km, kdežto 
6 vnitřních okrajů je mírně excentrických. Vůči centru planety mají mezery střední poloměry v rozmezí 117 806— 120 231 km. Jed-
notlivé mezery v pořadí od Saturnu nesou jména Huygens, Herschel, Russel, Jeffreys, Kuiper, Laplace, Bessel a Barnard. Nejširší je 
mezera Huygens (350 km), naopak nejužší Kuiper má šířku jen 3 km. Většina mezer opět souvisí s rezonancemi v oběžných dobách 
s přirozenými družicemi Saturnu. 

Sonda Cassini fungující na oběžné dráze u Saturnu od r. 2004 je v tak dobré kondici, že NASA rozhodla o prodloužení její podpory 
až do r. 2017. Podle tohoto plánu uskuteční sonda dalších 155 oběhů planety, 54 blízkých průletů u Titanu a 11 průletů u Enceladu. 

L. Iess aj. využili přesných rádiově měřených poloh družice Cassini během 4 těsných průletů kolem Titanu ke studiu jeho tvaru 
a vnitřní struktury. Jeho rovnovážný tvar lze popsat trojosým elipsoidem, v jehož nitru došlo jen k neúpiné diferenciaci jádra. Jelikož 
však Titan vykazuje synchronní rotaci, je tím zaručena jeho hydrostatická rovnováha. Vnější slupka Titanu sestává z vodního ledu a ka-
palných uhlovodíků, pod nimiž se nachází oceán velmi chladné vody smíšené s čpavkem. Na povrchu tohoto oceánu plavou ledové kry 
a pod ním se nachází tlustá vrstva stlačeného vodního ledu. 
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V létě 2008 se podařilo spektrometru VIMS na sondě Cassini prokázat existenci tekutého povrchu jezera Ontario na jižní polokouli 
Titanu, ale dosud nikdo neměl přímý důkaz o souvislé hladině tekutiny na severní polokouli, kde je více uhlovodíkových jezer než na 
jihu. To se podařilo sondě Cassini až 8. července 2009, kdy sonda získala odraz slunečních paprsků od jižní části hladiny jezera Kraken 
na severní polokouli Titanu. Jezero o ploše 400 tis. km2 se nachází na 71° s.š. a sonda byla v té chvíli vzdálena od Titanu 200 tis. km. 
Snímek byl zveřejněně až těsně před Vánoci 2009, zhruba 4 měsíce po tom, co se na severní polokouli Titanu odehrála jarní rov-
nodennost. 

Podle R. Lorenze je 20 % povrchu Titanu pokryto písečnými přesypy (dunami). Duny jsou obvykle široké asi 1 km, přes 100 vysoké 
a dlouhé až stovky kilometrů. Přenos písku probíhá od západu na východ, ale podle radarových měření sondy Cassini vane na povrchu 
Titanu mírný vítr od východu k západu! Jedině kolem rovnodennosti se zvedne silný vítr od západu k východu, jehož rychlost dosahu-
je 1,5 mis. To je sice málo pro poměry na Zemi, ale hodně pro zrnka o průměru od zlomků mm až po 2 mm, neboť na Titanu je 7krát 
nižší gravitace. 

Podle C. Wooda se podařilo na povrchu Titanu spolehlivě rozlišit 5 impaktních kráterů a dalších 44 kráterů je velmi pravděpodob-
ně rovněž impaktního původu. Malých kráterů do průměru 35 km není mnoho a jsou vesměs mladší než 200 mil. let. Starší krátery jsou 
silně erodované, nebo pohřbené v písečných dunách, popřípadě zaplavené uhlovodíkovými jezery. Obecně je však impaktních kráterů 
méně než na jiných srovnatelných objektech Sluneční soustavy. Za tento deficit přirozeně může hustá atmosféra Titanu, která většinu 
projektilů při průletu silně odporujícím prostředím rozpráší. 

J. Spencer a T. Denk odhalili příčinu podivuhodného vzhledu družice Japetus, jejíž „návětrná" strana je neobyčejně tmavá, zatím-
co „závětrné" strana nápadně světlá. Japetus je naprosto netypický svou velmi dlouhou rotační periodou 79 dnů. Na návětrné polokouli 
se proto ukládá mimořádně tmavý prach z prstenu kolem družice Phoebe. Jelikož Phoebe obíhá kolem Saturnu retrográdně, jde o čel-
né srážky a tak na návětrné polokouli Japeta vzniká několik metrů tlustá vrstva tmavého prachu. Ten se však dlouhým osluněním silně 
zahřívá, což zase vede k sublimaci vodního ledu na vodní páru, která kondenzuje na chladnější závětrné straně družice jako námraza. 

C. Porcová aj. zveřejnili výsledky posledního průletu sondy Cassini nad jižním pólem družice Enceladus, jenž se uskutečnil koncem 
září 2009 s největším přiblížením 1,6 tis. km. Na snímcích zblízka docílila kamera rozlišení až 80 m/pixel a zachytila v „tygřím 
pruhu" Baghdad Sulcus na 30 malých gejzírů o teplotě až 200 K (okolní terén měl teplotu jen 50 K). V příštích 15 letech se jižní pól 
družice ponoří do tmy, ale zato bude možné prozkoumat, co se děje na polokouli severní. 

V březnu 2010 proběhl úspěšně průlet sondy Cassini v minimální vzdálenosti jen 97 km nad 81° s.š. družice Rhea, která je 
s poloměrem 764 km druhou největší družicí Saturnu. B. Teolis aj. nalezli v její řidounké atmosféře O2 a CO2, který se tam dostává 
z vodního ledu na povrchu družice. 

1.1.7. Uran a Neptun 

G. Boué a J. Laskar přišli s novým řešením staré záhady, proč se Uran obrazně řečeno kutálí po své oběžné dráze téměř naležato, tj. 
se sklonem rotační osy k rovině ekliptiky 97°. Na rozdíl od od dosavadních vysvětlení, založených na srážce s planetárním embryem 
o značné hmotnosti ukázali autoři pomocí numerických simulací, že méně násilné řešení je také možné a dokonce pravděpodobnější. 
Stačí totiž, aby se Uran zrodil s průvodcem o hmotnosti 1 % hmotnosti Uranu ve vzdálenosti 50 poloměrů Uranu a dokonce by snad 
stačila hmotnost průvodce ještě o řád menší. Jelikož je vysoce pravděpodobné, že Uran podobně jako ostatní obří planety Sluneční 
soustavy migroval ke Slunci a zase naopak od něho, mohl být v některé fázi migraci průvodce odhozen a zpětný rázem otočil osu Uranu 
o potřebný úhel. 

S. Sheppard a C. Trujillo ohlásili objev prvního Trojanu Neptunu v okolí Lagrangeova bodu L5. Objekt 2008 LCJ8 byl poprvé 
zachycen japonským 8m teleskopem Subaru 7. června 2008 a podle výpočtu dráhy má sklon k ekliptice 28°, takže silně libruje, což je 
však opravdu teoreticky možné pro všechny Neptunovy Trojany. Jelikož je o něco jasnější než 24 mag, odhadli autoři jeho průměr na 
>80 km. V letech 2007 - 2009 bylo sice nalezeno již 5 Neptunových Trojanů, ale všechny se nacházejí v okolí bodu L4. Autoři odhadu-
jí, že v okolí tohoto bodu může být dalších asi 250 Trojanů podobné jasnosti, zatímco v okolí bodu L5 jich bude dalších asi 150. 

R. Helled aj. si všimli, že rotační periody obřích planet Sluneční soustavy odvozené bud z rádiových měření nebo z variací mag-
netického pole nemusí být totožné se skutečnou periodou celého planetárního tělesa, pokud ho považujeme za těleso tuhé. Na tyto roz-
pory poprvé narazili odborníci při měření rotace Saturnu, ale ještě výrazněji právě u Uranu a Neptunu. Autoři práce si všímají toho, že 
obě planety vykazují velmi vysoké rychlosti zonálních větrů řádu stovek m/s, které jsou ovšem vztaženy k tichému předpokladu, že rá-
diově či magneticky naměřené rotační periody odpovídají tuhým tělesům. To nemusí být pravda, pokud obě planety vykazují diferen-
ciální rotaci (jako Slunce), anebo v případě, že zmíněné periody se od skutečné periody tuhých těles obou planet odchylují. 

Jelikož z těchto rotací odvozená zploštění obou planet neodpovídají zploštěním pozorováním, hledali autoři východisko z těchto para-
doxů předpokladem, že by zonální větry měly být vůči rotačním periodám co možná minimální. Odtud odvodili, že Uran jako tuhé těle-
so rotuje s periodou 16,58 h a Neptun 17,46 h. V literatuře se však udávají zcela odchylné hodnoty 17,24 h, resp. 16,11 h, odvozené 
z měření sondy Voyager 2 při průletech kolem obou planet v letech 1986, resp. 1989. Nové řešení dává shodné (menší) rychlostí zonálních 
větrů pro obě planety a zploštění obou planet odvozené z nových hodnot rotace dobře souhlasí s pozorováními. V tomto případě je tedy 
rovníkový poloměr Uranu 25 559 km a jeho polární poloměr 25 023 km, zatímco odpovídající hodnoty pro Neptun činí 24 787 km 
a 24 383 km. Podobně se zmenší nepřirozeně vysoké pozorované zonální rychlosti větrů, které podle dosud užívaných rotačních period 
činí 200 m/s pro Uran a dokonce 400 m/s pro Neptun, pro revidované rotační periody vycházejí pro obě planety zhruba stejné, tj. cca 150 mls. 

1.1.8. Trpasličí planety a protoplanety 

M. Buie aj. pořídili pomocí kamery FOC HST albedové mapy povrchu (134340) Pluta během opozice na přelomu let 2002/2003, 
kdy se severní polokoule Pluta počala vynořovat z temnot, v nichž tonula po více než století. Nalezli tak velké změny v porovnání se 
snímky pořízenými v r. 2004. Světlé oblasti na snímcích interpretovali jako čerstvou námrazu ledů methanu a dusíku, zatímco tmavší 
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oranžový a zčernalý terén je zřejmě pokryt komplexními molekulami uhlíku. Ty vznikají na povrchu následkem dlouhodobého bom-
bardování ledu methanu částicemi kosmického záření. Naproti tomu na Charonu žádné obdobné změny nepozorovali. 

S. Tegler aj. proměřili infračervená spektra Pluta a TNO (136199) Eris pomocí spektrografů Stewardovy observatoře (6,5m MMT 
a 2,3m Bok). Zatímco povrch Pluta je pokryt ledem methanu jen ze 3 %, na Eris je jeho zastoupení 3x vyšší. Naopak 97 % ledu na Plu-
tu patří dusíku, kdežto na Eris jen 90 %. Belgičtí astronomové využili využili robotického 0,6 m teleskopu TRAPPIST na La Silla (ESO) 
ke sledování zákrytu hvězdy 17 mag trpasličí planetou Eris dne 6. listopadu 2010 ve 2:19h UT. Zákryt trval 31 s a uprostřed bylo po-
zorováno malé zjasnění vyvolané refrakcí v atmosféře Eris, která byla v té době v geocentrické vzdálenosti 96 AU! Jelikož týž zákryt byl 
nezávisle pozorován 0,5m reflektorem na stanici San Pedro v poušti Atacama s trváním >70 s, vyplývá odtud, že průměr Eris je menší než 
2 320 km, zatímco Pluto má průměr >2 340 km, takže opět třímá prvenství, pokud jde o rozměry těles Edgeworthova-Kuiperova pásu. 

Mezi trpasličí planety se podle rozhodnutí IAU řadí také planetka (1) Ceres, ale nejnovější snímky z HST ukazují, že tato vůbec první 
objevena planetka je z hlediska geneze těchto těles spíše protoplanetou, podobně jako planetka (2) Pallas, která má délky os 
582x556x500 km3 a střední hustotu 2,4násobek hustoty vody. Na Pallasu byl objeven obří impaktní kráter o průměru 240 km. B. Car-
ry aj. snímkovali planetku Pallas v opozicích v letech 2003 - 07 pomocí adaptivní optiky teleskopů Keck II a VLT s rozlišením až 
32 km. Dostali tak menší rozměry trojosého elipsoidu 550x5 16x476 km3, hmotnost 120 pMp a vyšší střední hustotu 3,4násobek hus-
toty vody. Do téže kategorie protoplanet patří i (4) Vesta, kterou pomocí HST studovali J. Li aj. Pořídili tak barevnou i albedovou ma-
pu planetky v rozmezí „geografických" šířek od +20° do —50°. 

2. Meziplanetární látka 
1.2.1. Transneptunská tělesa (TNO) 

M. Barucci aj. pořídili v letech 2005-08 pomocí spektrografu SINFONI VLT ESO infračervená spektra TNO (90377) Sedna, ačko-
liv jde o mimořádně vzdálené těleso (88 AU). Ve spektru jsou vidět pásy vodního ledu, methanu, ethanu, dusíku, tholinu a serpentinu, 
možná i methanolu. Parametry dráhy Sedny jsou opravdu fantastické, protože v přísluní v r. 2075/76 se ke Slunci sice přiblíží na 76 AU, 
ale díky vysoké výstřednosti dráhy e>0,24 se v odsluní vzdálí až na 931 AU. Její oběžná doba činí 11,5 — 12,1 tis. let. Můžeme jen 
spekulovat, kolik podobných objektů v dohledné době neuvidíme, protože vzhledem ke Keplerovu zákonu setrvávají v blízkosti 
odsluní po většinu svého života. 

A. Snodgrass aj. zjistili, že podobně jako v hlavním pásu planetek existují také rodiny v Edgeworthově-Kuiperově pásu, konkrét-
ně identifikovali již 22 kandidátů rodiny trpasličí planety (136108) Haumea. O příslušnosti k rodině lze pak s větší jistotou rozhodnout, 
jakmile se podaří určit jejich barvu a případně i pásy ve spektru. Pomocí aparatury Hawk-1 VLT ESO tak proměřili blízká infračervená 
spektra 15 kandidátů a tím potvrdili přiřazení 10 z nich do rodiny Haumea. 

J. Elliot aj. zaznamenali 9. října 2009 zákryt anonymní hvězdy 13 mag (And) pomocí TNO (55636) = 2002 TX300 (19,5 mag) 
v široké mezinárodní spolupráci amerických, havajských, australských i novozélandských pozorovatelů (21 teleskopů na 18 stanicích 
v oblouku dlouhém skoro 6 tis. km). Přelet stínu mezi USA a Austrálií rychlostí 25 km/s trval totiž pouhých 5 min, takže na daném 
stanovišti šlo jen o několikasekundové poklesy jasnosti hvězdy, neboť objekt se v té chvíli nacházel 6 mld. km (40 AU) od Země. Přesto 
se podařilo určit jeho průměr 290 km i vysoké albedo povrchu kolem 90 %. Objekt patří rovněž do rodiny Haumea, neboť má velkou 
poloosu dráhy 43,5 AU; výstřednost 0,12; sklon 26° a délku oběžné periody 287 r. 

W. Fraser aj. změřili pomocí kamery WFPC2 HST parametry transneptunského tělesa (50000) Quaoar, jenž je doprovázen' průvod-
cem pojmenovaným Weywot. Obě tělesa dohromady mají hmotnost 1,6.1021 kg (2 % hmotnosti Měsíce) a obíhají kolem společného 
těžiště na dráze o poloose 14 tis. km a výstřednosti 0,14 v periodě 12 d. Quaoar má průměr 890 km, čemuž pak odpovídá střední hus-
tota 4,2násobek hustoty vody, což je rekord pro transneptunská tělesa. 

Podobně M. Brown aj. odvodili pomocí HST parametry páru plutin (90482) Orcus-Vanth, jež mají dohromady hmotnost 6.1020 kg 
(poměr hmotnosti 12:1) a poloměr téměř kruhové dráhy 9 tis. km s periodou 9,5 d a sklonem 21°. Jelikož Vanth není pokryt ledem, liší 
se albeda obou složek tak výrazně, že to má vliv na určení jejich hmotností a odhady jejich průměrů, které jsou relativně srovnatelné, tj. 
860 a 380 km. A. Delsanti aj. využili infračervené spektroskopie i fotometrie pomocí obřích dalekohledů Keck a Gemini-N k potvrzení, 
že na Orcusu se nachází krystalický vodní led podobně jako na Charonu. Dále objevili stopy iontů NH4+ a ethanu, kteréžto látky vznika-
jí silným ozářením amoniaku a methanu. Autoři soudí, že Orcus měl mít alespoň zpočátku roztavené jádro a tudíž i kryovulkanismus. 
Nad jádrem pak mohla být desítky kilometrů tlustá vrstva amorfního vodního ledu. 

D. Nesvorný aj. si povšimli, že překvapivě mnoho TNO s průměrem >100 km jsou páry s velkými vzájemnými vzdálenostmi složek až 
100 tis. km a vysokými sklony k ekliptice až 50°. Příkladem je sám Pluto s Charonem, ale též výše zmíněný pár Orcus-Vanth. Autoři se 
proto domnívají, že páry rovnou vznikají ze zárodečného disku sluneční pramlhoviny během gravitačního hroucení zárodků TNO, protože 
přebytek momentu hybnosti prostě zabrání, aby se nakonec slily na jediné těleso. Lze tak dokonce vysvětlit i vícenásobné soustavy jako 
je TNO (47171) =1999 TC36. Počet objevovaných TNO nenápadně, ale plynule stoupá a v průběhu roku 2010 překročil číslo 1100. 

V. a J. Jemeljajenkovi uvedli, že tzv. chladná populace těles v Edgeworthově-Kuiperově pásu v heliocentrických vzdálenostech 
42-48 AU se vyznačuje malými výstřednostmi (e <0,1) i sklony (i <4°) drah. V tom případě je jejich shlukování na vybraných drahách 
důsledkem migrace planet Sluneční soustavy v dávné minulosti, takže z rozložení shluků se dá rekonstruovat, jak migrace probíhaly. Nej-
větší koncentrace odpovídá poloosám = 44,5 AU. Jelikož při zpětné migraci planet hraje pro dráhový chaos klíčovou roli Neptun, jsou plane-
ty migrujcí chladnou populací nakonec vymrštěny na dráhy směrující do Oortova oblaku komet, nebo dokonce uniknou ze Sluneční soustavy 
natrvalo, popř. spadnou na Slunce. Autoři se domnívají, že tedy šlo o migraci planet terestrického typu, které už dnes prostě neexistují. 

1.2.2. Kentauři 

A. Thirouin aj. využili 2,2m reflektoru na Calar Alto a 2,5m INT na La Palmě k soustavnému 6 let trvajícímu sledování světelných 
křivek vybraných TNO a Kentaurů. Zjistili, že u většiny objektů nepřesahuje amplituda světelných změn 0,1 mag. Pouze 15 % sle-
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dovaných objektů vykazovalo variace >0,15 mag. Obecně lze pozorovat tendenci ke kratším rotačním periodám u menších objektů, ale 
závislost není příliš výrazná. Průměrná rotační perioda pro celý sledovaný soubor objekt činí 7,5 h; TNO mají průměrnou periodu 7,6 h, 
kdežto Kentauři 7,3 h. 

A. Alvarez-Candal aj. studovali pomocí přístrojů VLT ESO vlastnosti netypického Kentaura (42355) Typhon, kterého doprovází 
menší souputník Echinda. Dvojice obíhá po velmi protáhlé (e = 0,5) dráze o délce velké poloosy 38 AU, periodě 235 let a sklonu 2° 
k ekliptice. To znamená, že v přísluní se Typhon dostává do vzdálenosti 17 AU, takže na své dráze křižuje dráhy Neptunu i Uranu. Ty-
phon má průměr 175 km a na jeho povrchu byly objeveny spektrální pásy vodou modifikovaných silikátových minerálů. 

J. Homer a P. Lykawka konstatovali, že panuje všeobecná shoda o tom, že následníky Kentaurů jsou krátkoperiodické komety, ale 
naproti tomu jejich původ je dosud nejasný. Proto přicházejí s nápadem, že zdrojem Kentaurů mohou být Trojani Neptunu a možná 
i Jupiteru. Pňldadem je vůbec první Neptunův Trojan 2001 QR322, jehož dráha je na časové stupnici milionů až miliardy roků zcela 
určitě nestabilní. Není prý vyloučeno, že právě takto vzniká naprostá většina Kentaurů. 

1.2.3. Planetky hlavního pásu 

Počátkem ledna 2010 byla v programu LINEAR objevena v souhvězdí Blíženců periodická kometa P/2010 A2 o jasnosti 20 mag, je-
jíž dráhové parametry byly poněkud zvláštní. Kometa měla projít přísluním ve vzdálenosti 2,0 AU už v polovině listopadu 2009 při 
nízkém 5° sklonu k ekliptice, ale nepatrné výstřednosti 0,12, takže délka její velké poloosy 2,3 AU a oběžná doba 3,4 rokuji řadily do 
vnitřního pásu planetek. Pochybnosti o povaze objektu zesílily, když jej koncem ledna a počátkem února několikrát zobrazila nová ka-
mera WFC3 HST. Snímek totiž vůbec nevypadal jako klasická kometa, protože v komě byl patrný zvláštní shluk prachu a z něho vy-
bíhaly radiální paprsky v podobě chvostu. Hlava „komety" měla tvar písmene X, na konci jehož jedné příčky se nacházel onen prachový 
shluk. D. Jewitt aj. a nezávisle C. Snodgrass aj. přišli proto s odvážným tvrzením, že nešlo vůbec o kometu, ale o první doložený případ 
srážky dvou planetek hlavního pásu. 

K potvrzení této domněnky přispěl spektrograf OSIRIS na kosmickě sondě Rosetta, která byla v době snímkování již 1,8 AU od 
Slunce a tak se ukázalo, že částečky prachu na snímcích jsou poměrně velké, tj. mají rozměry řádu mm až cm. Do výzkumu se zapoji-
ly také další velké dalekohledy, především 3,6 m NTT ESO a Sm na Mt. Palomaru. Kombinací všech údajů dospěly oba týmy po-
zorovatelů k názoru, že dvě planetky o průměrech 120 m a 10 m a hustotách asi 2,5násobek hustoty vody se srazily již 10. února 2009 
a následkem toho se do prostoru kolem srážky rozsypalo asi 600 kt jemného prachu. Neméně záhadné zjasnění bylo počátkem prosince 
2010 pozorováno u planetky (596) Scheila, kdy její jasnost dosáhla 13 mag. V rozmazaném obraze planetky byla rozpoznána spirálovitá 
struktura. I když z jednoho či dvou úkazů je těžké zobecňovat, zdá se, že srážky mezi planetkami hlavního pásu se odehrávají alespoň 
jednou za rok a prachová mračna vzniklá srážkou se nakonec dostanou do pásma zodiakálního světla. Při této četnosti srážek by však 
měla jasnost zodiakálního světla s časem rychle klesat, takže zřejmě existují ještě jiné účinnější dodávky prachu do zmíněného pásma. 

L. Somenzi aj. využili údajů o přesné poloze Marsových družic Phobosu a Deimosu z pozorování sondami Mars Global Surveyor 
a Mars Express z let 1999 — 2007 ke stanovení velikosti poruch v dráze Marsu následkem přibližování zhruba 300 planetek hlavního pá-
su k této planetě. Je téměř neuvěřitelné, že zmíněné sondy umožňují určit okamžitou polohu Marsu s chybou ±1 m! Odtud byly nově 
určeny hmotnosti planetek (2) Pallas (90 pM0), (3) Juno (7 pM), (9) Metis (15 pM0 ), (14) Irene (26 pM0), (16) Psyche (23 pM®), 
(19) Fortuna (3 pM®), (29) Amphitrite (6 pM0 ), (52) Europa (11 pM0 ), (532) Herculina (7 pM®) a (704) Interamnia 
(13 pM0 ). 

Tyto hmotnosti se často výrazně liší od údajů získaných ze vzájemných přiblížení planetek, kde se ovšem mísí vliv mnoha poruch, 
takže fakticky nemohou být příliš spolehlivé. Poruchy způsobené blízkými setkáními mezi planetkami dávají totiž podle W. Zielenbacha 
často velmi odchylné hodnoty: (1) Ceres (480 pM®), (2) Pallas (110 pM0 ), (3) Juno (14 pM0 ), (4) Vesta (130 pM0 ), (9) Metis 
(12 pM®), (10) Hygiea (50 pM0 ), (15) Eunomia (17 pM®), (16) Psyche (12 pM0), (29) Amphitrite (12 pM0), (48) Doris (13 pM0), 
(88) Thisbe (12 pM0 ), (511) Davida (26 pM0 ), (532) Herculina (20 pM0 ) a (704) Interamnia (30 pM®). Překvapivě nízkou hmotnost 
třetí objevené planetky Juno lze vysvětlit tím, že planetka má mimořádně vysoké albedo 24 %. Téže metody k určování hmotnosti pla-
netek hlavního pásu použili také M. Kuzmanoski aj. a zde jsou jejich výsledky: Ceres (470 pM0 ), Pallas (108 pM0 ), Juno (15 pM0 ), 
Vesta (130 pM®), Hygiea (47 pM0), Psyche (34 pM0 ), Davida (25 pM0), Interamnia (17 pM0). Z porovnání všech tří studií zřetelně 
vyplývá, že pro řadu planetek zůstávají změřené hodnoty zatížené velkými chybami. 

M. Jura a S. Xu si všimli skutečnosti, že nejhmotnější planetka Ceres, jejíž hmotnost (9.1020 kg) dosahuje piné čtvrtiny hmotnosti 
hlavního pásu planetek, má střední hustotu jen 2,lnásobek hustoty vody, takže obsahuje přibližně z jedné čtvrtiny vodní led. Podobně 
ledovým tělesem je také Jupiterova družice Kallistó. To má podle autorů zajímavý důsledek pro planetární soustavy cizích hvězd, které 
opustily hlavní posloupnost a změnily se v červené obry. V této fázi se totiž vypaří voda namrzlá na jádra komet a komety bližší než 
40 AU od hvězdy jsou zničeny. Jelikož exoplanetky hlavního pásu obsahují podobně jako v případě Sluneční soustavy kolem 10 % své 
hmotnosti v podobě vody, způsobí jejich akrece na následně vzniklého héliového bílého trpaslíka, že můžeme v jeho atmosféře objevit 
postupně se zesilující čáry vodíku, jak skutečně pozorujeme v případě bílého trpaslíka GD 362. Nejvíc je to patrné u bílých trpaslíků 
s efektivní teplotou <20 kK, jejichž stáří činí více než 50 mil. let. Zesilování čar vodíku při dalším poklesu teploty je důkazem, že akrece 
planetek na některé bílé trpaslíky dosud probíhá. 

S. Ostro aj. dokázali v listopadu 2006 získat radarové ozvěny od planetky (7) Iris v době, kdy Iris byla jen 0,85 AU od Zemně. Pla-
netka má přibližně tvar dvojosého elipsoidu o rozměrech os 253 X 228 km2. Odtud vyplývá, že toto těleso představuje přechodný typ 
mezi protoplanetami a nepravidelnými obřími skálami s typickým rozměrem 50 km. 

H. Campins aj. a A. Rivkin s J. Emerym objevili pomocí infračerveného spektrografu 3m teleskopu IRTF, že planetka (24) Themis 
je pokryta organickými sloučeninami i vodním ledem, ačkoliv se pohybuje ve střední vzdálenosti 3,2 AU od Slunce, kde by měl led při 
teplotě 145 K poměrně rychle sublimovat do prostoru. H. Hsieh se proto domnívá, že led je plynule doplňován vodní parou z nitra pla-
netky. 

V únoru byla objevena planetka 2010 EB46 těsně před průchodem přísluním ve vzdálenosti 1,5 AU, s velkou poloosou dráhy 
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7,1 AU, výstředností 0,79, oběžnou dobou 19 let a sklonem 156°, což znamená, že obíhá kolem Slunce retrográdně. Další retrográdně 

obíhající planetky objevila v průběhu roku infračervená družice WISE. Planetka 2010 GW64 (21 mag) obíhá po vysoce výstředné dráze 

(e = 0,96) se sklonem i = 105°, velkou poloosou a = 2,5 AU a oběžnou dobou 4,1 roku. Dalších pět planetek (GW147, KW7, LG61, 
OM101 a PO58), objevených družicí WISE, se vyznačuje mimořádně protáhlými retrográdními drahami s oběžnými periodami vesměs 
nad 100 let (maximum činí dokonce až 2,7 tis. let!), jež však mají přísluní blíže než 5,4 AU; extrémně dokonce jen 1,4 AU. Koncem 
roku se však objekt 2010 KW7 zařadil svým mlhavým vzhledem mezi komety s přísluním ve vzdálenosti 2,6 AU, výstředností 0,97 
a sklonem 147°, takže nelze vyloučit, že podobně dopadnou i ostatní objevené planetky ve zmíněných vyloženě kometárních drahách. 

S. Bagnulo aj. využili spektrografu FORS 1 VLT ESO k fotometrii a polarimetrii povrchu planetky (7968), klasifikované rovněž jako 
krátkoperiodická kometa 133P/Elst-Pizzaro, v době jejího největšího přiblížení k Zemi v r. 2007. Ukázali, že střední průměr tělesa činí 
jen 3 km a albedo jeho povrchu dosahuje jen 7 %. Odtud též vyplývá, že těleso je fakticky planetkou typu F. Podobné chování vykazu-
jí také tři další tělesa hlavního pásu, tj. (2060) Chiron, (4015) Wilson-Harrington, (60558) Echeclus a (118401) LINEAR, které se 
během průchodu přísluním jeví jako komety. 

H. Keller aj. zpracovali měření z aparatury OSIRIS kosmické sondy Rosetta během průletu sondy v blízkosti planetky (2867) 
Steins počátkem září 2008. Tvar planetky lze aproximovat trojosým elipsoidem o rozměrech 6,7 x 5,8 x 4,5 km3, takže její ekvivalentní 
poloměr činí 2,65 km a jde ve skutečnosti o pouhou hromadu sutě. U jejího jižního pólu byl rozpoznán impaktní kráter o průměru 
2,1 km. Planetka vykazuje vysoké albedo v červené oblasti spektra 40 % a vyznačuje se retrográdní rotací s periodou 6 h. 

Dne 10. července 2010 doletěla Rosetta ke svému hlavnímu cíli planetce (21) Lutetia. Celý průlet trval pouhou minutu a sonda se 
přitom k planetce přiblížila na minimální vzdálenost 3,2 tis. km. Odtud se okamžitě podařilo B. Carrymu aj. určit rotační periodu pla-
netky 8,2 h, délky hlavních os 132 x 76 km2 a její vysokou střední hustotu 5,5násobek hustoty vody; jde tedy o kovovou planetku 
podobnou planetce Vesta. Planetka vykazuje na povrchu četné šrámy v podobě impaktních kráterů jako dosud zkoumané podstatně 
menší planetky Mathilde, Ida, Gaspra, Braille, Anne Frank Steins, Eros a Itokawa. Do konce roku však byly navíc uveřejněny jen úda-
je, získané o Lutetii velkými pozemními dalekohledy. D. Pema aj. odvodili z pozorování italským 3,6 teleskopem TNG, že planetka ro-
tuje v periodě 8,2 h a je zřetelně protáhlá, tj. s poměrem os a: b: c = 1,44: 1,2: 1,0. J. Drummond aj. obdrželi zpozorování Keckovým 
I0m teleskopem a 8m teleskopem VLT, že planetku lze charakterizovat trojosým elipsoidem s rozměry 132 x 101 x 93 km3 a rovněž 
odhadli, že planetka může být zčásti kovová. 

P. Pravec aj. se zabývali otázkou, zda pozorované páry planetek mohou vznikat rotačním rozštěpením. Z pozorování velkého 
množství párů a také z případů, kdy páry už nedrží pohromadě gravitací, zjistili, že takto vzniklé páry drží pohromadě tehdy, je-li poměr 
hmotností složek větší než 0,2. Obecně totiž platí, že čím je poměr hmotností složek vyšší, tím pomalejší je rotace primární složky. To 
znamená, že k rozpadu původního tělesa na dvě složky došlo díky snížení rotační energie tělesa, jež tak byla využita k rozštěpení složek. 
Pokud je rotační rychlost hlavní složky páru blízká rychlosti kritické, takže odstředivá síla na rovníku soupeří s gravitaci, je prakticky 
vždy poměr hmotností složek výrazně nižší než 0,2. To znamená, že je-li poměr hmotností složek menší než 0,2, pár se časem rozpadne. 
Takových rozpadlých dvojic našli autoři ve svém statistickém souboru 35. 

V r. 2002 zjistili W. Merline aj., že planetka (3749) Balam (a =2,2 AU; e = 0,1; i = 5°; per. 3,3 r) má průvodce, jenž kolem ní obíhá 
po elipse s délkou poloosy 310 km a výstředností 0,15 v periodě 110 d. V r. 2010 oznámili F. Marchis aj., že kolem planetky obíhá ještě 
třetí tělísko ve vzdálenosti pouhých 20 km s periodou 33 h, takže jde o klasický případ trojplanetky s hierarchickou konfigurací, tj. těs-
ná dvojplanetka a třetí podstatně vzdálenější složka, jako tomu bývá u hierarchických trojhvězd. Primární složka trojplanetky má průměr 
asi 7 km a rotuje v periodě 2,8 h. Její těsný průvodce o průměru asi 3 km je od ní úhlově vzdálen jen 0,02", zatímco vzdálená složka má 
průměr jen 1,5 km, ale zato je úhlově vzdálen 0,5". 

D. Vokrouhlický aj. ukázali, že před několika sty miliony let vznikla srážkou rodina planetky (87) Sylvia, která má více než tisíc (!) 
členů. Během časové stupnice řádu miliard let se však takové rodiny rozptýlí natolik, že se už její členové nedají dohledat. Podobně B. 
Novakovic zjistil, že mateřské těleso rodiny planetek (778) Theobalda mělo průměr asi 80 km a dostalo zásah před 7 mil. let, přičemž 
úniková rychlost z mateřského tělesa byla pouhých 32 m/s. Původní těleso se tak rozdrobilo na minimálně 128 úlomků, které se dnes 
nacházejí ve vnější části hlavního pásu planetek a jejich dráhy jsou nápadně chaotické. 

1.2.4. Křížiči 

V červnu 2010 se úspěšně vrátilo na Zemi pouzdro z japonské kosmické sondy Hajabusa, jež odstartovala ze Země v květnu 2003 
a v září 2005 se usadila na oběžné dráze u miniplanetky (25143) Itokawa. Po cestě k planetce i na oběžné dráze kolem ní se sonda 
potýkala s řadou technických problémů, které však japonští technici nakonec mistrovsky zvládli; sonda byla s to odebrat vzorky z pla-
netky a vydala se na zpáteční cestu s velkým zpožděním proti původnímu plánu až koncem dubna 2007. Předností sondy byly 
4 nezávisle fungující iontové motory, což dalo sondě tolik potřebnou redundanci pro zpáteční let. Pouzdro ze vzorky bezpečně přistá-
lo v australské poušti 13. června a v ochranném obalu bylo převezeno letadlem do japonské laboratoře o 4 dny později. V polovině 
listopadu oznámila agentura JARA, že v pouzdru se nachází na 1,5 tis. mikrometrových zrníček z planetky Itokawa, což znamená 
epochální předěl ve zkoumání drobných těles Sluneční soustavy, i když podrobný výzkum těchto jedinečných vzorků potrvá léta. 

Mediálně nejvděčnějším křížičem se stala právem hrozící planetka Apophis, jejíž průměr činí asi 300 m, což je zhruba 6x více, než 
odhadovaný průměr mateřského tělesa Tunguského meteoritu. Při případné srážce se Zemí by se tak uvolnila energie řádu stovek 
Mt TW , tedy asi o 2 řády větší než při tunguské katastrofě. Nyní je už jisté, že při blízkém průletu kolem Zemně v dubnu 2029 ke kolizi 
nedojde; dokonce i pravděpodobnost srážky při dalším průletu 13. dubna 2036 již klesla na přijatelnou hodnotu 1/250 000. Ještě nižší 
je nyní pravděpodobnost srážky Apophise se Zemí 13.4. 2068. 

Těsný průlet v r. 2029 však může podle R. Binzela aj. odhalit, jakým typem planetky vlastně Apophis je. Určitě jde o planetku vel-
mi starou, ale pokud by to byla hromada sutě, tak slapové síly Země jí doslova „svléknou" vnější vrstvu následkem slapového zemětře-
sení, jak ukázal D. Nesvorný. Zbytek planetky se roztočí na vyšší obrátky, takže odstředivá síla na rovníku způsobí další odhazování ma-
teriálu, z něhož může nakonec vzniknout průvodce původní planetky a ten se může znovu spojit s mateřským tělesem, jež nabude 
vzhledu „kosti pro psa". Pokud se planetka setkává se Zemí častěji, může se tento proces dokonce vícekrát opakovat, takže těsné průle-
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ty u Země planetku silně ovlivňují, zatímco Země sama na tato setkaní nijak nereaguje. B. Bacbšijan aj. propočítali vhodná startovní ok-
na pro vyslání sond k planetce Apophis v období let 2012 -2022. První okno se otevře koncem února 2015, ale nejekonomičtější by by-
ly starty 5. května 2020, popř. 18. dubna 2021. Trvání letu k planetce by v těchto případech by bylo dostatečně krátké, tj. 0,7, resp. 
1,8 roku. 

Právě v souvislosti s hrozbou Apophisu se rozbíhá v USA debata, zda 5,5 mil. dolarů ročně určené pro hledání nebezpečných 
křižujících planetek jsou dostatečné pro spinění klíčového úkolu projektu Spaceguard nalézt do r. 2022 všechny křížiče s průměrem 
>140 m (tak velká tělesa by při srážce způsobila kontinentální, popř. i globální katastrofu). Očekává se, že v té době už bude fungovat 
8m synoptický teleskop LSST, ale ani ten celý úkol nezvládne. M. Birlan aj. uvedli, že do projektu Spaceguard přispívají také evropské 
observatoře pomocí 9 přehlídkových teleskopů ve 4 evropských státech. Za posledních 15 let tak bylo objeveno přes 160 křížičů 
a celkem se podařilo získat pro ně více než 1,5 tis. poloh s přesností na 1". 

Podle T. Kwiatkovského se pro hledání velmi malých křížičů hodí dokonce i obří teleskop SALT poblíž Sutherlandu v JAR s efek-
tivním průměrem zrcadla 9,2 m. První přehlídka objevila celkem 14 drobných křížičů s typickými průměry 20-90 m a rotačními pe-
riodami 1,3 —44 min. D. Trilling aj. využili Spitzerova kosmického teleskopu k hledání a soustavnému pozorování 700 křížičů v in-
fračerveném pásmu 3,6 a 4,5 µm. Autoři zjistili, že objekty s rozměrem >1 km jsou většinou velmi tmavé, zatímco řada křížičů 
s rozměry <1 km má vysoké albedo až kolem 35 %. To svědčí o relativním mládí malých úlomků a relativním stáří úlomků větších. 

NASA však chce řešit „obranu planety Země" daleko velkoryseji, protože objev všech křížičů je jen prvním krokem. Druhým, 
daleko těžším úkolem je zpřesnění drah zejména nejvíce rizikových křížičů a k tomu cíli by bylo nejlepší vypustit přehlídkový teleskop 
na dráhu blízkou dráze Venuše. Nový úřad pod střechou NASA by měl mít z toho důvodu roční rozpočet až 300 mil. dolarů ročně, pro-
tože nezbytný třetí krok, tj. vypuštění sondy určené pro odklonění dráhy nebezpečného projektilu, by přišel minimálně na 1 mld. dolarů. 

Otázkou, jak nejlépe odklonit rizikový křížič od srážky se Zemí, se podrobně zabýval D. Durda. Technicky nejjednodušší je 
uskutečnit výbuch o energii 100 kt TNT ve vzdálenosti 20 m od povrchu planetky o průměru 1 km, který změní oběžnou rychlost pla-
netky o 10 mm/s. Pokud se takový manévr uskuteční 7 - 10 let před očekávanou srážkou, tak nás takto posunuty' křížič mine. Další 
možností je mechanický náraz 1 t projektilu o relativní rychlosti 10 km/s na samotný křížič. Tím se vymrští velké množství kamení 
z planetky, jež se po balistických drahách vrátí a údery na planetku ji odsunou správným směrem. Ty kameny by šlo také vyhazovat 
magnetickými katapulty z planetky, popřípadě mocnými lasery odpařovat příslušnou část povrchu planetky. Jinou možností je využít 
obřích slunečních plachet k odpařování regolitu křížiče ve správném místě jeho povrchu. Lze také v principu sestrojit gravitační trak-
tor podle dřívějšího návrhu E. Lu a S. Loveho, ale Durda soudí, že konstruovat něco takového v předstihu nemá valný smysl, protože 
v době aktuálního nebezpečí by byla příslušná technologie již zastaralá. Za zmínku však stojí možnost uskutečnit pilotovaný let k vhod-
né planetce, který by šlo odstartovat v letech 2024-26 k planetkám o rozměrech <100 m, např.1999 AOIO, 2003 SM84, nebo 2009 OS5. 

H. Campins aj. tvrdí, že potenciálním testem schopností bezpilotní kosmické sondy by měla být přednostně planetka (101955) =1999 
RQ36, která pochází z rodiny Polana v komplexu Nysa-Polana hlavního pásu, ale nyní patří ke křížičům typu Apollo. (Členové kom-
plexu s průměrnou délkou velké poloosy 2,4 AU a sklonem 10° jsou v současnosti hlavními dodavateli nových křížičů dráhy Země.) 
Planetka (101955) má nyní délku velké poloosy 1,13 AU a v přísluní se přibližuje ke Slunci na vzdálenost 0,9 AU při sklonu dráhy 6° 
a výstřednosti 0,2. Obíhá kolem Slunce v periodě 1,2 r a její průměr je docela hrozivý: 560 m. 

Velkým oříškem pro planetární obranu jsou ovšem podvojní křížiči. Radarová měření z léta 2000 na observatoři Arecibo (vinová 
délka radaru 126 mm; frekvence 2,4 GHz) i na stanici NASA v Goldstone (35 mm; 8,6 GHz) prokázala podle M. Brozovicové aj., že 
planetka (4486) Mithra je kontaktním párem, propojeným údolím hlubokým 380 m, o rozměrech trojosého elipsoidu 2,4 x 1,6 x 1,4 km3. 
Planetka rotuje velmi pomalu v periodě 2,8 d. 

Ke křížičům patří pochopitelně také mateřské těleso meteorického roje Geminid (3200) Phaethon, jež podle J. de Léona aj. pochází 
z rodiny velké planetky Pallas (průměr 550 km; i = 34°; e = 0,23), do níž patří celkem 9 objevených planetek. Phaethon křižuje dráhy 
Merkuru, Venuše, Země i Marsu, protože má přísluní ve vzdálenosti 0,14 AU (pouhých 21 mil. km od Slunce), kdežto odsluní až 
v hlavním pásu planetek (2,4 AU). Těleso tedy na své dráze s periodou pouhých 1,4 roku prodělává značné tepelné šoky a to se jistě 
podepisuje na vzhledu jeho regolitu. 

T. Ito a R. Malhotraová si všimli, že impaktní krátery na Měsíci nejsou rozloženy náhodně, ale jeví přebytek o 1/3 ve směru apexu 
v porovnání s antapexem. Vesměs jde o projektily, které na Měsíc dopadaly malými rychlostmi, tj. Měsíc tato tělesa doháněl. Stáří těch-
to impaktů nepřesahuje nikdy 800 mil. rok a autoři se proto domnívají, že ve dráze Země se pohybuje řada těles o průměru >5 km, které 
mají vůči Zemi a Měsíci malou diferenciální rychlost. Podobné asymetrie s přebytkem ve směru apexu pohybu byly ostatně po-
zorovány také u Galileových družic Jupiteru a u velké Neptunovy družice Triton. Jinými slovy budování Země, Měsíce a četných pla-
net Sluneční soustavy dosud mírným tempem pokračuje. 

O dlouhodobé nestabilitě drah takových těles nás mohou přesvědčit výpočty P. Wajera, jenž propočítal budoucí osudy 
dvou kvazisatelitů Země: (164207) = 2004 GU a (277810) 2006 FV35. První planetka vydrží na dráze v blízkosti Země ještě 
zhruba 1 tis. roků. Má totiž současné elementy dráhy a = 1,001 AU; i = 14° a e = 0,14. Pak se však její dráha změní na typickou 
podkovu kolem Země. Podkova bude ovšem stabilní jen několik tisíc let, pak ji ovlivní poruchy od Venuše a planetka se od Země 
nahnalo vzdálí. Druhá planetka je vzdálenou družicí Země již desítky tisíc let (a = 1,001 AU; i = 7° a e = 0,38) a zůstane jí ještě asi 
800 roků, jenže kvůli vysoké výstřednosti křižuje i dráhy Marsu a Venuše. Pak gravitačně zapracuje Venuše a objekt 2006 FV35 Zemi 
navždy opustí. 

1.2.5. Komety 

Johannes Kepler kdysi odhadl, že ve vesmíru je více komet, než kolik je ryb v oceánech, a dnes se zdá, že i toto přirovnání kulhá, pro-
tože současné statistické úvahy naznačují, že jenom v naší Galaxii je minimálně 1024 potulných komet, které se vymanily z gravitační 
náruče svých mateřských hvězd a bloudí Galaxií zcela bezcílně. H. Levison ukázal, že jestliže několik mateřských hvězd vzniká 
víceméně zároveň z téhož zárodečného mezihvězdného mračna, mohou se komety přitom vzniklé u některé z hvězd nakonec uchytit 
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u jiné hvězdy téhož původu, takže téměř každý Oortův oblak sestává se dvou složek — první složku tvori kometární jádra zrozená 
u konkrétní hvězdy a druhou složku zachycená kometární jádra od geneticky spřízněných hvězd. 

J. Garciová-Sanchezová zjistila před 10 lety z přesných vlastních pohybů změřených pro statisíce hvězd astrometrickou družicí 
HIPPARCOS, že trpasličí hvězda G1710 (= HI) 168442; 10 mag; sp. K7 V; 0,6 Mp; 0,7 R®; vzdálenost 20 pc) se za 1,5 mil. roků při-
blíží ke Slunci na minimální vzdálenost 0,5 pc. Také V. Bobylev nyní znovu prohlédl týž katalog vlastních pohybů hvězd a vybral 
z něho hvězdy, jež jsou ke Slunci blíže než 30 pc. Odtud odvodil případná těsná přiblížení hvězd ke Slunci v intervalu —2— +2 mil. let. 
Našel 9 nových kandidátů, kteří se ve zmíněném časovém intervalu přiblížily nebo přiblíží ke Slunci na méně než 2,3 pc. Pokud jde 
o hvězdu Gl 710, vypočítal, že s pravděpodobností 86 % projde za 1,45 mil. let vnějším okrajem Oortova oblaku komet ve vzdálenos-
ti 100 kAU. Tím se poruší dráhy kometárních jader v této oblasti a následně se zvýší pravděpodobnost dopadu vychýlených kometárních 
jader na Zemi zhruba o 10 %. Autor také ukázal, že ostrý vnější okraj Edgeworthova-Kuiperova pás § planetek ve vzdálenosti 60 AU od 
Slunce mají na svědomí předešlé blízké průlety anonymních hvězd vnějšími partiemi Sluneční soustavy. Z téhož důvodu mají některé 
transneptunské objekty velmi podivné silně protáhlé dráhy, jak dokládá případ transneptunské planetky Sedna s přísluním v 76 AU, ale 
odsluním ve vzdálenosti téměř 1 kAU. 

M. Królikowská a P. Dybczynski si položili otázku, odkud se vlastně berou pozorované dlouhoperiodické komety. Studovali dráhy 
26 dlouhoperiodických komet, ale zjistili, že jejich dráhy jsou často výrazně ovlivněny galaktickými slapy, takže jen o třetině z nich lze 
spolehlivě dokázat, že jde o dynamicky nové komety z Oortova oblaku komet. U většiny komet z tohoto vzorku se proto nedá stanovit, 
odkud skutečně pocházejí. V každém případě většina nových dlouhoperiodických komet posléze Sluneční soustavu opustí, protože se 
vlivem poruch drah dostanou na nevratné hyperbolické dráhy. 

Nejnovější 17. vydání generálního katalogu komet s uzávěrkou v červnu 2008 obsahuje téměř rovnou půlstovku přesných 
kometárních drah, ale naprostá většina z nich patří krátkoperiodickým kometám s oběžnou dobou pod 200 let. Úhrnem však obsahuje 
již 3815 dráhových elementů pro 3708 návratů komet ke Slunci. Z toho téměř 1,5 tis. drah se týká komet objevených kosmickými 
družicemi SOHO, STEREO, SMM a Solwind. 

Sonda STEREO zpozorovala v březnu 2010 ve svém koronografu dosud nejjasnější kometu C/2010 E6 STEREO, jež dosáhla 13.3. jas-
nosti 1 mag. Nejjasnější kometu Marsdenovy rodiny komet lízajících Slunce následně pozorovala družice SOHO 18. dubna 2010 těsně před 
průchodem přísluním 20. 4., kdy dosáhla 5,5 mag, ale rozpadla se na tři úlomky. Proti předpovědi si tak přispíšila téměř 
o 12 dnů. Kometa byla poprvé pozorována již v r. 1996 (J6) a znovu v r. 2004 (V9). K výpočtu nové dráhy přispěla také pozorování son-
dou STEREO, takže revidované elementy dráhy činí q = 0,05; a = 3,1 AU; i =24°; per. 5,4 r. Z výpočtů také vyplynulo, že kometa prošla 
12.6. 1999 ve vzdálenosti 0,014 AU od Měsíce a 0,013 AU od Země. Koncem června 2008 proletěla ve vzdálenosti 1,16 AU od Jupiteru. 

Kometa C12009 Rl (McNaught) dosáhla v polovině července 2010 hranice viditelnosti očima. Byla v té době dobře pozorovatelná 
v souhvězdích Vozky a Blíženců. Zpřesnění dráhy ukázalo, že kometa proletěla přísluním 2. 7. 2010 ve vzdálenosti 0,4 AU po hyper-
bolické dráze, takže Sluneční soustavu navždy opouští. 

Nejzajímavější kometou roku se stala nepochybně kometa 103P/Hartley objevená v r. 1986, jež patří do Jupiterovy rodiny komet 
a prošla přísluním 28. 10.2010 ve vzdálenosti 1,05 AU, když o 8 dnů předtím proletěla kolem Země ve vzdálenosti pouhých 18 mil. km 
(0,12 AU) a dosáhla v tom týdnu 5 mag. Už od poloviny září se nápadně zvyšovala celková aktivita komety, stoupala produkce plyn-
ných molekul CN, CO, H2O, CO2 a HCN. Kometa Hartley 2 se navíc stala cílem prodloužené výpravy kosmické sondy Deep Impact 
označené jako EPOXI. K jádru komety se 4. 11.2010 sonda přiblížila rychlostí 12,3 km/s na vzdálenost pouhých 700 km a pořídila mj. 
sugestivní snímky jejího povrchu. Jádro komety má vzhled „kosti pro psa" o délce 2,2 km, průměru obou „kloubů" kolem 1 km a šířce 
spojovací části kosti asi 0,4 km. Jde teprve o páté kometární jádro pozorované zblízka kosmickou sondou (poprvé se to podařilo sondě 
Giotto v r. 1986, kdy zobrazila siluetu jádra komety 1P/Halley.) 

Souběžně byla kometa pozorována 2,1m reflektorem KPNO v Arizoně, Keckovým desetimetrem, radarem v Arecibu, družicemi 
WISE, Odin i Herschel a dále HST. Data o délce rotační periody jádra se však rozcházejí v rozmezí 16— 18 h. Spektrograf na Keckově 
teleskopu odhalil také přítomnost dalších, převážně organických, molekul: OH, H2CO, C2H6 a CH3OH, Čidla sondy EPOXI zazna-
menala nárazy až 10 mm zrnek z komy, v níž byla pozorována trajektorie ve tvaru Archimedovy spirály vytvářené ze zrnek vyvržených 
z jádra komety rychlostmi až 700 m/s. Pohonným plynem je však spíše CO2 než vodní pára. Jádro komety má překvapivě hladký 
povrch, posetý jen místy obrovitými skalisky. Z povrchu jádra se vypařuje až 300 kg vodní páry za sekundu. 

Zatímco souhrnné výsledky projektu EPOXI se teprve připravují do tisku, objevily se v literatuře r. 2010 souhrnné výsledky téže 
sondy, která pod názvem Deep Impact uskutečnila počátkem července 2005 jedinečný experiment, když vyslala měděný projektil 
o hmotnosti 372 kg k jádře komety 9P/Tempel, jenž na kometu Tempel 1 narazil šikmo relativní rychlostí 10,3 km/s. Nárazem se podle 
O. Groussina aj. uvolnila kinetická energie 20 GJ ( 5 t TNT). V prvních sekundách po impaktu se vynořil z místa dopadu horký cho-
chol, obsahující 190 kg vodní páry, 255 kg prachu, 28 kg organických látek a 10 kg plynného CO a CO2. Více než 36 % energie v cho-
cholu se spotřebovalo na vypaření vody, kdežto na vypaření CO a CO2 jen necelá 2 % a na odpaření organických látek přes 5 %. 
Nejvíce (41 %) vyžadovalo odpaření prachu. Dalších 10 % spotřebovalo vymrštění vodní páry, přes 3 % vymrštění zbytků projektilu 
a poslední 2 % vymrštění prachu. Úhrnem však z místa dopadu bylo vymrštěno na 10 kt materiálu. 

Pokud jde o podíl fyzikálních procesů na celém úkazu, tak nejvíce energie (68 %) se spotřebovalo na urychlování prachových zrnek, 
16 % na jejich ohřev, 6 % na jejich roztavení nebo sublimaci a maximálně 10 % na drcení a stlačení zrnek a ledových krystalků na čás-
tice o mikronových rozměrech. Složení vymrštěného materiálu nesouhlasí se zastoupením prvků a molekul v celém objemu kometárního 
jádra, což lze vysvětlit tak, že podpovrchové vrstvy zasažené impaktem se skládaly z pláství různého chemického složení. Největším 
překvapením celého pokusu byl vysoký obsah vody v chocholu i v celém vymrštěném oblaku materiálu, jak nezávisle potvrdili P. Feld-
man aj. měřeními na ultrafialové družici GALEX v pásmu (200-340 nm). Z měření intenzity pásů molekul OH (308 nm) a CS (257 nm) 
odvodili ihned po impaktu dočasné zvýšení produkce molekul vody v poměru 25 000:1 a molekul CS2 v poměru 20000:1. 

Odborníci pokračovali také v luštění záhady obřího výbuchu komety 17P/Holmes z roku 2007. H. Hsieh aj. zjistili z pozorování ro-
botického teleskopu Super WASP na ostrově La Palma, že výbuch začal v čase 23,3. října (UT), tedy asi 19 h před Santanovým objevem. 
Jasnost komety vzrůstala zprvu exponenciálně a koma se rozpínala tempem 550 m/s. Před výbuchem měla kometa 17,5 mag a během 
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dvou dnů se zjasnila až na 2 mag. R. Stevensová aj. sledovali rozpínání kulové prachové komy po výbuchu pomocí 3,6m CFHT na Mau-
na Kea. Podle vzhledu komy usoudili, že výbuch byl téměř dokonale izotropní. Nalezli v ní 16 větších úlomků o rozměrech 10- 100 m, 
obklopených vlastními prachovými komami. Úlomky však slábly tempem 0,2 mag/den, takže patrně šlo o ledové úlomky, které se 
odpařovaly na slunci. Autoři také odhadli, že jádro komety má poloměr asi 1,7 km. M. Ishiguro aj. usoudili z infračervených pozorování, 
že teplota zrnek v materiálu vymrštěném z jádra dosahovala 200 K. Podařilo se jim také odhadnout celkovou hmotnost prachu uvol-
něného do kosmického prostoru během výbuchu na 40 Mt, což odpovídá tloušťce několika metrů na povrchu komety. Z toho též vy-
plývá, že zdroj exploze se nacházel jen několik metrů pod povrchem jádra. Ze submilimetrových měření parabolou HHST na Mt. Gra-
hamu vyplynulo, že rychlost rozpínání plynné složky výbuchu dosahovala 500 m/s. 

K. Kossacki a S. Sztowiczová sice tvrdí, že k tak mohutné explozi nemůže stačit energie uvolněná krystalizací amorfního ledu, jenže 
přitom vyšli z předpokladu, že hmotnost vymrštěného prachu byla podstatně větší, než hmotnost pláště jádra komet, v přímém rozporu 
s uvedenou prací M. Ishigura aj. W. Reach aj. proto na základě infračervených měření ze Spitzerova kosmického dalekohledu podpořili 
původní domněnku, že za celým úkazem opravdu stojí fázový přechod amorfního ledu na krystalický, i když kinetická energie 
výbuchu přesáhla 100 TJ, což je více než vazebná gravitační energie kometárního jádra. Ostatně hmotnost prachové komy jim vyšla 
prakticky shodná s Ishigurovými údaji. Podle jejich výpočtů byl výbuch z r. 2007 asi 20krát mocnější než analogický výbuch komety 
Holmes v r. 1892. Jde tedy o vůbec největší pozorovaný výbuch jakékoliv komety v celé historii lidstva. 

Několik variant příčin kometárnich výbuchů předložili P. Gronkowski a Z. Sacharczuk. Kromě již zmíněné krystalizace amorfního 
vodního ledu uvažovali polymeraci kyanvodíku (HCN), tepelné namáhání vyvolané pomalým přestupem tepla z povrchu jádra kome-
ty do jejího nitra a konečně tepelné rozpínání inkluzí CO ve vodním ledu. Právě tento poslední mechanismus považují pro výbuchy 
komety Holmes za nejpravděpodobnější. 

M. Knight aj. využili obsáhlého pozorovacího materiálu o kometách Kreutzovy rodiny, jež v průběhu dekády 1996 — 2005 získala 
družice SOHO. Zaznamenala v tomto období více než 900 členů této rodiny při jejich průletech přísluních. Rozměry jejich jader byly 
vesměs miniaturní v rozmezí 5 — 50 m, takže tak nepatrné komety se vlastně nedají ve větších vzdálenostech od Slunce současnými 
prostředky pozorovat — svítí právě jen díky extrémně blízkým průletům u Slunce, protože jejich přísluní se pohybuje v rozmezí 1— 2 R' . 
Není proto divu, že zejména menší jádra takový průlet už ani nepřežijí. Zajímavé je, že komety Kreutzovy rodiny mají vysoký sklon 
k ekliptice 143° a obíhají přitom po retrográdní dráze v periodách 500- 1 000 roků. Autoři zároveň zjistili, že podél celé eliptické dráhy 
je četnost komet evidentně proměnná, a že hmotnost všech úlomků podél celé dráhy činí přibližně jen 4.1011 kg. 

J. Harmon aj. využili počátkem ledna 2008 příznivé okolnosti, že se kometa 8P/Tuttle přiblížila k Zemi na vzdálenost 0,25 AU, 
k proměření rozměrů jejího jádra radarem v Arecibu na frekvenci 2,4 GHz (vinová délka 126 mm). Zjistili tak, že kometa se skládá ze 
dvou jader, která jsou patrně v dotyku, mají poměr hmotností složek 2,1:1 a společně rotují v periodě 11,4 h. Rozměry jader lze přibližně 
popsat dvěma sféroidy s rozměry 5,8 x 4,1 km a 4,2 x 3,3 km. Přitom jde o teprve třetí kometu, jejíž jádro se podařilo radarem zobrazit. 

1.2.6. Meteory 

N. Brosch aj. zveřejnili výsledky obsáhlého souboru radarových pozorování meteorů v projektu EISCAT. Jde o soustavu složenou 
z radarů a pasivních přijímacích antén, které využívají nekoherentního rozptylu rádiových vin na ionizovaných stopách meteorů 
k získání údajů o četnostech meteorů a jejich atmosférických trajektoriích. Radary vysílající impulsy vertikálně na frekvencích VHF 
a UHF byly instalovány v norském Tromso, kdežto přijímací antény se nacházely také v švédské Kiruně a finském Sodankyld. V pros-
inci 2008 uskutečnili během činnosti meteorického roje Geminid nepřetržité celodenní měření, během něhož získali v pásmu VHF 
téměř 23 tis. ozvěn, kdežto v pásmu UHF jen něco přes 2 tis. ozvěn. 11 ozvěn VHF se vrátilo z výšky přes 150 km nad zemí; rekord drží 
ozvěna z výšky 247 km! 

Během doby, kdy byl radiant Geminid nad obzorem, nepozorovali žádné zvýšení počtu ozvěn, takže v souboru se vyskytují téměř 
výhradně sporadické meteory s geocentrickými rychlostmi <60 km/s. Průměrná četnost ozvěn v pásmu VHF se pohybovala kolem 
16 met/min, což opticky odpovídá meteorům 13 — 14 mag. Pozorované meteory se štěpily na úlomky již při tlacích >0,5 Pa, tj. jsou 
o dva řády křehčí, než jasné kometární meteoroidy. Autoři tak objevili novou populaci radarových meteorů s výškami zážehu 
v rozmezí 150- 120 km nad zemským povrchem. 

A. Berezhnoy a J. Borovička uvedli, že zářící jasné bolidy dosahují během letu atmosférou na krátkou chvíli teplot 4-5  kK, takže 
tam vznikají nejen atomy a ionty, ale i molekuly SiO, CO, N2 a NO. Při nižších teplotách 2,0 — 2,5 kK se tvoří monoxidy kovů a při ještě 
nižších teplotách dokonce molekuly SO2, CO2 a H2O. 

P. Jeniskens a J. Vaubaillon se věnovali vývoji dráhy nepravidelného meteorického roje a Capricornid, jenž byl poprvé pozorován 
M. Konkolym vždy koncem července v letech 1871 a 1873. V r. 2002 bylo objeveno jeho mateřské těleso původně klasifikované jako 
planetka EXJ2, jež je však ve skutečnosti krátkoperiodickou kometou 169P/NEAT s dráhovými elementy a = 2,6 AU; q = 0,6 AU; i = 11 ° 
a oběžnou periodou 4,2 let, takže v odsluní je jen 4,6 AU daleko, čili bezpečně uvnitř dráhy Jupiteru. Proto je dráha komety dlouhodobě 
stabilní. Kometa je však o 10 mag slabší než bývají běžné komety Jupiterovy rodiny, takže jde o stařenku nad hrobem. Tím lze vysvětlit 
vysokou hmotnost meteorického roje 9 Gt, řádově shodnou se současnou hmotností jádra komety. Podle autorů se většina tohoto mate-
riálu nalézá uvnitř dráhy Zemně, takže zatím nás meteorický roj zasahuje jen svým „roztřepeným" vnějším okrajem, a proto patří mezi ro-
je nepravidelné. Gravitační poruchy planet však posouvají nejhustší vlákno roje směrem k Zemi, takže podle výpočtu autorů se tento roj 
stane v letech 2220-2400 nejsilnějším pravidelnýma meteorickým rojem pro budoucí obyvatele Země. T. Kasuga aj. odvodili efektivní 
poloměr jádra komety 169P 2,3 km při zploštění zhruba 30 % a jeho rotační periodu 8,4 h. Hmotnost meteorického proudu odhadli na 
minimálně 10 Gt, ale nevylučují, že během dosavadního stáří roje cca 5 tis. let se do meteorického proudu a Capricornid mohlo dostat 
ještě o dva řády více rozptýleného materiálu. Jádro komety ztrácí v současné době př každém oběhu asi 1 Mt materiálu. 

J. de León aj. zjistili pomocí numerických simulací, že mateřské těleso (3200) Phaethon (průměr 5 km) meteorického roje Geminid 
je úlomkem velké planetky (2) Pallas (průměr 550 km). Do její rodiny patří dalších 9 členů o rozměrech řádu desítek km, které rovněž 
představují úlomky po srážce, k níž došlo před nějakými 25 miliony let. Phaethon má sice odlišné spektrum v porovnání s ostatními čle-
ny příslušné rodiny, ale to lze vysvětlit jeho malými rozměry, protože se obecně ukazuje, že čím menší je planetka, tím má drsnější re-
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golit. Svou roli hraje také silný ohřev povrchu Phaethonu v přísluní (0,14 AU) až na 1025 K. Ostatně dříve či později se Phaethon zřítí 
na Slunce. D. Jewitt a J. Li uvedli, že když byl Phaethon v polovině června 2009 v přísluní, pozorovala kosmická sonda STEREO A, že 
se zjasnil téměř o 1 mag a vyvrhl oblak prachu o hmotnosti 250 kt, což odpovídá zlomku promile hmotnosti celého meteorického proudu 
Geminid (1 - 10 Gt)! To znamená, že Geminidy vznikly rozprášením pláště Phaethonu o tloušťce 5 — 50 m. (Současná hmotnost 
Phaethonu činí 160 Gt.) V každém případě to znamená, že každoroční Geminidy jsou tvořeny materiálem, jenž kdysi patřil jedné z nej-
větších a nejhmotnějších planetek hlavního pásu. 

1.3. Planetární soustava kdysi a dnes 

Pozoruhodné údaje o dlouhodobé stabilitě drah hlavních těles Sluneční soustavy shrnul G. Laughlin. Vyvrcholení představ za-
ložených na platnosti Newtonova gravitačního zákona přinesla stěžejní publikace P. Laplacea z konce 18. století „Nebeská mechanika". 
Laplace byl, jak známo, zastáncem přísného determinismu, takže se domníval, že Sluneční soustava bude trvale šlapat jako švýcarské 
hodinky. Nicméně již v polovině XIX. století to byl především U. Le Verner (1811 —1877), kdo objevil zřetelné odchylky od přísného 
determinismu v podobě gravitačních poruch, jimiž planety na sebe působí navzájem a H. Poincaré (1854 — 1912) v r. 1890 publikoval 
svou slavnou práci o tom, že problém tří těles nemá analytické řešen. 

Dnes je chaos planetárních drah už zcela běžným pojmem, doloženým jednak numerickými výpočty o omezené stabilitě drah prak-
ticky všech planet Sluneční soustavy a jednak objevem migrace obřích planet, která je typická zejména pro většinu exoplanet typu 
Jupiteru. V r. 1995 ukázal J. Laskar, že štěstím v neštěstí je skutečnost, že obecná teorie relativity, která je podstatným pokrokem gra-
vitační teorie v porovnání s klasickou Newtonovou mechanikou, zmírňuje chaotické změny drah planet. Kdybychom totiž používali pro 
výpočet dráhového chaosu Newtonovy teorie, podlehl by Merkur chaotické změně své dráhy daleko dříve a nejspíš by se srazil s Venuší. 
Podobně by se Země podle takového výpočtu srazila v kosmologicky dohledné budoucnosti s Marsem. Paradoxně tak vděčíme právě 
moderní Einsteinově teorii za jistotu, že stabilita Sluneční soustavy je zřetelně dlouhodobější, než bychom podle klasické fyziky čekali. 

B. Shikita aj. zjistili na základě numerických simulací, že nejlepší stabilitu exoplanetárních soustav vykazují ty z nich, jejichž 
mateřské hvězdy si opatřily dvě obří planety (typu Jupiter nebo Saturn) dostatečně daleko od sebe. Pokud však mají tři takto rozmístěné 
obří planety, dochází po dlouhém období stability k prudkému nástupu chaosu, čímž je jedna obří planeta ze zmíněného tria vymrště-
na z exoplanetární soustavy rychlostí vyšší než únikovou a dráhy zbylých dvou planet získají tak vysokou dráhovou výstřednost, že 
zlikvidují všechny případně existující méně hmotné (tj. např. terestrické) planety v dané soustavě. 

W. Bottke aj. uvedli, že tři velké planety Jupiter, Saturn a Uran mají poměrně až dvě třetiny nepravidelných družic s podobnou 
sestavou dráhových elementů. Zřejmě vznikly podobným procesem zachycení v době, kdy byla Sluneční soustava vypiněna mnoha 
planetesimálami II. generace, nejčastěji v době před 3,9 mld. roků. Nejsnáze se daří zachycení páru planetesimál, kdy relativně poma-
lejší složka páru se zachytí, zatímco druhá se od planety vzdálí rychlostí vyšší než únikovou. 

Mnohé z těchto planetesimál se ovšem srážely jak navzájem, tak také s již existujícími většími tělesy počínaje Jupiterem a konče tře-
ba Měsícem u Země. Byly tedy hlavními činiteli v období těžkého bombardování a jsou odpovědné za většinu kráterů na tělesech 
s pevným povrchem i za existenci uhlíkatých chondritů, které představují nejstarší a málo přetvářený materiál z období vzniku Sluneční 
soustavy. 

Podle D. Nesvorného aj. lze vysvětlit trvanlivost zodiakálního světla neustálým přísunem prachu z krátkoperiodických komet 
Jupiterovy rodiny. V období těžkého bombardování vnitřních terestrických planet Sluneční soustavy byl však tento přísun materiálu 
mnohem vyšší, takže rané zodiakální světlo svítilo o piné tři řády více než nyní. Nicméně při pozorování Sluneční soustavy zdálky je 
úhrnná jasnost zodiakálního světla ještě nyní vyšší než jasnost planety Venuše. Současná hmotnost prachu zodiakálního světla do 
vzdálenosti 5 AU od Slunce se odhaduje na 1016 kg a velikost zrnek se pohybuje v rozmezí 0,1 - 0,2 mm. Prachová zrnka z komet 
o rozměrech 0,01 -1,0 mm dopadala v dávné minulosti Sluneční soustavy také na Zemi, Měsíc a Mars v podobě uhlíkatých mikrome-
teoritů. Autoři odhadli celkový přínos tohoto materiálu na 1019 kg pro Zemi, až 1018 kg pro Měsíc a 2.1017 kg pro Mars. 

Podle D. Jewitta by Země ve vzdálenosti 5 AU od Slunce byla viditelná jako objekt o úhlovém průměru 4" a jasnosti 2,6 mag, ale ve 
30 AU od Slunce už jen jako téměř bodový zdroj o průměru 0,6" a jasnosti 10,8 mag. Konečně v 600 AU od Slunce by měla úhlový 
průměr pouhé 0,03" a jasnost 24 mag. Pokud by byla od Slunce dál než 50 AU, nebyli bychom schopni odhalit gravitační poruchy jí 
vyvolané na dráhy známých planet Sluneční soustavy. Podobně by to platilo i pro těleso o hmotnosti Neptunu, pokud by bylo od Slunce 
dále než 130 AU. Jelikož vnější okraj Oortova oblaku komet je od Slunce vzdálen asi 65 kAU, znamená to, že naše vědomosti o pří-
padných planetárních tělesech Sluneční soustavy v rozmezí 1 —100 kAU jsou v podstatě nulové. Přitom lze statisticky odhadnout, že 
v Galaxii se nachází minimálně bilión planet-nomádů, které se odpoutaly od svých mateřských hvězd, popřípadě vznikly samostatně 
bez návaznosti na nějakou hvězdu. Zachycení takových nomádů v již existující planetární soustavě není sice úpině vyloučeno; vyžadu-
je však souhru málo pravděpodobných událostí. Podstatně pravděpodobnější je ovšem těsný průlet nomádu planetární soustavou, i když 
i takový případ se sotva kdy podati zdokumentovat. 

D. Champion aj. poukázali na možnost, jak určit s rekordní přesností 10-7 hmotnosti planet Sluneční soustavy od Merkuru po Sa-
turn netradičním způsobem, totiž měřením impulsních period alespoň 4 pulsarů po dobu alespoň 10 let. Měření hodnoty je totiž třeba 
vztáhnout k barycentru Sluneční soustavy a k tomu je potřebné znát co nejpřesněji hmotnosti a vzdálenosti zmíněných planet 
v okamžiku měření periody pulsaru. Pokud jsou některé hodnoty hmotnosti chybné, projeví se to periodickým kolísáním takto ovlivněné 
impulsní periody, což zpětně umožní opravit hmotnost konkrétní planety s přesností lepší, než když je k mání hodnota odvozená z průle-
tu kosmické sondy. V případě Jupiteru tak ovšem dostáváme hodnotu hmotnosti Jupiteru a jeho Galileových měsíců, ale to se dá v pří-
padě dlouhodobého sledování vybraných pulsarů dokonce od sebe oddělit. 

L. Burlaga a N. Ness objevili výrazné fluktuace heliomagnetického pouzdra (angl. heliosheath) z měření kosmické sondy Voyager 
1 během r. 2009, kdy sonda prolétala oblouk své dráhy ve vzdálenosti 108— 112 AU od Slunce v heliografické šířce +34°. Od poloviny 
února 2009 byl po dobu 7 měsíců příslušný magnetický sektor záporný a pak až do konce roku naopak kladný. Je zřejmé, že již od 
vzdálenosti 94 AU od Slunce je magnetické pouzdro metastabilní a prodělává takto pozorované variace. 
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Ozónová diera je oblast', kde je 
množstvo celkového atmosfé-
rického ozónu menšie ako 

220 DU (Dobsonova jednotka). Takéto 
oblasti sa od polovice 80-tych rokov 
vyskytujú po skončení polámej noci 
nad Antarktídou. Ich plošný rozsah 
a dlžka trvania sa z roka na rok menia. 
Nad Arktídou sa poláme ozónové diery 
nevyskytujú. Priemerná hodnota cel-
kového ozónu je v zime v Arktíde asi 
o 100 DU vyššia ako v Antarktíde. Kon-
com marca 2011 bolí však v Arktíde 
približne počas jedného týždňa name-
rané hodnoty celkového ozónu v roz-
sahu 220 - 230 DU. Počas 27 dní sa 
nad Arktídou formovala oblast's roz-
lohou asi 2.106 km2, kde množstvo 
celkového ozónu nepresiahlo 250 DU. 
Vo vrstve vzduchu medzi hladinami 
s výškou 18 a 22 km nad povrchom bol 
do konca marca pozorovaný úbytok 
koncentrácie ozónu o 80 %, vzhl'adom 
na januárové hodnoty. Nad Arktídou sa 
sformovala oblast's úbytkom celkové-
ho ozónu, aká tu doposial' nebola. 
Kedže v jeseni bola zaznamenaná 
polárna ozónová diera aj nad Antarktí-
dou, hovorí sa o roku 2011 ako o roku 
s dvoma ozónovými dierami. 

Obr. 1 Porovnanie množstva celkového ozónu v Ark-
tíde po skončení polárnych zím počas vybraných 
rokov. V roku 1981 sa nad Arktídou vytvoril dlhotr-
vajúci studený polárny ortex. Bez prítomnosti váč-
šieho množstva látok poškodzujúcich ozón (CFC), sa 
táto situácia neprejavila výrazným úbytkom ozónu 
(údaje z prístroja Total Ozone Mapping Spectropho-
tometer TOMS na družici NIMBUS 6). V roku 2002 
sa nad Arktídou v zime formoval sice rozsiahly 
polárny vortex, avšak teplota vzduchu v ňom bola 
relatívne vysoká a podiel vzduchu s teplotou kritic-
kou pre vznik PSC bol malý. Preto sa v Arktide po 
skončení polámej zimy 2001/2002 nepozoroval 
výrazný úbytok ozónu (údaje z prístroja TOMS na 
družici Earth Probe). V roku 2011 sa za prítomnosti 
vysokej koncentrácie látok poškodzujúcich ozón 
(CFC) vytvoril výrazný studený dlhotrvajúci polárny 
vortex s vysokým podielom vzduchu s teplotou 
vhodnou pre tvorbu PSC, čo malo za následok 
vytvorenie rozsiahlych oblastí s výrazným úbytkom 
ozónu (modrá plocha v polámej oblasti na obr. vpra-
vo), porovnatelhým s Antarktickými ozónovými 
dierami. (Údaje z prístroja Ozone Monitoring Instru-
ment OMI na družici AURA.) 

Prvá arktická 
ozónová diera? 

Aké podmienky v Arktíde viedli na jar roku 
2011 k vzniku rozsiahlej oblasti s extrémne 
nízkym množstvom celkového ozónu? Prečo 
nastala takáto situácia napriek tomu, že množstvo 
chemických látok poškodzujúcich ozón v strato-
sfére vdaka regulácii prostredníctvom Montreal-
ského protokolu klesá? Prejavil sa úbytok cel-
kového ozónu v r. 2011 zvýšením toku slnečného 
ultrafialového (UV) žiarenia pri zemskom po-
vrchu? 

Podmienky chemickej deštrukcie 
ozónu v spodnej polámej 
stratosfére 

Najváčšie úbytky stratosférického ozónu v sú-
vislosti s prítomnosťou látok poškodzujúcich 
ozón sú pozorované v polámej spodnej strato-
sfére po skončení polámej noci (Kozvnos, roč. 
XXXVIII, Č. 2, 3, 2007). Tento výrazný úbytok je 
vyvolaný katalytickými reakciami ozónu s tzv. 
aktívnymi zlúčeninami halových prvkov (najmá 
chlóru). Meteorologické podmienky počal a po 
skončení polámej zimy v spodnej stratosfére 
určujú to, aké množstvo zlúčenín halových prv-
kov sa v spodnej stratosfére transformuje na ak-
tívne, pre ozón nebezpečné látky. 

Aktivácia zlúčenín chlóru na látky spósobu-
júce deštrukciu ozónu, alebo na ich prekurzory, 
ktoré sa po skončení polámej noci fotochemicky 
transformujú na aktívne zlúčeniny (najmá radikál 
ClO), v spodnej stratosfére zvyčajne prebieha 
v cykloch zložitých heterogénnych reakcií na 
čiastočkách polárnych stratosférických oblakov 
(PSC). Tie stí tvorené najmá vodou, ale aj ky-
selinou dusičnou, alebo zlúčeninami síry v kva-
palnej alebo pevnej forme. Na to, aby PSC 
vznikli, je potrebný pokles teploty vzduchu na 
hodnoty menšie ako asi 196 K (-77 °C). 

Pri dlhšom zotrvaní PSC v stratosfére sa 
zváčšuje objem čiastočiek PSC a tie postupne 
klesajú k povrchu zeme, pričom sa časom dostá-
vajú mimo stratosféry. Pri tomto procese sedi-

mentácie sa zo spodnej stratosféry dostáva do 
troposféry voda, ale aj kyselina dusičná. Kyselina 
dusičná je zdrojom zlúčenín dusíka, ktoré v spod-
nej stratosfére reagujú s aktívnymi zlúčeninami 
chlóru a transformujú ich na tzv. rezervoárové 
zlúčeniny (HCl, ClONO2), ktoré nespósobujú 
rozklad molekúl ozónu. Nedostatok kyseliny 
dusičnej v spodnej polámej stratosfére tak vedie 
k vyššej koncentrácii aktívnych zlúčenín ha-
lových prvkov, ktoré stí k dispozícii pre deštruk-
ciu ozónu. Proces zníženia koncentrácie kyseliny 
dusičnej sedimentáciou sa nazýva denitrifiká-
cia. 

Pre výrazné zníženie koncentrácie ozónu 
v spodnej polámej atmosfére v katalytických 
reakciách s aktívnymi zlúčeninami halových 
prvkov je potrebná teplota, dostatočne nízka pre 
vznik PSC a jej dlhodobé pretrvanie v spodnej 
stratosfére aj po skončení polámej noci, čo 
umožňuje proces denitrifikácie. 

Podmienky vedúce k velkým úbytkom strato-
sférického ozónu, najmá na sevemej pologuli, 
súvisia s vlastnosťami polárneho stratosférického 
vortexu (cyklonálneho prúdenia, ktoré sa formu-
je počal polámej noci v spodnej stratosfére). 
Výrazný a dlhotrvajúci polámy vortex izoluje 
polámu stratosférickú vzduchovú hmotu, za-
braňuje jej premiešavaniu so vzduchom z nižších 
zemepisných šírok. V oblasti polámeho vortexu 
sa tak počal polámej noci hromadí vzduchová 
hmota bohatá na ozón, ale hromadia sa v nej aj 
prekurzory aktívnych látok poškodzujúcich ozón. 
Ak v tejto izolovanej vzduchovej hmote klesne 
teplota pod hodnotu kritickú pre vznik PSC už 
začiatkom zimy a udrží sa v nej do konca polár-
nej noci, na čiastočkách PSC sa transformuje 
velké množstvo zlúčenín chlóru na fotochemicky 
nestabilné látky, ktoré sa v tých častiach vortexu, 
na ktoré dopadá slnečné žiarenie, transformujú 
na látky katalyticky rozkladajúce ozón. Podiel 
objemu vzduchovej hmoty v polárnom vortexe, 
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Obr. 2 Porovnanie vertikálnych profilov ozónu mera-
ných z nadiru spektrofotometrami vyvinutými v rámci 
projektu Global Ozone Monitoring Experiment 
GOME 2 (v súčasnosti projekt spolupracuje s orga-
nizáciou EUMETSAT) na konci marca v roku 2012 
(hore vl'avo) a v roku 2011 (here vpravo). Na obrázku 
je viditelhý úbytok ozónu vo vyšších zemepisných 
šírkach severnej pologule v porovnaní s rokom 2012. 
Spodný obrázok zobrazuje rozloženie celkového ozónu 
v Dobsonových jednotkách koncem marca 2012 (dolu 
vl'avo) a 2011 (dolu vpravo) pre tú oblast'Zeme, ku 
ktorej sa vzt'ahujú vertikálne profily ozónu na horných 
obrázkach. 

Zdroj: http://www.temis.nl/profiles/index.php 

kde teplota klesla pod kritická hodnotu pre tvor-
bu PSC z celkového objemu vzduchu v oblasti 
polárneho vortexu, je jednou z charakterishlc me-
teorologických podmienok polárnych stratosfé-
rických zím, ktoré sú sledované ako indikátor 
možných velkých úbytkov stratosférického ozó-
nu po skončení polámej noci. 

Arktická a antarktická spodná 
polárna stratosféra 

Stabilný polárny vortex sa obyčajne pozoruje 
na južnej pologuli. Na severnej pologuli je často 
narušený pásobením planetárnych vin. Oblasť 
ohraničená polárnym vortexom na severnej po-
loguli je menšia ako na južnej pologuli (v prie-
mere predstavuje iba asi 60 % z rozlohy Antark-
tického polárneho vortexu). Počas extrémne 
studených zím sa však aj na severnej pologuli 
pozoruje výrazný rozsiahly stabilný a až do apríla 
pretrvávajúci polárny vortex. 

S vlastnosťami polárneho vortexu súvisia roz-
diely v teplote v spodnej stratosfére na severnej 
a na južnej pologuli. Teploty v spodnej strato-
sfére počas polámej zimy v Antarktíde klesajú 
zvyčajne hlboko pod kritická hodnotu potrebnú 
pre vznik PSC a pretrvávajú v porovnaní s Ark-
tídou dlhšie. 

Kedže v polámej stratosfére južnej pologule 
je proces denitrifikácie výraznejší (PSC tu pre-
trvávajú dostatočne dlho nato, aby sa zo spodnej 
stratosféry v procese sedimentácie odstránila ky-
selina dusičná), aktívne zlúčeniny chlóru sa tu 

po skončení polámej noci transformujú hlavne 
na kyselinu chlórovodíkovú. Na severnej po-
loguli, kde je v spodnej polámej stratosfére viac 
kyseliny dusičnej, sa deaktivácia radikálu ClO 
prejavuje vzostupom koncentrácie rezervoárovej 
zlúčeniny ClONO2, na ktorú sa tu tento radikál 
transformuje. 

Rozdiely medzi spodnou polámou stratosférou 
severnej a južnej pologule sú aj v dlžke trvania 
obdobia, ked sa v spodnej stratosfére merajú 
zvýšené koncentrácie aktívnyc zlúčenín chlóru 
(hlavne ClO). Kým na južnej pologuli toto obdo-
bie trvá 4-5  mesiacov (končí sa až v septembri), 
na severnej pologuli trvá iba 2 — 3 mesiace 
a zriedkavo pretrváva ešte v marci. 

Rozdiely sú aj v transporte vzduchových 
hmot bohatých na ozón do spodnej polámej 
stratosféry. Na severnej pologuli je transport 
ozónu spósobený zosadaním vzduchu z vyšších 
vrstiev do spodnej stratosféry počas polámej 
zimy (zostupná fáze Brewerovsko-Dobsonovskej 
cirkulácie — pozn i Kozmos, roč. XXXVIII, č. 2, 
3, 2007) intenzívnejší ako na južnej pologuli. 
S tým súvisia váčšie pniememé hodnoty 
celkového ozónu v polárnych oblastiach severnej 
pologule v porovnaní s južnými. Intenzívny 
transport ozónu v rámci Brewerovsko-Dob-
sonovskej cirkulácie od rovníka k tzv. zimnému 
pólu spósobuje to, že maximálne koncentrácie 
ozónu sa tu pozorujú koncom polámej zimy. 
Práve kompenzácia úbytku ozónu v spodnej 
stratosfére spósobeného chemickými reakciami 
s aktívnymi zlúčeninami halových prvkov inten-
zívnejším prílevom na ozón bohatého vzduchu 
z vyšších vrstiev spósobuje, že hodnoty celko-
vého ozónu v Arktíde pod 220 DU neklesajú. 
Vzhladom na váčšie priemerné množstvo cel-
kového ozónu koncom zimy, predstavuje pokles 
na hodnoty menšie ako 250 DU na sevemej po-
loguli extrémnu situáciu (hodnota je výrazne 
menšia ako jesenné minimum celkového ozónu 
v tejto oblasti), porovnatefnú s ozónovou dlenou 
vyskytujúcou sa na južnej pologuli (obr. 1). 

Intrúzie vzduchových hmot s menším obsa-
hom ozónu do polárneho vortexu, ktoré nastáva-
já na severnej pologuli, m6žu vyvolať lokálny 

kratšie trvajúci pokles množstva celkového 
ozónu, alebo koncentrácie ozónu v niektorých 
hladinách, neprejavujú sa však rozsiahlymi 
oblasťami s extrémne nízkymi hodnotami 
celkového ozónu a takmer úpinou deštrukciou 
ozónu vo vrstve vzduchu v oblasti cca od 14 do 
20 km nad povrchom, ktorá sa typicky vytvára 
pri chemické deštrukcii ozónu. 

Koncentrácia ozónu v spodnej polámej 
stratosféra severnej pologule je viac ovplyvnená 
dynamickými procesmi v porovnaní s južnou po-
IoguTou. Odhadnúť podiel vplyvu chemických 
reakcií s látkami poškodzujúcimi ozón a vplyvu 
dynamických faktorov na množstvo celkového 
ozónu je na severnej pologuli problematické. Pra-
to sa podrobne analyzujú podmienky, kedy na 
severnej pologuli došlo k výraznejším úbytkom 
stratosférického ozónu po skončení polámej noci. 

Zima 2010/2011 
v severnej polámej stratosfére 

V 32-ročnom nade meraní sa za posledných 
dvadsať rokov v Arktíde pozorovali tni extrénme 
studené zimy (1997, 2000, 2005), ktoré boli spre-
vádzané aj výraznými úbytkami celkového 
ozónu. Do roku 2011 bol po skončení polámej 
noci najváčší úbytok celkového ozónu detego-
vaný v rokoch 2005, 2000 a 1996. Extrémne stu-
dená bola zima 1996/1997, kedy sa však nepo-
zoroval mimoriadny úbytok celkového ozónu. 
Čím sa podmienky v arktickej polámej strato-
sfére v roku 2011 líšili od podmienok počas 
predchádzajúcich studených zím? 

Už v decembri 2010 sa v Arktíde vytváral 
mohutný polárny vortex, ktorý bol vo februá-
ri — marci najvýraznejší od začiatku monitoringu 
v polárnych oblastiach oboch pologúl od 80-tych 
rokov. Vortex dokonca pretrval do začiatku 
apnla 2011. Oblasti, kde teplota klesla pod hod-
notu kritickú pre tvorbu PSC v zima 2010/2011 
predstavovali vysoký podiel z objemu vzduchu 
uzavretom polárnym vortexom a zasahovali ex-
trémne dlho mimoriadne hrubú vrstvu stratosféry 
(vo vrstve vo výškovom rozpátí 15 — 23 km 
pretrvali viac ako 100 dní). Iba v rokoch 1997 
a 2011 teploty priaznivé pre vznik PSC pretnvali 
v spodnej stratosfére až do konca marca. V roku 
1997 bol však objem vzduchu arktického po-
lárneho vortexu s teplotou pniaznivou pne vznik 
PSC niekolkonásobne menší ako v roku 2011 
a vertikálny rozsah tejto studenej vzduchovej 
hmoty bol menší ako v roku 2011 (počas cca 100 
dní boli merané medzi hladinami s výškou 
20-23 km, nezasiahli spodnú stratosféru, kde by 
prítomnosť PSC mohla spósobiť výrazný úbytok 
ozónu). 
V roku 2005 se vrstva studeného vzduchu 

s teplotou vhodnou pra formovanie PSC vyskyt-
la tiež viac ako 100 dní medzi hladinami 17 
a 25 km, avšak do začiatku marca zanikla. 
V roku 2011 sa vytvorili mimoriadne priaznivé 
podmienky pra extrémnu chemická deštrukciu 
ozónu v spodnej polámej stratosfére (obi: 2) —
vytvoril se obrovský objem vzduchu s teplotou, 
pni ktorej vznikajú PSC, ten pretrval až do konce 
zimy a zasiahol velká časť polárneho vortexu. 
Doposial ani počas najchladnejších zím v Arktíde 
neboli spinené tieto podmienky súčasne. Zima 
2010/2011 sa v spodnej arktickej stratosfére vy-
značovala skorým nástupom extrémne nízkych 
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teplót už v decembri (podobne ako v r. 2005, 
2000, 1996) a ich zotrvaním až do začiatku jari 
(do začiatku apríla), podobne ako v r. 1997. 
V roku 1997 však oblasť s výskytom PSC nebola 
taká vertikálne rozsiahla ako v roku 2011, vysky-
tovala sa vo v5čších výškach, kde je koncentrácia 
ozónu prirodzene menšia a nespósobila tak pod-
mienky pre úbytok ozónu ako v roku 2011. 

Satelitně zábery taktiež potvrdili pretrvanie 
rozsiahlych oblastí PSC v arktickej stratosfére 
až do konca marca. Rozsah PSC bol porov-
natelný so situáciou v Antarktíde koncom zimy, 
avšak teploty v Antarktíde bývajú oveTa nižšie. 
Takéto podmienky umožnili sformovanie sa 
velkého množstva látok aktívnych v deštrukcii 
ozónu na čiastočkách PSC. Dlhotrvajúce PSC 
dosiahli štádium, ked začala prebiehať intenzívna 
denitrifikácia, čo prispelo k zvýrazneniu che-
mickej deštrukcie ozónu. 

Znížená koncentrácia kyseliny dusičnej v stra-
tosfére hola detegovaná ešte aj koncom marca, 
po zániku PSC. 

Aktiváciu radikálov ClO potvrdili merania 
klesajúcej koncentrácie kyseliny chlórovodíkovej 
HCl (látka, ktorá sa na PSC aktivuje na ClO) 
a dovtedy nevídaný vzostup koncentrácie ra-
dikálu Clo. Od februára do marca 2011 v ark-
tickej spodnej stratosfére klesla koncentrácia HCl 
na dovtedy najnižšie namerané hodnoty, pričom 
koncentrácia ClO vzrástla miestami na hodnoty 
vyššie, ako sú merané v Antarktíde. 

Úbytok ozónu chemickou deštrukciou pretrvá-
val ešte aj od konca marca do apríla, ked už 
polárny vortex zanikal a do polámej stratosféry 
sa dostal na ozón bohatší vzduch. Deaktivácia 
zlúčenín poškodzujúcich ozón na rezervoárové 
zlúčeniny v roku 2011 nastala neskór v porov-
naní s typickými podmienkami v arktickej stra-
tosfére. Zvyčajne koncentrácia zlúčenín ClO za-
čína klesať už koncom februára. V roku 2011 
pokles nastal až začiatkom marca. V porovnaní 
s bežnými podmienkami počas polárnej zimy 
v arktickej stratosfére, kedy PSC nepretrvávajú 
do skončena zimy a intenzívne neprebieha pro-
ces denitrifikácie, sa radikály ClO transformujú 
hlavne na zlúčeniny ClONO2. V roku 2011, ked 
sa prejavila dentrifíkácia v PSC, sa ClO radikály 
transformovali prevažne na kyselinu chlóro-
vodíkovú, čo je typické pre antarktickú strato-
sféru. 

Modelovane podmienok v arktickej spodnej 
stratosfére v zime 2011 pomocou chemických 
modelov ukázalo, že kfúčovým pre mimoriadny 
úbytok ozónu boto nastolene dostatočne nízkych 
teplót pre vznik PSC už od začiatku zimy, čo 
umožnilo rozsiahlu aktiváciu látok poškodzujú-
cich ozón a približne rovnakou mierou k úbytku 
ozónu prispela denitrifikácia PSC, ktorá nastala 
vd'aka pretrvaniu nízkych teplót a PSC až do 
marca 2011. Predpokladá sa, že samotný vplyv 
nízkej teploty v spodnej stratosfére na množstvo 
celkového ozónu nebol dominantným faktorom 
vedúcim k nízkym hodnotám celkového ozónu 
v Arktíde. Na druhej strane, aj bez prítomnosti lá-
tok poškodzujúcich ozón by nízka teplota v spod-
nej stratosfére viedla k miernemu zníženu 
množstva ozónu. 

Po skončení polárnej noci na severnej po-
loguli a po zániku polárneho vortexu sa na ozón 
chudobná stratosférická vzduchová hmota presti-
vala aj do obývaných oblastí nižších zemepis-
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Obr. 3 Odchýlka množstva celkového ozónu od priemernej hodnoty vypočítanej z družicových meraní v období 
1978-1988 zo 17. apríla 2011 na severnej pologuli v %. Body s číselnými údajmi reprezentujú miesta 
s pozemnými meraniami množstva celkového ozónu. Obrázok predstavuje situáciu, keela z polárnych oblastí 
do Európy prosunula stratosférická vzduchová hmota chudobná na ozón a v Európe bolí namerané najváčšie 
úbytky stratosférického ozónu v roku 2011 (http://woudc.ec.gc.ca/e/ozone/Curr_allmap_g.htm). 

ných šírok severnej pologule. V pásme zemepis-
ných šírok 63 — 90° Zs.š. hola v marci 2011 
priemerná hodnota celkového ozónu iba 297 DU 
(dovtedy najmenšia hodnota 315 DU bola me-
raná v roku 2000). Vzduchová hmota s úbytkom 
celkového ozónu takmer 50 % (oproti priemer-
ným hodnotám meraným z meteorologických 
družíc v období 1978 — 1988), ktorá sa sfor-
movala v polárnych oblastiach, však nedosiahla 
zemepisné šírky menšie ako 60°. Na Sibíni kon-
com marca a začiatkom apríla kleslo počas 
nekolkých dní množstvo celkového ozónu o cca 
40 % pod dlhodobý priemer. V Európe boli naj-
váčšie úbytky celkového ozónu (do 30 %) po-
zorované 17. apríla 2011 (obr. 3). 

Celkový ozón v roku 2011 
na Slovensku 

Na Slovensku sa množstvo celkového ozónu 
meria od roku 1993 Brewerovým ozónovým 
spektrofotometrom v Poprade-Gánovciach. 
VzhTadom na relatívne krátke obdobie meraní sa 
extrémnosť meraných denných hodnót posu-
dzuje podia dlhodobých priemerov vypočíta-
ných z meraní Dobsonovým spektrofotometrom 
na stanici Hradec Králové za obdobie 1961 až 
1990. 

Kým v roku 2010 sa po prvý krát od začiatku 
meraní na Slovensku ročný priemer celkového 
ozónu dostal nad priemernú hodnotu za obdobie 

1961-1990, v roku 2011 bol ročný priemer tak-
mer rovnaký ako v roku 1995 (najnižší ročný 
priemer od začiatku meraní), ked boto celkové 
množstvo ozónu o 6 % menšie v porovnaní 
s tridsaťročným priemerom (ročný priemer bol 
316,6 DU v r. 1995 a 317,0 DU v r. 2011). Počas 
celého roka 2011 (okrem januára) holi priemerné 
mesačné hodnoty nižšie ako priemerné hodnoty 
za obdobie 1962 - 1990. V apríli bol mesačný 
priemer o 15 % menší ako počas tridsaťročného 
porovnávacieho obdobia (tab. 1). Od 20. marca 
2011 do konca apríla boli kontinuálne merané 
iba podnormálne denné priemery celkového 
ozónu, 17. apríla 2011 dosiahol úbytok cel-
kového ozónu 27,2 % (281 DU). Tento úbytok 
však nebol rekordný (1. 1.1998 bolo v Popra-
de-Gánovciach namerané celkové množstvo 
ozónu iba 201 DU, čo predstavovalo o 38 % 

menej v porovnaní s porovnávacím tridsať-
ročným obdobím); podobný úbytok celkového 
ozónu (o 24,6 %) bol v roku 2011 nameraný aj 
koncom decembra (28.12.). 

Podnormálne mesačné hodnoty celkového 
ozónu sa však vyskytovali aj v mesiacoch, ked 
sluko kulminuje v našej oblasti pri oveTa váč-
šej výške ako v marci a v apríli. V jún ho-
la priemerná hodnota celkového ozónu o 8 %, 
v auguste až o 10 % menšia v porovnaní s nor-
málom. 

~ 

Tab. i Odchýlky priemerných mesačných hodnót a ročného priemeru celkového ozónu meraného v Poprade-
Gánovciach Brewerovým spektrofotometrom od priemeru vypočítaného v období 1961 -1990 v Hradci Králové 
v % pro rok 2010 (rok s najvyšším ročným celkovým ozónom) a rok 2011 (spolu s rokom 1995 rok s najnižším 
celkovým ozónom). 

Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok 
2010 7,9 3,3 3,7 3,3 -2,5 -2,8 -1,0 -3,0 5,9 7,4 5,8 12,3 2,7 
2011 1,8 -2,3 -7,4 -15,4 -5,4 -7,9 -6,4 -10,2 -8,4 -2,7 -7,4 -6,5 -6,0 
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Obr. 4 UV index (zodpovedajúci podmienkam bez 
oblakov) nad Európou 17. Apríla 2011 (hore), pri 
presune na ozón chudobnej polárnej vzduchovej 
hmoty do strednej Európy (celkový ozón meraný 
v Poprade-Gánovciach 281 DU —0 27 % menej 
v porovnaní s normálom 1961 —1990) a 17. apríla 
2012 (celkový" ozón meraný v Poprade-Gánovciach 
367 DU —0 5% menej v porovnaní s normálom 
1961-1990). Údaje sú zo satelitných meraní prístro-
lom SCIAMACHY (SCanning Imaging Absorption 
spectroMeter for Atmospheric CHartographY), na 
družiciach ENVISAT. 

Zdroj: http://www.temis.nl/uvradiati0n/UVindex.html 

Slnečné ultrafialové žiarenie 
v roku 2011 

Úbytok celkového ozónu v atmosfére, kedže 
ozón absorbuje UV žiarenie v oblasti vinových 
dlžok 280 — 315 nm (UV-B oblasť spektra), sa 
prejavuje vzostupom toku slnečného UV-B 
žiarenia pri zemskom povrchu. UV-B žiarenie sa 
prejavuje výraznými, prevažne negatfvnymi bio-
logickými účinkami (jedným z nich je erytém —
sčervenanie rudskej kože po nadmemej expozícii 
UV žiareniu) (pozn Kozm®s, roč. XXXVIII, 
Č. 3, 2007). 

Množstvo celkového ozónu je však len jed-
ným z faktorov, ktoré ovplyvňujú hodnotu UV 
žiarenia v danej lokalite pri zemskom povrchu. 
Dominantnými faktormi sú oblačnosť a výška 
slnka nad obzorom. Najviac slnečného UV žiare-
nia u nás dopadá na povrch na poludnie v ob-
dobí letného slnovratu. Tok UV žiarenia výrazne 
redukujú oblaky. Merané hodnoty UV žiarenia 

tiež ovplyvňuje albedo povrchu. S nadmorskou 
výškou hodnoty UV žiarenia rastú. Pri bez-
oblačnej oblohe a danej výške slnka sil domi-
nantnými faktormi určujúcimi hodnoty toku UV 
žiarenia pri zemskom povrchu celkové množstvo 
ozónu a množstvo a optické vlastnosti aerosólu 
(drobných čiastočiek v pevnom alebo kvapalnom 
skupenstve vo vzduchu). Na zmenu ozónu 
o 1 % pripadá zmena UV žiarenia s erytémovým 
účinkom pri celkovom množstve ozónu 300 DU 
cca 1,1 %, pričom táto zmena závisí od množstva 
celkového ozónu a od výšky slnka (pri malej 
výške slnka je menšia). 

Pre verejnosť sa vyjadruje úroveň žiarenia 
s erytémovým účinkom jednoducho prirodzeným 
číslom — UV indexom (UV1). Toto číslo sa vy-
počíta vydelením hustoty toku UV žiarenia s ery-
témovým účinkom v jednotkách mW.m 2
meranej na poludnie daného dňa číslom 25. 
U nás v stredných polohách (nadmorská výška 
okolo 700 m) boli namerané najváčšie hodnoty 
UVI okolo letného slnovratu a dosiahli hodnotu 
cca 9. Pri UVI menšom ako 3 je pobyt vo von-
kajšom prostredí z hradiska expozície UV žiare-
niu pre rudí bezpečný. UV index 3 — 5 sa ozna-
čuje ako stredný a pri takýchto hodnotách sa 
odporúča použitie ochranných prostriedkov 
(odev, pokrývka hlavy, okuliare s UV filtrom, 
ochranný krém na pokožku a pery) a okolo obeda 
zotrvanie v tieni. Pri vysokých hodnotách UVI 
(viac ako 7) sa okolo obeda neodponíča pobyt 
vo vonkajšom prostredí bez ochranných pro-
striedkov, tie by sa mali použiť aj pri pobyte vo 
vonkajšom prostredí v tieni. Takto zjednodušene 
vyjadruje odporúčania pre bezpečné správanie sa 
človeka pri rúznych úrovniach UV žiarenia Sve-
tová zdravotnícka organizácia. 

V marci a v apríli 2011 holi zaznamenané 
zvýšené hodnoty UV žiarenia na staniciach vo 
vysokých zemepisných šírkach (vyšších ako 
60 °S z.š.). V marci 2011 UV index presiahol 
hodnoty klimatických normálov pre všetky ark-
tické stanice. Na stanici Andoya (69 °S, 16 °V) 
o 122 %, pričom UVI vzrástol z 0,8 na 1,9, čo je 
však menej ako polovica júlového maxima UVI 
(5,1). Na staniciach Jokioinen (61 °S, 23 °V) 
o 120 %, Oesteraas (60 °S , 11 °V) o 107%. Na 
niektorých staniciach holi pri jasnej oblohe 
prekonané dovtedy najvyššie merané hodnoty 
UVI pre dané dni. Marcové hodnoty UVI 
v polárnych oblastiach však holi menšie ako 2. 
Pri UVI indexe 2 sa nepredpokladajú výrazné 
nepriaznivé účinky UV žiarenia na človeka. Pre 
obyvaterov polárnych oblastí sa však vydávali 
výstrahy na riziko spojené s pobytom vo vonkaj-
šom prostredí pri snehovej pokrývke a pri ex-
pozícii kolmo k slnečným lúčom. 

V apríli 2011, kedy sa stratosférické vzdu-
chové hmoty chudobné na ozón presúvali aj do 
mierneho pásma, holi na niektorých miestach za-
znamenané sezónne extrémy UVI. 17. apríla 
2011, kedy bol zaznamenaný extrémny pokles 
celkového ozónu v Európe (obr. 4), napr. 
v Arose vo Švajčiarsku (46,8 °S, 9,7 °V) zazna-
menali UVI 7,4, čo je výrazne viac oproti kli-
matickému priemeru UVI pre toto obdobie (5,3). 
22.4. v Mongolsku (48 °S, 98 °V) bol zazname-
naný UVI 8,6, čo taktiež výrazne prekračuje kli-
matický priemer UVI v tejto ročnej dobe 5,4. 
Na Slovensku (v Poprade-Gánovciach) bol 

10. apríla 2011 pri úbytku celkového ozónu 
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o 17 % oproti klimatickému normálu, nameraný 
UVI 6,0, čo výrazne prekračuje priemernú hod-
notu pre bezoblačnú oblohu (4,1). Taktiež 
19. apríla 2011 bol nameraný UVI 7,0 (opáť pri 
úbytku celkového ozónu o 17 %) oproti normál-
nej hodnote UVI pri jasnej oblohe 4,6. K rekord-
ným sa v Poprade blížili hodnoty UVI v čase 
blízko letného slnovratu — 22. júna a 23. júna 
2011 bola v Poprade hodnota UVI 9, pri úbytku 
celkového ozónu o 15 %, oproti normálnej hod-
note UVI pre jasnú oblohu 7,4. Extrémne hod-
noty UV boli namerané aj v auguste 2011. 
Všetky uvedené extrémy UVI v Poprade pre-
kračovali priemery pre dané dni pri jasnej oblohe 
vypočítané z údajov od začiatku meraní v roku 
1994 o viac ako dvojnásobok štandardnej od-
chýlky od priemeru. 

Kým Brewerovým spektrofotometrom sa 
meria spektrálna hustota toku UV žiarenia iba 
niekolkokrát za deň, pomocou UV-biometrov sa 
meria integrálna hustota toku UV žiarenia s ery-
témovým účinkom každých desať sekúnd. Hodi-
nové, denné a ročné sumy alebo priemery vy-
počítané z takto získaných meraní majú váčšiu 
výpovednú hodnotu a reflektujú aj krátkodobé 
zmeny oblačnosti. Denné sumy UV žiarenia 
s erytémovým účinkom v roku 2011 boli posu-
dzované vzhladom na zhladené denné priemery 
(pre všetky dni, nielen bezoblačné) vypočítané 
od začiatku meraní na jednotlivých staniciach 
(Bratislava — merania od r. 1997 — nadmorská 
výška 287 m, Poprad-Gánovice — merania od 
r. 1999 — nadmorská výška 706 m, Milhos-
tov/Košice — merania od r. 1999 — nadmorská 
výška 105 m). Na všetkých staniciach boli naj-
váčšie prekročenia priemerných hodnót zistené 
pri jasnej oblohe, alebo pri malej oblačnosti. 
Počas niektorých takmer jasných aprílových dní 
v r. 2011 boli namerané najvyššie denné sumy 
UV žiarenia pre toto obdobie od začiatku meraní. 
17. aprila 2011 (pri úbytku celkového ozónu 
o 27 % oproti normálu) v Gánovciach denná 
suma UV žiarenia predstavovala 180 %, v Mil-
hostove takmer 200% a v Bratislava 155 % 

z priemeru pre daný deň. V apríli 2011 pred-
stavovali namerané denně sumy UV žiarenia 
124 % z priemeru pre tento mesiac v Bratislava, 
132 % v Poprade a 143% v Milhostove. 

Pri vyhodnotení meraní UV žiarenia v r. 2011 
si treba uvedomiť, že nadpriemerné hodnoty, 
ktoré boli v tomto roku namerané ale sú vyvo-
lané iba relatívne menším množstvom celkového 
ozónu, ale aj oblačnosťou, pripadne inými fak-
tomů. Najváčšie mesačné sumy od začiatku me-
raní UV žiarenia boli v roku 2011 namerané 
v Poprade v obdobiach apríl — máj, august — sep-
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Obr. 6 Vývoj objemu vzduchu s teplotou dostatočne nízkou pre vznik PSC v Arktíde do r. 2010. Prerušovaná 
čiara — rádiosondážne merania Freie Universitát Berlín, spojitá čiara — údaje z ECMWF (Európske Centrum pre 
strednodobú predpoveá počasia) — databáza ERA 40, modré body — 5-ročné maximá, sivé zóny — miera nepres-
nosti určenia objemu. 

(zdroj: WMO, 2011, Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2010) 

tember a v novembri pri nadpriemernom trvaní 
slnečného svitu, v Bratislava v máji a v auguste 
pri najváčších sumách slnečného svitu v ty'chto 
mesiacoch od začiatku meraní UV žiarenia 
a v Milhostove od marca do júna, v období au-
gust — september a v novembri pri najváčších 
sumách slnečného svitu od začiatku meraní UV 
žiarenia v marci a v máji a pri nadpriememých 
mesačných sumách slnečného svitu v ostatných 
mesiacoch (obr. 5). 

V roku 2011 tiež boli namerané najváčšie 
ročné sumy UV žiarenia od začiatku meraní 
v Poprade a v Košiciach (v Bratislave bola 
v r. 2011 nameraná druhá najváčšia ročná suma 
UV žiarenia s erytémovým účinkom po extréme 
nameranom v r. 2007). 

Čo možno očakávat v budúcnosti? 

Podmienky v spodnej arktickej polámej stra-
tosfére, vývoj koncentrácie aktívnych látok 
poškodzujúcich ozón, proces ich deaktivácie 
a štruktúra polárneho vortexu začiatkom roka 
2011 pripomínali skór podmienky koncom 
polámej zimy v Antarktíde, než typická situáciu 
v Arktíde. Taktiež pokles celkového množstva 
ozónu a jeho prejavy vo vertikálnom profile skór 
pripomínali situáciu počas antarktických zím 
v polovici 80-tych rokov (začiatok vzniku an-
tarktických ozónových dier). Zima 2010/2011 
potvrdila trend zaznamenaný v poslednom de-
saťročí, že ak sav Arktíde vyskytnú studené zimy 
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Obr. 5 Relatívne odchýlky mesačných súm UV žiarenia s erytémovým účinkom (červené stfpce) a mesačných 
súm dfžky trvania slnečného svitu SD (modré stfpce) v roku 2011 od priemeru vypočítaného za obdobie od za-
čiatku meraní na jednotlivých staniciach dor. 2011. VIavo sú údaje za stanice Poprad-Gánovice, vpravo zo sta-
nice Bratislava-Koliba. 

s výrazným polárnym vortexom, sú čoraz chlad-
nejšie (obr. 6). Príčiny tohto vývoja nie sú jasné. 

Zima 2011 ukázala, že napriek meranému 
poklesu koncentrácie zdrojov látok poškodzujú-
cich ozón v stratosfére, móžu sa stále vyskytnúť 
situácie, ked súhra meteorologických podmienok 
a stále vysokej koncentrácie týchto látok vo 
vzduchu móžu viesť k rozsiahlej deštrukcii ozónu 
v polámej stratosféra, pričom vzduchové hmoty 
chudobné na ozón múžu zasiahnuť aj obývané 
oblasti nižších zemepisných šírok mierneho pás-
ma ako v apríli 2011 (obr 3). Ďalej je potrebné 
študovať, ako stratosférický ozón a radiačnú bi-
lanciu stratosféry ovplyvňuje zmena dynamiky 
prúdenia vyvolaná zmenou globálnej klímy, a to 
nielen v polámych oblastiach. 

V Európe (pra 10 lokalit) bol zistený rastúci 
trend UV žiarenia s erytémovým účinkom 
cca 4,3 %/ 10 rokov od roku 1980, pričom iba 
1,2 %/10 rokov spósobujú zmeny celkového 
ozónu. Ďalší monitorning UV žiarenia ukáže, 
ako často sav budúcnosti budú opakovať situácie 
ako v apríli 2011, ked boli lokále pri pod-
mienkach so zmenšenou oblačnosťou a pri 
nízkych hodnotách celkového ozónu namerané 
extrémne hodnoty slnečného UV žiarenia, a to 
aj v busto obývaných častiach Európy a Azie. 

ANNA PRIBULLOVA 
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Zdroj hviezdnej energie, premeny 
V 

iarivý výkon Sinka je 3,944. 1023
kW. Bez podstatnej zmeny vyža-
ruje tento výkon najmenej po 

dobu existencie I'udskej civilizácie. 
Analogicky to platí pre váčšinu hviezd. 
Už viac ako 70 rokov nepoznáme lep-
šle vysvetlenie vzniku hviezdnej ener-
gie, ako je jej vznik pri zlučovacej ter-
monukleárnej reakcii. A kombinácia 
počiatočnej hmotnosti a „výroby" 
energie podmieňuje premeny hviezdy 
počas jej života. 

Obr. 1. Otvorená hviezdokopa Plejády. Ide o pomerne 
mladé, horúce hviezdy, prevažne spektrélnej triedy 
B, v prostredí, kde je dostatok medzihviezdneho 
plynu a prachu. Jeho oblaky svietia rozptýleným 
svetlom hviezd. Sú to hviezdy populácie „I" v rouine 
galaktického rovníka. 

Otázka zdroja energie hviezd trápila astronó-
mov odjakživa. Je predsa jasné, že vyžiarená 
energia musí mať nejaký mohutný zdroj. Na 
úsvite astrofyziky, čo je tak asi okolo roku 1850, 
sa predpokladalo, že žiarivá energia sa získava na 
úkor potenciálnej energie gravitačného pofa pri 
zmršťovaní hviezdy. 

Ako uvidíme d'alej, týmto mechanizmom sa aj 
v súčasnosti vysvetfuje začiatok žiarenia pri 
vzniku hviezdy. Podrobnejší výpočet však uká-
zal, že vek Sluka by bol v tom prípade iba okolo 
40 miliónov rokov, čo ani vtedy nesúhlasilo 
s geologickým údajom o veku Zeme a postulátu, 
že Slnko musí byť aspoň tak staré ako Zem. 
Problém zdroja hviezdnej energie rozriešila až 
moderná jadrová fyzika a potrebné reakcie po-
drobne opíral americký fyzik nemeckého pňvodu 
Hans Bethe v roku 1939. 

Podia energetickej bilancie spájania vodíka na 
hélium, pri spotrebovaní 1 kg vodila získame 
energiu 1,52. 1014 J. Ak budeme predpokladať, 
že žiarivý výkon Sluka sa nemenil počas jeho 
existencie, ktorú podla geologického veku Zeme 
odhadujeme na 5 miliárd rokov, potom za tú 
dobu sa na žiarenie spotrebovalo asi 25 % póvod-
ných zásob vodíka. Z toho sa vychádza pri pred-
povedi, že Slnko móže žiariť ešte najmenej 10 
miliárd rokov. 

Pri prieskume vývoja hviezdy vychádzame 
z predpokladu, že hviezdy róznych typov ktoré 
pozorujeme, sú vlastne hviezdy v róznych štá-
diách vývoja. Treba ich iba zostaviť do správnej 
postupnosti a uvidíme život hviezdy od zrodu až 
po zánik. Určitou pomóckou pri zostavovaní 
časového poradia móže byť rozdelenie hviezd 
v Galaxii na dye populácie (o Galaxii pojednáme 
v niektorej d'alšej časti sprievodcu): 

Populdcia „I" — mladšie hviezdy v galaktic-
kom disku, tj. v rovine galaktického rovníka, 
malý vlastný pohyb, prítomné ťažšie prvky, prí-
tomné otvorené hviezdokopy (obr. 1). 

Obr. 2. Gulbvá hviezdokopa M5. Ide o objekt populácie 
„II", staršie hviezdy, bez prachu a plynu v ich okolí. 

Populácia „II" — staršie hviezdy v gufovom 
priestore, so stredom v strede disku, mimo 
galaktického rovníka, žiadne ťažšie prvky, 
rychle pohyby, pritomné gul`ové hviezdokopy 
(obr. 2). 

O celý poznávací proces sa postarala astro-
fyzika. Pritom musela použiť všetky poznatky 
teoretickej fyziky a často nešila aj jej problémy, 
lebo pozemská fyzika sa nemohla stretnúť 
s takými formami existencie hmoty, s ktonýnú 
sa stretávame vo vesmírnych priestoroch, či už 
ide o rozmery, rychlosti, hmotnosti, hustoty, 
teploty alebo elektromagnetické parametre. 
Zhrňme si teda, ako opisuje astrofyzika život 
hviezdy. 

Hviezda sa rodí z prachovo-plynového 
mračna. Prevažuje v ňom vodík a prachové 
častice z ťažších prvkov. 

Aj malé nepravidelnosti spósobia, že násled-
kom gravitačného pósobenia dochádza k vzniku 
akýchsi zhustení, ktoré sú zárodkom budúcej 
protohviezdy. Pri jej zahusťovaní sa zvyšuje 
teplota, až napokon pri teplote na povrchu oko-
lo 3 000 K sa začína premena na hviezdu, a tá 
svieti najprv v infračervenom, neskór aj vo 
viditelnom odbore spektra. Pri teplotách jadra 
okolo 13 miliónov K sa zapália termonuk-
leárne reakcie. Rýchlosť tejto premeny a aj 
celý další priebeh života hviezdy závisí hlavne 
od počiatočnej hmotnosti. 

Ak počiatočná hmotnosť je menšia ako 0,1 
hmotnosti Slnka (M®), potom k termonuk-
leárnym reakciám nedójde. Takéto proto-
hviezdy sa v centrálnej časti ohrejú na účet 
gravitačnej energie zmršťovania, ale po nado-
budnutí určitej maximálnej teploty začnú chlad-
núť a stanú sa z nich hnedí trpaslíci a hviezdy 
spektrálneho typu R, N a S. 

Po spustení termonukleárnych reakcií sa 
hviezda usadí na hlavnej postupnosti Hertz-
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hviezdy pri starnuti 
spung-Russellovho diagramu, kde zotrvá pod-
statnú dobu svojho života. Ak hmotnosť hviezdy 
je okolo 1 Mp až do 1,44 Mp, tak po spálení 
zásob vodíka v jadre prestanú termojadrové 
reakcie prebiehať a jadro hviezdy sa začne zmrš-
ťovať, pokial sa gravitačná sila nevyrovná s tla-
kovou. Pri vzrastajúcej teplote sa zvýši tlak, 
nastane expanzia a hviezda sa zmení na čer-
veného obra. V jej jadre však móže pokračovať 
kontrakcia, a ak sa teplota zvýši na 100 — 150 
miliónov K, dójde k syntéze hélia na uhlík, prí-
padne kyslík. V takom stacionárnom stave 
hviezda vydrží dálšie milióny rokov. Ked sa 
minú aj zásoby hélia, jadro hviezdy pokračuje 
v gravitačnej kontrakcii a zmení sa na bieleho 
trpaslíka s velkou hustotou hmoty (okolo 109
kg/m3, t.j. 1 dma má hmotnosť 1000 ton). 
Vonkajšie vrstvy hviezdy sa začnú znova rozpí-
nať, až sa oddelia od hviezdy a vytvoria pla-
netárnu lmilovinu. Biely trpaslík postupne 
vychladne a zhasne, planetárna hmlovina sa 
rozptýli a stane sa súčasfou medzihviezdnej 
hmoty. 

Vývoj hmotnejších hviezd, 1,4-4 Mi , pre-
bieha rovnako, až na zakončenie. Gravitačná 
kontrakcia pokračuje pri týchto hviezdach do 
takej miery, že dochádza ku kolapsu, ktorý spó-
sobí vznik supernovy. 

Pri výbuchu sa jej žiarivý výkon vyrovná 
výkonu celej Galaxie. Dochádza pritom k roz-
metaniu 95 % hmoty hviezdy. Zo zvyšných 5 % 

vzniká neutrónová hviezda. Takáto hviezda 
s hmotnosťou 1 Mp má polomer iba okolo 
10 km. Hustota je ešte o 9 rádov vyššia ale pri 
bielych trpaslíkoch: 4,8 . 1017 kg/m3, hviezda 
predstavuje vlastne obrovské atámové jadro, 
lebo vzdialenosť medzi nukleónmi je iba o málo 
váčšia ako ich rozmer. Teoretickí fyzici (Chan-
drasekar a Landau) predpovedali existenciu ta-
kýchto hviezd už koncom tridsiatych rokov 
minulého storočia. Po prvý raz sa pozorovali 
v roku 1967 novým rádioteleskopom v Carn-
bridge. Skupina pod vedením A. Hewisha za-
znamenala pomocou tohoto prístroja, zloženého 
zo sústavy antén na ploche takmer 2 ha, pra-
videlné impulzy s periódou okolo jednej sekun-
dy. Najprv mysleli, že ide o signály vzdialenej 
civilizácie a signálu dali kódové označenie 
LGM (Little Green Men — malí zelení mužíč-
kovia). Pravidelnosť impulzov bola neskér 
vysvetlená: ide o rotujúcu neutrónovú hviezdu, 
ktorú nazvali pulzar so silným magnetickým 
polom (až 107 T; v laboratóriu sa podarilo zís-

kať magnetické pole s indukciou najviac okolo 
40 T). Odhaduje sa, že v našej Galaxii sa 
nachádza okolo 30 miliónov neutrónových 
hviezd. Pozorovanie osamotených neutróno-
vých hviezd je ťažké, pretože majú len velmi 
malý povrch, a to z nich robí velmi slabé objek-
ty. Častejšie sú pozorované ako zložky neutró-
novej dvojhviezdy. Pokial je druhý člen dvoj-
hviezdy obyčajná hviezda, gravitáciou neutróno-
vej hviezdy je z nej strhávaná plazma a vytvára 
okolo neutrónovej hviezdy akréčny disk s vy-
sokým momentom hybnosti. Plazma dopadajú-
ca na povrch disku, pripadne až na povrch 
samotnej neutrónovej hviezdy, sa prejavuje 
emisiou rbntgenového žiarenia a systém sa pre-
javuje ako rántgenová dvojhviezda (obr. 3). 

Hviezdy s hmotnosfou váčsšou ako 4 Mp 
(niekde sa uvádza len 2 až 3 M®) pri stláčaní 
nedospejú do rovnováhy, stláčanie pokračuje 
gravitačným kolapsom, a objekt, ktorý je 
výsledkom tohto procesu, nazývame čierna 
diera. Je to oblasť priestoru, z ktorého nemóže 
uniknúť ani žiarenie, ani častice. Polomer takej-
to skolabovanej hviezdy sa nazýva Schwarz-
schildov polomer: rg = 2wM/c2; pre hmotnosť 
Slnka je tento polomer 3 km, čo potom pred-
stavuje hustotu látky 1,8 . 1019 kg/m3. 

Dnes je velký počet astrofyzikov presved-
čený, že čierne diery skutočne existujú. Prezra-
dia sa rovnakým mechanizmem žiarenia ako 
neutrónové hviezdy v rbntgenovej oblasti spek-
tra (obr. 3). 

Podia S. Hawkinga čierna diera vysiela žiare-
nie aj v prípade, ked na ňu žiadna látka ne-
dopadá. Jav sa nazýva vyparovanie čiernych 
dier. Je spósobené kvantovomechanickým tune-
lovým javom a má charakter žiarenia čierneho 
telesa s maximom intenzity pri vinovej dlžke 
porovnatelnej s polomerom čiernej diery. 

Dá sa povedať že hviezdny vývoj pri róznych 
počiatočných hmotnostiach je detailne prepra-
covaný. Neisté sú tvrdenia o počiatočných 
a konečných fázach vývoja. Žijeme ale v dobe, 
kde každý deň prináša nové poznatky v tejto 
oblasti, jednak prostredníctvom rozvoja teórie 
vlastností hmoty pri hraničných podmienkach 
a rozvojom pozorovacej techniky — zvyšovaním 
rozlíšenia pozemských dalekohladov a rozši-
rovaním spektrálneho oboru pozorovania po-
mocou kozmickej techniky. Tento pokrok móže 
spúsobiť aj prekvapujúce zmeny v dnes 
zaužívaných interpretáciách. 

MILAN RYBANSKÝ 

Obr. 3. Mechanizmus žiarenia neutrónovej hviezdy (resp. okolia čiernej diery) v rbntgenovej oblasti spektra. 
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Slnečná aktivita 
Dá sa povedať, že priebeh slnečnej aktivity 

zodpovedá fáze vzrastu cyklu. Je pomerne na 
nízkej úrovni, ak uvážime, že maximum cyklu sa 
predpovedá na budúci rok. 

17. mája t. r. zaznamenali neutrónové moni-
tory umiestnené vo vyšších šírkach zaujímavý 
jav, ktorý sa nazýva GLE - Ground Level Event. 
Tento bol označený poradovým číslom 71 -
GLE71 - a záznam priebehu z ruského neutró-
nového monitora na poloostrove Kola, s minú-
tovým rozlíšením je na obrázku. 
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Modrá čiara na obrázku označuje UT výskytu 
erupcie na Slnku, podfa pozorovania rbntgeno-
vých fotometrov na družici GOES. Erupcia bola 
triedy M5,1. Medzi erupciou a GLE uplynulo 
22m 305, teda častice, ktoré jav spósobili, sa 
pohybovali r chlosťou 0,373c = 112 000 km/s. 

Nejde o častice CME — výronu hmoty po 
erupcii, ktoré obyčajne prichádzajú do oblasti 
Zeme za 1 až 2 dni a spósobujú poruchy mag-
netického pol'a. V prípade GLE nebadáme žiad-
ne zmeny v geomagnetickom poli. 

GLE Č. 1 bol pozorovaný 28. 2. 1942, ked' po-
čas 2. svetovej vojny americkí vojaci spozorova-
li výpadok spojenia na krátkych vinách a záro-
veň bol pozorovaný vzrast úrovne kozmického 
žiarenia. Doteraz aj s najnovšie opisovaným bo-
to zaregistrovaných 71 takých udalostí. Niektoré 
z nich boli zaregistrované aj na Lomnickom 
štíte, tj. častice boli v týchto udalostiach urych-
lené aspoň do energie zodpovedajúcej rigidite 
(pomer hybnosti a náboja) 4 GV, čo je prahová 
rigidita pre polohu Lomnického štítu. Prípad 
najsilnejšieho vzrastu intenzity kozmického 
žiarenia nameraný na Lomnickom štíte bol GLE 
Č. 42 z 28. 9.1989, keďv 5-minútových interva-
loch bol nárast o 180% oproti priemernej hod-
note pre toto obdobie. 

Pri opisovanom GLE Č. 71 bol na Lomnickom 
štíte pozorovaný iba nepatrný vzrast cca o 2 %. 
Je pravdepodobné, že GLE spósobujú priamo 
slnečné neutróny, ktoré vznikajú pri erupciách. 

Milan Rybanský 
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3. kontakt o 4:38 UT, d'alekohl'ad Celestron 68 a 
fólia Astrosotar, snímané monochromatickou 
kamerou DMK41AS02. 

A k začínate čítat'tieto riadky, 
s velkou pravdepodob-
nosťou patríte do malej 

skupiny lůdí, ktorí šieste júnové ráno 
tohto roka nepovažovali len za začia-
tok jedného tuctového dňa v strede 
pracovného týždňa. Žili sme totiž ve-
domím, že budeme aspoň na krátky 
čas svedkami úkazu, ktory" význam-
ným spósobom ovplyvnil astronómiu 
minulých storočí. Kyčli nemu mnohí 
z velikánov tejto vedy nasadzovali 
svoje životy na strastipiných výpra-
vách naprieč zemegul'ou a m í nemali 
vóbec to šťastie žiťv období jeho po-
zorovania. 6. júna tohto roka sme aj 
z územia Slovenska mohli vidieť 
Venušu prechádzať pred slnečným 
diskom. Po ósmych rokoch druhý raz 
sme si pri pohl'ade do d'alekohl'adov 
na jeden z najzriedkavejších pred-
povedatelhých astronomických úka-
zov uvedomili, že sme šťastná generá-
cia. Alebo presnejšie, šťastná astro-
nomická generácia. 

Daniel Tóth, Svátý Peter 

Malú pozorovaciu expedíciu sme zorganizovali spo-
lu s Petrom Dolinským a Romanom Jekkelom. Ukaz 
sme pozorovali medzi Hurbanovom a Svátým Petrom. 
Predpoveá počasia vyšla, obloha bola ráno jasná. Nad 
západným obzorom dominoval Mesiac dva dni po spi-
ne. Pripravili sme prfstroje a očakávali východ Slnka 
s Venušou. Pohlad na vychádzajúcu dvojicu bol nád-
herný. Ukaz sme pozorovali vizuálne a fotograficky. 
Prvé snímky boli zhotovené Ha ďalekohiadom Lunt 
LS35. Tretí a štvrtý kontakt bol zaznamenaný cez Ce-
lestron C8 a fóliu astrosolar. Na snímanie sme použili 
monochromatickú kameru DMK41. Velmi zaujímavé 
boto sledovanie výstupu Venuše po štvrtom kontakte 
cez Ha ďalekohlad, keď bol okraj kotúčika krásne po-
zorovatelný nad chromosférou. Padali sak nám aj 
štyria bývalí študenti Pomaturitného štúdia astronómie 
aj so svojou technikou, a tak sme boli nakoniec siedmi 
(statoční) spolu s malým lesikom áalekohfadov. 

Ján~T~th~Břa~ šl ~u ~hradně nádvorre-

Ako sme pozorovali 
Pozorovanie astronomickej udalosti takéhoto 

významu zasluhuje aj zodpovedajúcu prípravu. 
Navyše ked' je jej minulosť úzko spojená s rodá-
kom z nášho územia a významným astronómom 
18. storočia Maximiliánom Hellom. Tento pre-
chod po 243 rokoch od Hellovho pozorovania sa 
mal zopakovať v rovnakých podmienkach, čo mu 
dodávalo osobitý význam. Spolu s okrúhlym 
výročím jeho smrti nás tieto udalosti i spomienka 
na neho inšpirovali k iniciatíve s názvom 2012 —
rok Maximiliána Hella. Už vlani v lete v Žiari 
nad Hronom, hvezdárni a planetáriu, ktorá nesie 
jeho meno, naštartovali pripravu projektovej 
dokumentácie, ktorá vychádzala z výnimočnosti 
pozorovaní prechodu Venuše pred slnečným 
diskom. Projekt podporila Nadácia SPP aj SZAA 
a spolupráca mala prvé vyvrcholenie 6. marca 
2012, ked'sa v priestoroch KHaP MH v Žiari nad 
Hronom uskutočnil seminár na tému Maximilián 
Hell a prechod Venuše pred slnečným diskom. 

V tom čase však už napino vyvíjala činnosť aj 
pracovná skupina zložená z pracovníkov stredo-

slovenských hvezdární, zástupcov SZAA a SAS, 
ktorú koordinoval Mgr. Július Koza, PhD. z As-
tronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici. 
Pracovali na priprave textov a propagačných ma-
teriálov, bola vydaná brožúrka, plagát aj letáky. 
Tieto materiály sa možno dostali do rtík aj vám, 
pretože holi postupne distribuované všetkým as-
tronomickým zariadeniam na Slovensku. 

Po dohrej skúsenosti z roku 2004 zorganizoval 
AsÚ SAV v apríli pod Tatrami tradične kvalitne 
lektorsky obsadený celoštátny seminár pre učite-
lov, kde rezonovala aj téma prechodu Venuše. 

Výzva Pozorujte s narvi precliod Venuše pred 
slnečným diskom bola zaslaná na množstvo zá-
kladných a stredných škól. Jej súčasťou bol aj po-
zorovací protokol, do ktorého mali pozorovatelia 
možnosť zaznamenať informácie o svojom po-
zorovaní, jeho podmienkach, pristrojovom vy-
bavení, časoch posledných dvoch kontaktov 
a pod. Zoznam zapojených jednotlivcov a skupín 
nájdete na stránke: 

http://venustransit2012.szaa.org. 

Priebeh prechodu Venuše 
pred Slnkom v Ha, snímka 
zhotovená 4:02 UT. 

•:• qs : 
-‚ 

Fotografované Nikonom 05000 s použifm objektivu Nikkor 18-105 f/3.5-5.6G — 5,6, 1/800 s, ISO 200. 
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prechod Venuše 
Táto adresa, postupne uvádzaná do života ako 

príloha stránok SZAA, sa stávala miestom sústre-
denia textov, informácii a dóležitých údajov 
o tranzite na slovenskom internete. Jej ambíciou 
boto poskytnúť to najpodstatnejšie „pod jednou 
strechou" a pokúsiť sa v spolupráci s niektorými 
astronomickými subjektmi o sprostredkovanie 
priameho prenosu prechodu Venuše z územia 
Slovenska. S blížiacim sa 6. júnom, ako pomaly 
pribúdalo informácií o tranzite na stránkach jed-
notlivých astronomických zariadení na Sloven-
sku, sa na nej rozrastal aj zoznam pozorovacích 
miest pristupných verejnosti. 

Aj ked sme u nás mohli na rozdiel od roku 
2004 pozorovať len časť celého prechodu Venuše, 
význam tejto blížiacej sa udalosti dával tušiť, že 
vzbudí patričný mediálny ohlas. 30. mája sa 
v Žiari nad Hronom uskutočnila tlačová konfe-
rencia venovaná prehTadnému zhrnutiu informá-
cií pre zástupcov novinárskej obce. Na konfe-
rencii vystúpili naše popredné astronomické 
autority, zástupcovia AsU SAV, SAS, SZAA a aj 
hvezdární. 

V dňoch krátko pred tranzitom vrcholila, 
pochopiteTne, aj priprava azda vo všetkých 
hvezdárňach a pozorovateTniach na Slovensku. 
Astronómovia od Kolonice až po amatérov 
v Malackách nedočkavo odratúvali posledné 
hodiny. Prípravná fáza predstavenia sa tak dosta-
la do svojho finále. Rozhodnutie o tom, či a ako 
sa na premiéru opona otvori, malo však ako vždy 
v rukách počasie. 

PavoIRapavy, ,Rimávska Sobota 

Prístroje: R 160/2450, CCD SRT 1.3. 

~ 
Venuša 4.6. o10:59 UT (38,5 hod. pred prechodom, 
elongácia 2,6°) a 8. 6. 2012 o 8:57 UT (55,4 hod po 

prechode, elongácia 3,7°). Na snímkach je veltni 
dobre viditelhá Venušina atmosféra. Prístroje: 
R 160/2450+2x telekonvertor, CCD SRT 1.3. 

Menej šťastia mal v tomto smere sever a vý-
chod krajiny. Na západe a juhu Slovenska sa po 
prechode frontálnej oblačnosti večer a najmá 
v noci začalo vyj asnievať. To už sme krátko po 
polnoci nášho času na internetových záberoch 
z mých miest na Zemi sledovali, ako sa Venuša 
zahryzáva do okraja Slnka. A netrpezlivo čakali 
kedy vyjde u nás. 

Tatranská Lomnjca 
AsÚ SAV pripravil na noc pred prechodom 

vedecko-popularizačné podujatie Noc a ráno 
s Venušou. V prednáškovej časti sledovalo asi 80 
návštevníkov, najmá z radov žiakov a študentov, 
internetový prenos tranzitu z observatória Mauna 
Kea na Havajských ostrovoch a nórskeho Trom-
sá, ktorý bol dophiený komentármi a prednáška-
mi pracovníkov AsU. V skorých ranných hodi-
nách pokračovalo podujatie pozorovacou časťou, 
ktorú však poznamenala zamračená obloha. 
V závere prechodu sa však predsa Sloko v me-
dzerách medzi mrakmi objavovalo a nakonec ku 
všeobecnej spokojnosti, každý z pritomných 
Venušu pred diskom Slnka videl. 

Viac na httpJ/www.astro.sk/news/images/ 
program.pdf alebo len http://www.astro.sk/news/. 

Rimavská Sobota 
Počasie ráno nebolo ideane, mraky s oparom 

a hmlou na východe odradili asi mnohých, 
ktorým sa nechcelo vstávať. Tí čo prišli na 

b~ 

Čakanie na Slnko. 

Tatrans <á Lotanníca 

Slnko cez mraky v Starej Lesnej. 

Prístroje: R 150/1200, 
Canon 11000, ISO 400, 
exp.1/250s. 
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Verejné pozorovania. 

Ráno v znamení mrakov. 

Daniela Rapavá, Rimavská Sobota 

Priemet pri pozorovaní pre verejnosf. 

Riaditef hvezdárne Pavol Rapavý v kupole. 

hvezdáreň však neolutovali. Kým sa Slnko 
schovávalo, sledovali v prednáškovej miestnosti 
on-line prenos zo sveta. Za krátky čas už Slnko 
vykuklo a i ked pomedzi mraky, sledovali náv- 
števníci so vzrušením Venušu pred Slnkom. 
Úkaz si fotili v priemete i v protuberančných 
dalekohladoch, študovali plagátiky a materiály, 
niektorí dokonca aj so svojimi štvornohými 
miláčikmi. Jednoducho, kto prišiel, určite neolu- 
toval, dokonca sa podaril aj internetový prenos. 

Stred Slovenska 
Celý maratón aktivít spojený s prechodom 

Venuše sa začal už 5. júna v poobedňajších hodi-
nách, ked bola v priestoroch KHaP MH v Žiari 

nad Hronom za účasti podpredsedníčky NR SR 
Jany Laššákovej a ministra školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR Dušana Čaploviča, slávnost-
ne odhalená busta Maximiliána Hella. Vd'aka 
občianskemu združeniu Maximilián Hell z Nitry, 
ktoré ju venovalo, tak podobizeň tohto význam-
ného astronóma nášho regiónu zaujala dústojné 
miesto pri vstupe do nášho zariadenia. 

Pozorovatelské aktivity nasledujúceho rána 
sme rozdelili do dvoch lokalit. Tou atraktívnej-
šou bola snaha o prepojenie pozorovania s rodis-
kom Maximiliána Hella. Časť našich odborných 
pracovníkov vycestovala s pozorovacou tech-
nikou na vrch Sitno, nachádzajúci sa symbolicky 
nad obcou Štiavnické Bane. Lepšie dostupnou 

alternatívou bola terasa hvezdárne v Žiari 
nad Hronom. Na oboch týchto miestach nám 
po zamračenej noci vyšlo Slnko do čistej 
modrej oblohy a niekolko desiatok nadšen-
covi, ktorí nás navštívili, si tak mohlo pre-
chod Venuše vychutnať v celej jeho kráse. 
Viac o pozorovaní zo Sitna je v článku na 
http: //www. szaa. org/index. php/hell-
sitnianski-rytieri-a-prechod-venuse.html. 

Spolu s kolegami z hvezdárne v Banskej 
Bystrici, ktorí pozorovali z bystrickej Var-
tovky, sme pripravili dokonca aj priamy 
prenos tranzitu z nášho územia. Ihnedpo vý-
chode Sluka mohli tak návštevníci našich už 
spomínaných stránok sledovať spolu s preno-
som zo sveta aj on-line prenos prechodu 
Venuše zo Slovenska. 

Amatérski astronómovia tiež nezaostávali 
a zorganizovali úspešné pozorovania pre 

Peter Zimnikoval, Banská Bystrica 

Prechod Venuše 
ako tranzit exoplaněty 

Prechod Venuše pred slnečným diskom je presne 
taký istý úkaz ako tranzit extrasolárnej planéty pre-
chádzajúcej popred svoju hviezdu. Kedže váčšina 
objavov exoplanét sa vykonala na základe pozoro-
vaní zmien jasnosti hviezdy počal takéhoto tranzitu, 
rozhodli sme sa skúsiť pozorovať prechod Venuše 
meraním zmeny jasnosti Slnka. 

Pokles jasu Slnka zakrytého diskom Venuše je 
velmi malý. Venuša má uhlový priemer približne 
1/30 priemeru Slnka, a tak zakrýva len asi 1/900 
slnečného disku. Jasnost Slnka tak v čase prechodu 
poklesne o 0,11 %, čo spósobí zníženie jasnosti 
Slnka len asi o 0,0012 magnitúdy. 

Nádherné počasie v Banskej Bystrici ráno 6. júna 
umožnilo pozorovanie prechodu. Počas záverečnej 
fázy úkazu sa Slnko vo viac-menej pravidelných 
intervaloch fotografovalo digitálnou zrkadlovkou 
umiestnenou na malej paralaktickej montáži. Aby po-
zorovanie prebiehalo podobným sp6sobom, akým 
sa objavujú exoplanéty, bol použitý objektív s pomer-
ne krátkou ohniskovou vzdialenosfou f'= 85 mm, 
samozrejme, vybavený neutrálnym filtrom. V ob-
dobí asi od 6:24 do 7:00 sa získalo 20 snímok Sln-
ka. Aby nedošlo k zbytočným skresleniam, snímky 
boli ukladané v nekomprimovanom formáte TIF. 
Pri použitom objektíve mal obraz Slnka priemer 
okolo 150 pixlov a obraz Venuše pozostával asi 
z 25 pixlov. Z jednotlivých snímok sa vybrali štvor-
cové oblasti ol s rozmerom asi 80x80 pixlov. Re-
latívny jas Slnka bol určovaný ako priemerná hod-
nota jasu pripadajúceho na jeden pixel v cele] 
oblasti ol. Teda, z atribútov pixlov v systéme rgb 

Obr.1 

bol pre každý pixel urobený priemer zložiek r, g 
a b a relatívny jas sa urobil ako priemer všetkých 
pixelov v oblasti. Jas Slnka počas pozorovania sys-
tematicky narastal, čo vyplývalo zo zvžčšovania sa 
výšky Slnka nad obzorom. Aby boto možné vyhod-
notiť vplyv Venuše, bolo potrebné hodnotu jasu 
normalizovať na jednotné podmienky. Jednou 
z možností boto merať jas oblasti snímky obsahu-
júcu časť slnečného disku (mimo obrazu Venuše). 
Na tento účel sa určovala priemerná hodnota jasu 
pixelov v oblasti o2. Pomer jasov o2/ol by tak mal 
zodpovedať relatívnej hodnote jasu Slnka. Druhý 
použitý spósob boto určenie pornem priemerného 
jasu Slnka a jasu pozadia meraného v oblasti 03. 

34 * Kozmos 4/2012 



Tomáš Dobrovodskyy 'iar nad Hronom 

verejnosť v Detve, Zvolenskej Slatine, Ponikách 
a mých miestach nášho regiónu. 

Žilina 
V najsevernejšom krajskom meste Slovenska 

boto pozorovanie naplánované z dvoch sta-
novísk. Kvóli lepšiemu obzoru z kopca Velký 
Diel a približne od pol šiestej aj z pozorovateTne 
na Malom Dieli. Aj tu malo však počasie opačný 
názor a ráno záujemcov privítalo zamračenou 
oblohou. No aj napriek tomu Sloko niekolkokrát 
cez diety v oblačnosti ukázalo svoju tvár a dovo-
lilo zopár záberov. 

Jas Slnka sa potom určil ako pomer ol/o3. Výber 
oblastí je zobrazený na zváčšenom výreze jednej 
zo snímok Slnka (obr. 1). 

Na obrázku 2 sú zobrazené všetky snímky Slnka 
a sú umiestnené vzhfadom na časovú škálu grafu. 
V hornej časti je vynesená svetelná krivka získaná 
ako pomer priemerných jasov v oblastiach o2 a ul. 
V dolnej časti je krivka vynesená z pornem jasnos-
tí v oblastiach ol a o3. Obidve krivky majú dosť 
podobný priebeh. Prvých niekolko bodov pred-
stavuje oblasť relatívne stáleho jasu, no s velkými 
fluktuáciami, ktoré vyplývajú z malej výšky Slnka 
nad obzorom v danom čase. Týmito bodmi bola po-
mocou lineárnej regresie preložená priamka a. 
Oblasťou so znatelne narastajúcou jasnosťou bola 
preložená priarnka b. Oblasťou posledných 5 bodov, 
ktorá vykazuje viac-menej stálu hodnotu jasu, bola 

02/01)

o1 /o3ř 

b~ 

preložená priamoa c. Obecne prienik priamok a a b 
by mohol zodpovedať kontaktu T3, b a c by mohol 
zodpovedať času posledného kontaktu Venuše 
a Slnka (T4). 

Porovnávanie jasu časti Slnka a jasu celého Sln-
ka dáva lepší výsledok, no porovnanie Slnka a jasu 
pozadia oveTa lepšie napodobňuje podmienky po-
zorovania tranzitov exoplanét, kde nie je možné 
kalibrovať jasnosti určovaním jasu časti nezakrytej 
hviezdy. 

Oblasti krivky prekladanej priamkou a by možno 
dala lepšiu informáciu o čase kontaktu T3, no bolu 
potrebné začať snímkovať o desiatky minút skór, čo 
sa nepodarilo. Na začiatku snímkovania už bola 
Venuša blízko okraja disku. VzhTadom na to, že 
podstatná časť žiarenia Sluka prichádza zo stredovej 
oblasti disku. Venuša vyvoláva na okraji disku 

relativna Jasnost' 

0,73 

C 
0,72 

- 0,71 

0,17 
C 

- 0,16 

0,15 

7:00 SELČ 

ovela menší pokles jasu Slnka. Ukázalo sa tiež, že 
by bolo užitočné mať viacej snímok aj po ukončení 
prechodu a tiež skrátiť interval expozícii, a tým zís-
kať viac údajov. 

Meranie tohto druhu je velmi zaťažené chybami 
vyplývajúcimi z pozorovania cez atmosféru Zeme. 
I keď bolu počasie takmer ideálne, mohli sa vysky-
tovať neviditeFné transparentně vysoké oblaky alebo 
stopy po lietadlách, ktoré mázu významne ovplyv-
niť meranie, a to najmá preto, že znižujú jas Sloka, 
no naopak, zvyšujú jas pozadia. Navyše spravidla 
nie sú homogénne rozmiestnené po celom mera-
nom obraze. Napriek všetkému pokus poukázal na 
to, že metóda je dostatočne citlivá, aby zazname-
nala takýto malý pokles jasnosti Slnka, a teda aj 
prípadných mých hviezd. 

Priemer Venuše predstavuje len asi 1/115 prie-
meru Slnka. Ak by sme prechod pozorovali z vetkej 
vzdialenosti (napn7clad od inej hviezdy), jej kotúčik 
by mal práve takýto relatívny rozmer voči Slnku. 
Pri pozorovaní Slnka z takejto vzdialenosti by 
pomernú vellcosť, ako mala Venuša pri pozorovaní 
zo Zeme, mali planéty Urán a Neptún. Preto sa za-
tiaf váčšinou objavujú exoplanéty takýchto a váč-
ších rozmerov. Treba však poznamenať, že tieto 
planéty sa objavujú váčšinou pri oveTa váčších 
hviezdach ako je Sluko, a tak aj planéta velkosti 
Jupitera spósobí ovela menší pokles jasnosti ako 
Venuša pri pozorovaní zo Zeme. 

Prechod Merkúra pred slnečným diskom pravde-
podobne nebude možné takýmto spósobom pozoro-
vať. Merkúr má v čase prechodu asi 4x menší uhlový 
rozmer ako Venuša a zatieni tak asi 16x menšiu 
plochu Sluka. V danom zobrazení by jeho rozmer na 
snímke predstavoval len niečo viac ako 1 pixel. Zme-
na jasnosti Sluka vyvolaná prechodom Merkúra tak 
bude ovefa menšia, ako mázu spósobiť mé vplyvy. 
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Schmidt-Cassegrain Celestron CPC925. 

Sitno, ktoré sme si vybrali ako miesto pozorova-
nia, je najvyšši bod Štiavnických vrchov v nadmor-
skej výške 1009 m. Na Sitno som bol už viackrát, 
mal som nafotenú celú panorámu, takže nebol pro-
blém zistit na fotko v ktorej časti presne vyjde Slnko. 
Poloha vychádzala niekde iužne od Stiavnice. Pres-
nejšie medzi Banskou Štiavnicou a Sv. Antonom. 
Sitno by som však neurazil malým d'alekohfadom; 
velký kopec si jednoducho vyžadoval velký d'aleko-
hfad. Rozhodnutie proto padlo na náš firemný 
Schmidt-Cassegrain Celestron CPC925. Je to 
pinoautomatický katadioptrický d'alekohfad s ideál-
nou svetelnosfou, osadený OPS modulom s velmi 
jednoduchým ovládaním, ktorý ma ešte nikdy a za 
žiadnych okolností nesklamal. 

Prvé snímky vznikali cez oblaky a sú nádherne 
zvinené. Celý slnečný kotúč predierkovaný Venu-
šou sa nám zobrazil až minútu po piatej hotline. 

Rád by som toto pozorovanie venoval spomien-
ke na dvoch vzácnych rodákov spod Sitna: Maxi-
miliánovi Hellovi a našej dobrej kamarátke Ulrike 
Babiakovej, ktorá už nie je, žiaP, medzi nami a ktorá 
celý svoj krátky život zasvátila astronómii, vesmíru, 
odhafovaniu tajomstiev vedy a jej popularizácii. 

Peter Zbončák, TROMF Banská Bystrica 

Zoltán Csontos, Hurbanovo 

Hurbanovo 
V snahe umožniť pozorovanie d'alekohl'admi 

čo najváčšiemu počtu záujemcov, boto okrem 
Hurbanova zorganizované aj pozorovanie v ZŠ 
Marcelová, v Modranoch a aj na atraktívnych 
komárňanských baštách. K dispozícii bol dosta-
tok dalekohTadov, televízne CCD kamery, a tak 
si mnohí sami vyskúšali aj meranie jednotlivých 
kontaktov. 

Bratislava 
V našom hlavnom meste vychádzalo Slnko 

azda najneskér z celého územia Slovenska, no 
dóležité bob , že na krásnu a bezoblačnú oblohu. 
Jedným z verejných pozorovacích miest bol 

b~ 

Západ Sinka 
„Tréning" na fotografovanie Venuše pred 

slnečným diskom absolvovali mnohí už dlho 
pred júnovým úkazom. Marián Mičúch nám 

poslal do redakcie pohl'ady na západ Slnka, 
ktoré vznikli v rámci takéhoto „tréningu". 
Fotografie boli urobené v Plevníku 20. 3. 2012 
okulárovou projekciou Coronadom 40/400 
upevnenom na paralaktickej montáži. 
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Honí Gymnázium na Komenského ulici v Lípa-
foch boto medzi oficiálne prihlásenými pozoro-
vatel'mi prechodu a mali aj sprievodné podujatia 
a prednášky, ktoré sa začali už v stredu o 0:30, 
počasie sa k nim zachovalo macošsky. Asi 85 
návštevníkov sa z nedalekého pofa, kde mienili ro-
zostavit techniku, vrátilo dnu a online pozorovali 
prostredníctvom internetu úkaz z Havajských os-
trovov a Nórska. 

František Erben, Bratislava, hradné nádvorie 

V Bratislave pozorovanie prechodu Venuše pred 
slnečným diskom organizovala Katarína Mašteno-
vá, pracovníčka Slovenského národného múzea, 
ktorá vedie astronomické krúžky a aktivity v Brati-
slave. Pozorovania sa uskutočnili na hradnom ná-
dvorí a zúčastnilo sa na nich zhruba 80 záujemcov. 
Mali k dispozícii bohatú astronomickú techniku. 

Verejné pozorovania boli aj v okolí Bratislavy. 
Napriklad v Modre organizoval pozorovanie Lu-
boslav Dobrovoda, ale pozorovalo sa aj vo 
Viničnom a v Pezinku organizovala pozorovanie 
Monika Sekáčová. 

Projekcia cez Dobson vlastnej výroby autora fo-
tografie o 5:53 hod. Fotoaparát Sony Cyber-shot. 
Na projekcii sú vidiet'jemné pásiky mrakov. 

Organizátorka pozorovania na bratislavskom 
hrade Katarína Maštenová pred projekciou. 

37 * Kozmos 4/2012 



Album pozorovatelé: Prechod Venuše pred slnečným diskom 

Pristroje: Ďalekohl'ad Vixen 200/1800 + Power-
mate 2x + Astrosolar + CCD Astropix 1.4. 

Pozorovanie prechodu Venuše pred SI-
nečným diskom sme plánovali dlho vopred. 
Ako sa blížil termín, tak sa ustálil nielen po-
zorovací program, ale aj „obsluha tech-
niky". V Zohore, ktorý sme si zvolili za našu 
základňu káli zázemiu, sme sa nakoniec 
zišli siedmi: Anežka Ščerbáková, Miro 
Grnja, Martin Horváth, Igor Turan, Tomáš 
Maruška, Peter Pír a Ivan Majchrovič. Zá-
klad programu tvorili tni zostavy $ CCD 
kamerami (detail, celý disk a H-alfa), ktoré 
vhodne dopinili „digitalisti" a „kameramani" 
svojimi prístrojmi. Dokonca sme mali aj je-
den ďalekohl'ad na vizuálne kochanie sa 
úkazom. Počasie nás chvílL naťahovalo, ale 
potom oblačnost odišla a na nás čakal 
krásny východ Slnka aj s čiernym 
kotúčikom Venuše. Takže náš Astrofoto.sk 
Team si tento krásny úkaz napino užil. 
Priložené obrázky sú len malým zlomkom 
nasnímaného materiálu, ktorého je niekolko 
desiatok gigabajtov. 

Ivan Majchrovič, 
za astrofoto.sk Team 

Prístroje: Ďalekohl'ad Maksutov 90/1300 + 
Astrosolar + H-alfa 35nm + CCD Astropix 4.0. 

Prístroje: Ďalekohl'ad 
Coronado PST + 
barlow 2x + CCD 
Astropix 1.4+. 

—~ 
Prístroje: Ďalekohl'ad 
Maksutov 90/1300 + 

Astrosolar + H-alfa 
35nm + CCD 
Astropix 4.0. 

NORSAS 
2012 
...alebo 10 štátov za 17 dní - aj tak by sa dala 
nazvat expedícia, ktorú Slovenská astronomická 
spoločnost pri SAV (SAS pri SAV) zorganizovala 
do Nórska za účelom odpozorovania celého 
priebehu prechodu Venuše pred slnečným dis-
kom. Termín expedície nebol priaznivý pre pe-
dagogických pracovníkov, učitel'ov a študentov, 
no s tým sa nedalo nič urobit. Preto expedícia 
NORSAS 2012 bola málopočetná v porov-
naní s takými expedíciami SAS akými bolí 
SASTUR06 za pozorovaním úpiného zatmenia 
Slnka v tureckej Kapadokii v nadmorskej výške 
vyše 1200 m (ukázalo sa, že práve z tohto po-
zorovacieho miesta sa získali najkvalitnejšie 
zábery daného úpiného zatmenia Slnka) alebo 
SASCIN09 za najdlhším úpiným zatmením Sln-
ka 21. storočia do Číny, ktorej sa zúčastnilo 
rekordných 112 účastníkov. 

Bela to však aj príležítosť spoznať Nórsko 
a pritom pozorovat' astronomický úkaz, který 
patrí k najzriedkavejším zo všetkých predví-

Polnočné slnko dye noci pred prechodom. 

datelhých astronomických fenoménov. Je isté, 
že kto mal to štastie na Zemi pozorovat toh-
toročný prechod Venuše, toho dálšieho sa už 
nedožije, nakol'ko ten ďalší prechod Venuše 
bude až v roku 2117. 

Konečne štartujeme 
Na expedíciu tak vyrazilo 25. mája z Kútov 

celkovo 9 Slovákov z róznych kútov Slovenska —
dvaja pracovníci Astronomického ústavu SAV 
v Tatranskej Lomnici, jeden pracovník z Univer-

Celá expedfcia NORSAS 2012. 
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Marek Harman, Ján Másiar, Stolpe, Nemecko 

Cubomír:Maslík, Pécs, Madár o 

je dlhá len 8,3 km. V Nórsku bola vyhlásená za 
najlepšie stavebné dielo 20. storočia. 

Biele noci a stanovanie 
Zemepisná poloha, ktorú sme dosiahli nám 

dáva obrovskú výhodu. Aj ked' cestujeme do 
neskorej noci, I'ahko hl'adáme miesto na tábore-
nie a stany staviame za vidna. To sú biele noci. 
Priviedli nás až do Trondheimu, ktorý je pre 
mnohé cestovné kancelárie už nedostupne se-
verný. V tomto meste sme si pozreli najváčšiu 
gotickú katedrálu celej Skandinávie — Nidaros, 
ktorej stavba sa začala už v roku 1070. Z Trond-
heimu si ordinujeme váčšiu dávku kilometrov. 
Suchá cesta vedie horami, no všade je sneh 
a vegetácia sa ešte neprebudila zo zimného 
spánku. Blížime sa k polárnemu kruhu, začína 
snežiť a každý myslí na to isté: ako tu postavíme 
stany. Konečne polárny kruh dosahujeme tesne 
pred polnocou. Bufet už majú zatvorený, tak len 
pobehujeme po okolí a fotíme sneh. Mrzne len 
trochu, ručička neklesá pod mínus dva stupne. 
Pokračujeme na sever, stretávame len soby 
a žiadny kemping. Hotel je zatvorený, ešte nie je 
sezóna. Postupne sa otepluje až na plus dva 
stupne, tak zastavujeme a staviame stany. 
Tešíme sa na spánok, no je úpine ako cez deň 

b~ 

památník na Slavíne, kde ho zorganizoval Astro-
nomický klub Bratislava v spolupráci so Sloven-
skou organizáciou pre vesmírne aktivity — SOSA. 
Pred svojimi povinnosťami pracovného dňa sa tu 
ušlo približne 60 rudí, ktorí si mohli napino vy-
chutnať čaro Venuše prechádzajúcej pred 
slnečným diskom prostredníctvom priameho 
a projekčného zobrazenia. 

zity P. J. Šafárika v Košiciach, členovia SAS pri 
SAV a záujemcovia o pozorovanie astronomic-
kých úkazov. V Brne sme pribrali ešte 2 členov 
SAS, pozorovatel'ov z Českej republiky, čím sa 
celkový počet osób zvýšil na 11 (4 ženy a 7 
mužov). Postupovali sme cez Prahu, Ústí nad 
Labem, Berlín až do Dánska. Tam sme prešli po 
troch mostoch — 1700 m Lillebmltsbroen (bez-
platný), 18 km Storebmlt (spoplatnený) medzi 
ostrovmi Fyn a Sjólland a 8 km f7resund 
(spoplatnený) z Kodane do Malmo a už sme bolí 
vo Svédsku. V tomto severskom štáte sme 
navštívili len Goteborg a už aj uháňame dálej, 
lebo náš ciel' Nordkapp je ešte veeeeel'mi 
daleko. 

Do Nórska vchádzame po dialhici E6 mostom 
Svinesund (spoplatnený) ponad Iddefjord, ktorý 
oddeluje Nórsko od Švédska. Drahota sa pre-
javuje hned' pri pohl'ade na ceny PHM a neskór 
po vstupe do supermarketu. Ešte že sme o tom 
vedeli, že Nórsko patri k najdrahším krajinám 
sveta, a preto sme v Nemecku nakúpili váčšinu 
potravín na celú cestu. 

V podstate velké mestá sme nemali v pláne 
navštevovať, aby sme si neukrojili z prírodných 
krás, no za Oslo sme zdvihli ruky jednohlasne, 
lebo je slušnosťou spoznať aj hlavné mesto kra-
jiny, ktorá je našim hlavným ciel'om. Zaparkovali 
sme priamo v centre na nábreží pod pevnosťou 

Náhradný pozorovací tábor severne od mestečka Lakselv. 

Pozorovanie na Bratislavskom hrade organi-
zovalo Prírodovedecké múzeum SNM (vid' 
príspevok od Františka Erbena). 

Je takmer nemožné uverejnit všetky ri-
porty z pozorovaní na Slovensku a spomenút 
množstvo pozorovacích miest. Velké podako-
vanie však patrí všetkým, ktorí aktívne pri-
stúpili k organizácii pozorovania vo svojom 
okolí a umožnili tak aj verejnosti uvidiet tento 
jedinečný úkaz. 

Ďalšie predstavenie na nás čaká až 11. decem-
bra 2117 a z územia Slovenska dokonca až o 8 
rokov neskór. Ťažko odhadnúť, aký bude svet 
v čase, ked sa budú Tudia znova kochať pohTa-
dom, ktorý sa nedávno naskytol nám. Zostáva 
veriť, že po hodnotovej, vedomostnej a technickej 
stránke oveTa vyspelejší. A ked' si naši po-
tomkovia budú pripomínať tranzit z roku 2012, 
bude to predovšetkým vaša zásluha. Každého, 
kto ste akýmkoTvek spósobom prispeli k spopu-
larizovaniu tohto krásneho a jedinečného nebes-
kého divadla. 

TOMÁŠ DOBROVODSKÝ 
člen Rady SZAA 

Akershus na neplatenom parkovisku. Platené 
parkoviská boli totiž obsadené. Toto naše malo 
drobnú podmienku, že vo vozidle musel vždy 
byť prítomný nejaký šofér, čo pre nás nebol žiad-
ny problém. Smerom na sever navštevujeme 
ešte Lillehamer na jazere Mjosa a šlapeme na 
olympijské lyžiarske mostíky, kde v roku 1994 
skákali skokani z celého športového sveta. 

Máj znamená zimu 
V mestečku LOM traja účastníci expedície (tzv. 

alpinisti) zostávajú, aby sa pokúsili zdolat na-
jvyššiu horu Nórska GaldhOpiggen (2469 m —
neúspešne, stále je tam ešte privei'a snehu) 
ostatní pokračujeme smerom na Geiranger 
a cestu Trollov (tiež neúspešne, na ceste č. 63 je 
ešte pol metra snehu). Snažíme sa túto pre-
kážku obísť tunelmi, Geiranger fjord vidíme 
z druhej strany, zo Strandy pokračujeme trajek-
tom cez Storfjord a na druhej strane nás už čaká 
červená tabul'a - cesta Trollov jev zime uzavretá. 
Zist'ujeme důležitý poznatok, že v Nórsku je kon-
com mája ešte zima. Meníme trochu náš itinerár 
a pokračujeme k oceánu. Zatial'sme prespávali 
v stanoch, no všade je možné nájst aj chatky za 
cenu 14 eur a viac na osobu. Další trajekt nás 
previezol do mestečka Molde, aby sme po vlast-
nej osi mohli prejst slávnu Atlantickú cestu, ktorá 
je považovaná za najkrajšiu trasu v Európe, hoci 

Prvé polnočné sinko sme videli na Lofotách. 
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Lofoty, azda najkrajšie miesto aké sme kedy videli. 

Venuša a fotosféra. Foto: Rudolf Gális 

Venuša a chromosféra. 
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a ráno o ósmej nás budí bager, ktory" pre-
miestňuje metrové balvany až sa stany trasú. 
Balíme a tešíme sa na Lofoty. 

Lofoty 
V mestečku Bod" zisťujeme, že trajekt do 

Moskenes je príliš drahý, navyše by sme museli 
pol dňa čakat' a cesta by trvala 4 hodiny, tak 
pokračujeme ďalej a prezradíme velké tajom-
stvo. Z mestečka Bognes sa dá dostat' za 
rozumnú cenu na Lofoty do Lodingenu. Už 
z trajektu máme úžasný výhl'ad na zasnežené 
pohoria. Víta nás pekné počasie a v Svolva=re 
skúšame dye chatky pre všetkých za zjed-
naných 1 100 „nokov" (nórskych korún — NOK). 
Nečakané pohodlie nás vytrháva zo zabeh-
nutého režimu. Na druhý deň nás Lofoty úpine 
dostali, nikto z nás nevidel krajšiu prírodu, čis-
tejšiu oblohu a konečne aj polnočné slnko nad 
Nórskym morom. Golfský prúd tu spósobuje, 
že more nikdy nezamíza a už od Jani Lofoty hra-
jú všetkými farbami. Lofoty by si zaslúžili knihu, 
nie odstavec v článku. 

Prekvapenie -
•teplenie za polárnym kruhom 

Zaznamenávame zaujímavý efekt. Ako sme 
prekročili severný polárny kruh a smerujeme 
dálej na sever, neustále sa otepluje. Možno že 
aj tu sa ozvalo leto, no myslíme si, že je to aj 
tým, že sa nemá kedy ochladit', kedže slnko 
nezapadá. Lofoty nechávame za sebou a nav-
števujeme posledné mesto na ďalekom severe 
— Narvik. Je to prístav, ktory" nezamfza a ešte aj 
dnes sa využíva na prepravu kvalitnej železnej 
rudy. Golfský prúd tu robí divy, v noci je plus 10 
stupňov a nám to zrazu pripadá ako exotika, 
takže v našich hrubých spacích vakoch sa spa-
lo v pohode. Po prehliadke Narviku z vtáčej per-
spektívy (lanovkou sme sa vyviezli do nad-
morskej výšky 650 m) sme mali ešte stále dlhú 
cestu na Nordkapp a času do tranzitu Venuše 
už vel'a nezostávalo. Preto sme sa cestou už 
nikde nezastavovali a mierili sme rovno na tak-
mer najsevernejší cíp pevninskej Európy. Pred-
poved' počasia sme s približujúcim sa dátumom 
tranzitu sledovali stále intenzívnejšie na inter-
nete cez Rudov mobil, no pre Nordkapp to 
nevyzeralo priaznivo na najbližšie dni a noci. 
Išli sme sa presvedčiť na vlastné oči, ved' po 
precestovaných takmer 6000 km nebolo sily, 
ktorá by nás bola odradila. Ako sa však hlavný 
ciel' našej cesty blížil, videli sme na vlastné oči 
frontálny systém, ktoryý sa pomaly nasúval od 
severu. 

Nordkapp, náhradný tábor 
a tranzit Venuše 

Priamo na Nordkappe nám pršalo, fúkal sku-
točne silný severák, ktory" nás zrážal na kolená 
a mnohí ani nevyšli do nepohody. Urobili sme 
teda nevyhnutné dokumentačné zábery, a keď-
že do tranzitu zostávalo už len 24 hodín, otočili 
sme sa spát a začali sme hladať náhradné 
miesto na pozorovanie očakávaného úkazu. 

Po chladnej noci v stanoch sme sa prebudili 
do jasného dňa a asi 200 km južne od Nord-

Slnko s Venušou uniká pred prichádzajúcou 
ohlačnost'ou. 

kappu, trochu severne od mestečka Lakselv, 
sme našli kótu so súradnicami a.: 22° 55' 40,6" 
v.z.d.; cp: 70° 12' 30,4" s.z.š. ako vyšitú pre po-
zorovanie severného horizontu. V nadmorskej 
výške 57 m sme rozložili asi 50 kg astrono-
mickej techniky, 3 dálekohl'ady na dvoch par-
alaktických montážach. Hodinové stroje na au-
tobatériu, dva slnečné filtre na fotosféru, jeden 
Ha na chromosféru a niekolko zrkadloviek 
Canon. Počasie boto celý deň vynikajúce a na 
oblohe bolí len krátkotrvajúce stopy po li-
etadlách. Pred polnocou sa Slnko nebezpečne 
priblížilo k vzdialenému horizontu, no nebol to 
dóvod na paniku, lebo podl'a našich výpočtov 
sme vedeli, že Slnko v dolnej kulminácii prejde 
dva stupne nad obzorom. 

Tesne pred polnocou sme spustili video, po 
druhom kontakte sme robili pravidelné snímko-
vanie a počasie boto stále výborné. Po asi troch 
hodinách sa od severu začal približovať tenký 
oblačný pás, no Slnko s Venušou v popredí mu 
úspešne unikalo pri svojom dennom pohybe. 
Bola to však predzvesť meniaceho sa počasia, 
a žial', naše obavy sa napinili tesne pred 3. kon-
taktom, keá nás od severu dostihla frontálna 
oblačnost. Skončili sme predčasne, no spoko-
j í, lebo v Nórsku sme počas nášho pobytu 
dostali lepšie počasie, aké si človek móže za-
slúžiť. 

Cesta domov 
Ráno sme zaliezli do stanov, dospali sme 

potrebné kilometre na spiatočnú cestu 
a poobede sme vyrazili na juh, najkratšou ces-
tou na Slovensko cez Finsko. Zastavili sme sa 
len na fínskom polárnom kruhu, kde pestujú 
kult Laponského deda mráza a v nočných 
Helsinkách, ktoré mi architektúrou pripomenuli 
Petrohrad, zapamátaný ešte počas študentskej 
školskej návštevy. Na druhý deň nás trajekt pre-
viezol konečne do cenovo dostupného prostre-
dia, kde sme si mohli dopriat aj obed v reštau-
rácii. Pár hodín sme venovali ešte prehliadke 
historickej časti Tallinu, ktorá sa vyrovná najkra-
jším svetovým metropolám, precestovali sme 
Estónsko, Lotyšsko, Litvu a Polsko a po najaz-
dených 9600 kilometroch sme zaslúžene za-
kotvili každý vo svojej posteli. 

Dr. Ladislav Hric - vedúci expedície 
Foto autor a Dr. Rudolf Gális, UPJŠ Košice 

Fázy prechodu Venuše po prvom kontakte. Fotografované vo filtri Ha. Foto: Rudolf Gális 



Podujatie 

Európske solárne dni 2011 - 2013 
Európske solárne dni (ESD) 1.— 15. mája, ma-

jú svojho predchodcu v Rakúsku, kde bol v roku 
2002 zorganizovaný Deň Slnka. Toto podujatie si 
postupne našlo záujemcov aj v dalších krajinách 
a v roku 2011 sa zapojilo aj Slovensko. Cielom je 
aj u nás upozorniť na možnosti využívania slneč-
nej energie a prispieť k dosiahnutiu závázného Eu-
rópskeho ciela, ktorým je 20-percentný podiel ob-
novitelných energií v EÚ do roku 2020. 

Hlavným koordinátorom EDS je Slovenská agen-
túra pro obnovitelné zdroje energie (Slovak RE 
Agency) a organizačným partnerom aj Slovenský 
zvázz astronómov-amatérov. Aj vd'aka SZAA počet 
zúčastnených organizácií bol pre organizátorov 
milým prekvapením. Registrovaní účastníci dosta-
li od agentúry propagačné balíčky s plagátmi, baló-
nikmi, tričkami, perami i solárnymi klúčenkami. 

Možností, ako zaujať mládež i verejnosť touto 
problematikou bob o neúrekom a každý si mohol 
vybrať tú svoju parketu. U nás v Rimavskej 
Sobote sme chceli využiť susediace fotovoltické 
elektrárno (GBC Montáže, s. r. o. Olomouc), ich 
ústretovosť a spoluprácu, a tak bola do programu 
zaradená aj takáto exkurzia. Návštevníkov zaujali 
prednášky o slnečnej energii ako obnovitelnom 
zdroji, výstavy, pozorovanie škvír i protuberancií. 
V Astroparku bob demonštrované slnečné hodiny, 
slnečný varič a teplovodný kolektor. Velký záu-
jem hlavne u chlapcov vzbudzovala v parku aj de-
monštrácia fotovoltického panelu, prostredníctvom 
aku-vřtačky aj využitie malej veternej elektrárno. 

Tí najmenší sa vytešovali z balónikov, starší 
z pier a učitelia fyziky si odniesli ako učebnú 
pomócku solárne klúčenky. V besedách bol záu-
jem o problematiku šetrenia energie, ale aj 
o svetelné znečistenie a nadchádzajúci prechod 
Venuše pred slnečným diskom, preto sa rozdávali 
materiály aj z týchto oblastí. V dvojhodinovom 
programe sa striedala jedna exkurzia za druhou, 
a tak po niekolkodňovom maratóne sme si vy-
dýchli. Na záver solárnych dní k nám zavítal 
Dr. Vojtech Rušin z AsÚ SAV s prednáškou 
Za čiernym Slnkom pre študentov Gymnázia 
I. Kraska. 

Slovak RE Agency vyjadrila záujem o spo-
luprácu s astronómami aj v nasledujúcom roku. 

Viac informácií a obrázkov je na stránke 
http://szaa.org/indeLphp/europske-solame-dni-
2012-uspene.htrnl a na oflciálnej stránke ESD 
http:I/www.solarnedni.sk./. 

Daniela Rapavá 

Envirofiim 
(aj) o svetelnom 
znečistení 

XVIII. medzinárodný festival 
filmov o životnom prostrední sa 
tohto roku 14. —19.5. konal 
v 8 festivalových mestách (Ban-
ská Bystrica, Banská Štiavnica, 
Košice, Kremnica, Krupina, 
Poltár, Skalica, Zvolen) a jeho ná-
kladným motivom boli environ-
mentálne záfaže. Kedže k problé-
mom modernej doby patrí aj 
svetelné znečistenie, venovali organizátori aj tejto 
problematike dostatočný priestor. 

Mottom festivalu bol. ,,...ešte je čas urobit niečo pre 
záchranu našej planéty Zem!". 

Do sútaže boto zaslaných 179 filmov z 32 krajin celé-
ho sveta, odborná porota vybrala do hlavnej sútaže 57 
sútažných filmov od autorov z 19 krajin. Medzi nimi bola 
aj „naša problematika" —14-minútový film HPadá sa tma 
(M. Martiniaková, Filmová a televízna fakulta VŠMII Bra-
tislava), ktorý bol premietaný vo všetkých festivalových 
mestách. Je to dokument o astronómoch hl'adajúcich 
tmu pre svoje pozorovania, ale aj o problémoch, ktoré 
svetelné znečistenie spósobuje. K problematike sa vy-
jadrujú odborníci z róznych oblastí a v závere filmu je 
otvorenie Parku tmavej oblohy Poloniny. 

Sphevodnými podujatiami bol výber fotografií z foto-
sútaže Sviefine si na cestu... n/e na hviezdy a postery 
Parku tmavej oblohy Poloniny a Jizerské oblasti tmavé 
oblohy (Múzeum SNP). To najlepšie z našej astrofo-
tografie pod názvom Vesmfrne dimenzie (Europa SC 
v Banskej Bystrici) boto aj propagáciou úspešnej sútaže 
Česká astrofografie měsíce (pozn.: česká však len 
názvom, nie územným ohraničením). 

Mimoriadny záujem vyvolala problematika svetelného 
znečistenia a „hviezdy z vesmíru a zo Zeme" na mode-
rovaných (M. Gallová) besedách s I. Beiom a autorom 
tohto článku. Náš prvý kozmonaut je už v problematike 
svetelného znečistenia zorientovaný, Park tmave!!' oblohy 
Poloniny pozná, a tak sa obaja aktéri skvele doplňa!i. 
Podfa organizátorov boli besedy tými najlepšími, čo na 
Enviroflime boli. 

V kultúrnom dome v Poltári sa uskutočnila áalš!a 
prednáška o svetelnom znečistení a vo výstavných 
priestoroch bol predstavený život z Astroparku Hvez-
dárne v Rimavskej Sobote v makrofotografii D. Rapavej 
(Život zblízka). 

Prezentácia svetelného znečistenia a chránených oblas-
tí tmy na tohtoročnom festivale bola úspešná, podobne 
ako v roku 2009 pd príležitosti IYA. Záujemcom boli v in-
formačnom centre festivalu k dispozícii mapy, plagáty 
a propagačné materiály o svetelnom znečistení, jeho 
negatívnych dósledkoch a chránených oblastiach tmy. 

Viac obrázkov je na http://szaa.org/index.php/enviro-
film-aj-o-svetelnom-zneisteni.html. 

Pavol Rapavý 

i 

ENVIFOFILM je čle-
nom medzinárodnej 
asociácie environmen-
tálnych festivalov 
ECOMOVIE International. 
Vyhlasovatefom je Minis-
terstvo životného pro-
stredia a organizáciu 
zabezpečuje Slovenská 
agentúra životného 
prostredia. 

I. Bella o svetelnom znečistení v rozhovore pre 
televíziu. Foto: P. Rapavý 
17 31NAT31M3519 
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Servis Kozmosu 

August - september 2012 

Obloha v kalendári 
Všetky časové údaje sú v SEČ 

Planéty prichádzajúcou jeseňou sa noci 
príjemne predlžujú a teploty sú 
ešte aj nadránom prijatelné. 

Z planét móžeme pozorovat'všetky, aj 
ked' Merkúr sa bude trošku zdráhat'. 
Z planét budú oblohe jednoznačne 
kral'ovat' jasná Venuša a Jupiter. Nie- 
ktoré zoskupenia aj s Mesiacom 
vytvoria fotogenické zoskupenia a náš 
vesmírny spolupútnik sa nám predsta- 
ví v prízemí aj odzemí. Popred zaují- 
mavé hviezdne pozadie sa presunie 
niekolko asteroidov a svoju skutočnú 
letnú žatvu budú mat' na expedíciách 
meteorári. O čosi prídu milovníci 
komét, tie jasnejšie chýbajú, no aj tu 
sa situácia zlepšuje. 

Pozorovatelné prechody 
Velkej červenej škvrny 
centrálnym poludníkom Jupitera 
3.8., 1:43 24.8., 23:57 8.9., 1:31 22.9., 3:03 
5.8., 3:22 27.8., 1:35 10.9., 3:09 22.9., 22:55 

10.8., 2:31 29.8., 3:14 10.9., 23:00 24.9., 4:42 
12.8., 4:10 29.8., 23:05 12.9., 4:47 25.9., 0:33 
13.8., 0:01 31.8., 4:52 13.9., 0:39 25.9., 20:24 
15.8., 1:40 1.9., 0:44 15.9., 2:17 27.9., 2:11 
17.8., 3:18 3.9., 2:22 15.9., 22:08 27.9., 22:02 
20.8., 0:48 3.9., 22:14 17.9., 3:55 29.9., 3:49 
22. 8., 2:27 5.9., 4:01 17.9., 23:47 29.9., 23:41 
24.8., 4:05 5.9., 23:52 20.9., 1:25 

Merkúr na začiatku augusta vychádza len velmi 
krátko pred Slnkom, no geometrické podmienky jeho 
viditelnosti sa rýchlo zlepšujú. Na konci prvej dekády 
je na konci nautického súmraku vo výške 5° ako ob-
jekt 1,3 mag. Osvetlených bude z neho len 20 clo. 
16. 8. bude v najváčšej západnej elongácii (18,7°) 
a ako objekt 0 mag by sme ho už mali nájsť ráno bez 
váčších problémov. Po elongácii sa uhlovo bude pri-
bližovať k Slnku, no jeho jasnosť rastie. Na prelome 
druhej a tretej dekády bude začiatkom občianskeho 
súmraku vo výške 9° ako objekt —0,5 mag. Na prelome 
mesiacov za rovnakých podmienok je už len vo výške 
4° s jasnosťou —1,4 mag. Neskór sa definitívne stratí 
na presvetlenej oblohe a 10.9. jev hornej konjunkcii. 
Po konjunkcii sa presunie na večernú oblohu, uhlovo 
sa od Sloka vzáaluje, no geometrické podmienky sú 
nevýhodné a navyše aj koncom mesiaca zapadne ešte 
počas večemého súmraku ako objekt —0,4 mag. 

Venuša (-4,4 až —4,1 mag) sa zo západnej časti 
Býka presunie cez severnú časť Orióna, Blížencov, 
Raka až do Leva. Bude ozdobou rannej oblohy, vy-
chádza už počas astronomickej noci hodinu po polno-
ci, koncom septembra okolo 2. hodiny. Jej vynika-
júce podnenky na pozorovanie sú dané jej maximál-
nou západnou elongáciou (45,8°), v ktorej bude 15. 8. 

V ďalekohlade uvidíme jej meniacu sa fázu, ktorá sa 
zváčší z 0,4 na 0,7 a uhlový priemer klesne z 28 na 16". 

13. 9. bude v konjunkcii (2,3°) s otvorenou hviez-
dokopou M 44 (Praesepe, Jesličky). V triédri alebo 
áalekohlade s dostatočne velkým zomým polom si žia-
rivú Venušu a rňznofarebné hviezdy hviezdokopy vy-
chutnáme ešte na tmavej oblohe. Septembrová púť 
Venuše sa skončí niekolko stupňov od Regulusa 
(1,4 mag). 

Zaujímavá bude tesná konjunkcia (0,3°) s Mesia-
com 13. 8., no u nás však ešte pod obzorom. Mimo 
nášho územia bude pozorovatelný zákryt a my si obe 
telesá vychutnáme 14. 8. ráno, keá budú vo vzdia-
lenosti 3°. Podobne pekné zoskupenie nás čaká o me-
siac neskňr, 12. 9. 

Mars (1,1 až 1,2 mag) jev Panne, 5. 9. sa presunie 
do Váh. Začiatkom augusta zapadne už na tmavej 
oblohe krátko pred koncom astronomického súmraku. 
Určite zaujme trojuholník tvoriaci červenkastým Mar-
som, zlatavým Saturnom a bielej Spiky. Najbližšie, 
takmer na jednej priamke, bude táto trojica 15. 8. Do 
konca septembra sa uhlovo k Sloku priblíži, no geo-
metrické podmienky sú priaznivé, a tak jeho nočná 
viditeTnosť ostane nezmenená. 

Konjunkcia s Mesiacom 22. 8. nie je najtesnejšia 
(2,7°), no určite zaujme aj prítonmosťou Saturna 
a Spiky. Tesnejšia konjunkcia (0,9°) 19.9. nastane už 
pod obzorom, a tak približovanie Mesiaca k Marsu 
móžeme sledovať pred ich západom. 13. 8. uplynie 
370. rokov od objavu južnej polárnej čiapočky 
Ch. Huygensom. Mars je od nás teras však áaleko, 
vzdialenosť sa zváčší z 243 na 290 miliónov km 
a uhlový priemer zmenší z 5,7 na 4,8", čo je na po-
zorovanie albedových útvarov málo. Začiatkom ob-
dobia by sme však za dobrých podmienok mohli vi-
dieť aspoň svetlejší fliačik sevemej polámej čiapočky. 
12. a 17. 8. uplynie 135 rokov od objavu mesiacov 
Deimos a Phobos A. Hallom 66-cm refraktorom na 
US Naval Observatory vo Washington, D. C. 

Jupiter (-2,2 až — 2,5 mag) bude kralovať v Býkovi, 
jeho vlastný pohyb meda hviezdami východným 
smerom sa spomaluje, začiatkom októbra bude v za-
stávke. Je viditelný v druhej polovici noci, do konca 
septembra sa jeho viditelnosť predíži zbude vychádzať 
už v neskorších večemých hodinách po 20. hod. 

Konjunkcia s Mesiacom nastane 11.8. ešte pod ob-
zorom a my uvidíme Jupiter vo vzdialenosti necelé 
2° od Mesiaca po poslednej štval už okolo pomoci. 
Ďalšie priblíženie, taktiež na zaujímavom pozadí Bý-
ka, si pozrime 7.9. 

Už v malom áalekohlade uvidíme jeho štyri najjas-
nejšie mesiace, ktoré objavil už G. Galilei. Piaty me-
siac Amalthea objavil až v roku 1892 E. Barnard 
91-cm refraktorom na Lickovom observatáriu. Po-
menovanie boto oficiálne prijaté až v roku 1975. 
Tento Jupiterov mesiac má velmi nepravidelný tvar 
(250 x 146 x 128 km). 
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Zákryty hviezd Mesiacom 
Dátum UT 

h ms 
t XZ mag CA PA a 

s/° 
b 
s/° 

9. 8. 2240 2 R 4085 6,1 +88S 252 -4 103 
13. 8. 1 2943 R 7529 6,5 +82N 275 13 80 
15.8. 21453 R 11245 5,6 +49S 230 -27 154 
26. 8. 20 634 D 24877 5,7 +49S 131 121 -107 
27.8. 21 40 4 D 26689 6,7 +87N 82 75 -46 
27. 8. 2236 7 D 26719 5,0 +22N 17 -3 65 
3.9 2 52 48 R 628 5,7 +62S 213 56 64 
3.9. 19 1836 R 1559 6,9 +68N 267 7 93 
3.9. 21 322 R 1631 6,6 +56N 279 55 80 
8.9. 257 5 R 5946 5,8 +62N 290 114 -15 
9.9. 01540 R 6925 6,8 +79S 255 22 112 
9.9. 3 423 R 7021 6,8 +48S 225 73 184 

13. 9. 23231 R 13584 5,7 +65S 254 4 118 
13. 9. 3 346 D 13644 4,3 -18N 28 -24 531 
13. 9. 31644 R 13644 4,3 +7N 3 67 -420 
25.9. 21 3119 D 29001 7,0 ±81S 86 79 -56 
Predpovede sú pre polohu a0 = 20°E a o = 48,5°N s nadmorskou výškou 0 m. Pro konkrétnu polohu ž, ¢ sa čas počíta zo vztahu 
t = t0 + a(Ä —1 e) + b((p — (p o), kde koeficienty a, b sú uvedené pri každom zákryte. 

(august - september 2012) 

V d'alekohTade s dostatočným zvSčšením si všim-
neme jeho sploštený disk a mohutné oblačné pásy, 
prípadne aj Velkú červenú škvoru. 

Saturn (0,8 - 0,7 mag) je v Panne, uhlovo sa pri-
bližuje k Slnku, a teda jeho viditetnosť sa kráti. 

Začiatkom augusta zapadne okolo 22, hodiny, kon-
com septembra už po 18. hodino počas nautického 
súmraku. 

Takmer až do konca augusta bude v jeho blízkosti 
Mars aj Spika a 21. a 22. 8. toto zoskupenie skrášli 
svojou prítomnosťou aj kosáčik Mesiaca. Toto pekné 
zoskupenie jste nenechá Tahostajnými majiteTov fo-
tografickej techniky. Konjunkcia s Mesiacom 18. 9. 
UŽ nebude taká fotogenická, a navyše už na svetlej 
oblohe. 

V ďalekohTade uvidíme Satum aj s jeho prstencami, 
ktoré pozorujeme z ich severnej strany. Roztvárajú 
sa, ich šírka sa zvSčší z 8,5 na 9,3". 

Urán (5,8 — 5,7 mag) je v severozápadnom cípe 
Velryby a 16. 9. sa presunie do Rýb. Začiatkom au-
gusta vychádza o 21. hodjne a koncom septembra je 
nad obzorom už celú noc, nakolko 29.9. je v opozícii 
so Slnkom. Deň pred opozíciou jek nám najbližšie —
19,061 AU. Jeho vlastný pohyb medzi hviezdami si 
můžeme dobre všimnúť okolo 23. 9., keá bude v tes-
nej konjunkcii (0,7') s hviezdou 44 Psc (5,8 mag). 
Nakolko sa pohybuje v oblasti pomerne chudobnej na 
hviezdy, pomocou hviezdnej mapy by sme ho mohli 
nájsť aj volným okom. S určitosťou ho však uvidí-
me už v triédri, vo výkonnejšom áalekohTade ho 
uvidíme ako malý modrastý kotúčik s priemerom 
necelé 4". 

Konjunkcie 6. 8., 2. 9. a 30. 9. s Mesiacom vo 
velkej fáze sú nevýrazné, len vo vzdjalenostj 4°. 

Neptún (7,9 mag) vo Vodnárovi je nad obzorom 
takmer celú noc, 24. 8. jev opozícii a najbližšie k Ze-
mi — 28,984 AU. Nájdeme ho medzi hviezdami už 
triédrom, no ako pokojne svietjaci malý kotúčik ho 
uvidíme až vo výkonnejšom áalekohTade. Jeho uhlový 
priemer v opozícii dosiahne 2,4". Konjunkcie s Me-
siacom sú nevýhodné vo vzdjalenostj 5°, a vzhFadom 
na jeho polohu okolo opozície bude aj Mesiac vo 
velkej fáze. 

Mesiac 
Počas týchto dvoch mesiacov máme možnost odfo-

tografovať si Mesiac v prvej a poslednej štvrtj 
a porovnat jch velkostj. 

24. 8. je Mesiac v prvej štvrti necelý deň po 
prízemí a 8. 9. v poslednej štvrtj doň po odzemí. 
Zdanlivý priemer augustového Mesiaca bude o 10 % 
váčší. 

13. 9. ráno, okolo 4. hodiny, bude aj malými 
áalekohfadmj pozorovatelný zákryt hviezdy Acubens 
(a Cnc, 4,3 mag) a na našom území pozorovatelný aj 
zákryt dotyčnicový. 

Trpasličie planéty 
(1) Ceres (9,1 — 8,5 mag) má zlepšujúce sa pod-

mienky vidjteFnostj, uhlovo sa od Sloka vzáafuje. Za-
čiatkom augusta sa dostáva nad obzor krátko po pol-
noci, koncom septembra vychádza už po 21. hodjne. 
Takmer do konca augusta ju nájdeme asi 5° juhový-
chodne od Jupitera a 5. 9. projde 49' južne od Tau 
(3,0 mag) — „spodného rohu Býka". 
(134340) Pluto (14,2 — 14,3 mag)je v Strelcovi, 

svoju púť začne na okraji otvorenej hviezdokopy 
M 25. V auguste zapadá dye hodiny po polnoci, kon-
com septembra dye hodiny pred polnocou. 17. 9. je 
v zastávke a začne sa medzi hviezdami pohybovať 
v priamom smere. 

Asteroidy 
V opozícii do 11 mag budú: (17) Thetis (7.8.; 10,1 

mag), (234) Barbara (12.8.; 10,1 mag), (354) Eleono-
ra (18.8.; 10,6 mag), (141) Lumen (19.8.; 10,6 mag), 
(10) Hygiea (22. 8.; 9,7 mag), (51) Nemausa (2. 9.; 
10,5 mag), (11) Parthenope (4. 9.; 9,0 mag), (72) Fe-
ronia (8.9.; 10,9 mag), (56) Melete (18.9.; 
10,6 mag), (2) Pallas (24. 9.; 8,3 mag), 
(236) Honoria (24. 9.; 10,6 mag), (79) Eu-
rynome (26.9.; 9,9 mag). 

Najjasnejším asteroidom je (4) Vesta 
(8,4 — 8,3 mag) a uhlovo sa od Sloka 
vzd'aFuje; jej viditelnost na rannej oblohe 
sa zlepšuje. Začiatkom augusta vychádza 
o polnoci, koncom septembra už o 21. hod. 

(2) Pallas skončí svoju dráhu pri t Cet 
(3,5 mag) a prvé to augustové týždne je 
necelé 4° východne od Uránu. 

~ 

.2' 

0

Fázy Mesiaca 
spin 2.8., 4:27 31.8., 14:58 30.9.: 4:19 
posledná štvrt 9.8.,19:55 8.9.,14:15 
nov 17.8.,16:54 16.9., 3:11 
p rvá štvrt 24.8.,14:54 22.9., 20:41 

posledná štvrt' 

nov 

prvá štvrt' 

2.8. 
31.8. 
30. 9. 

9.8. 
8.9. 

17. 8. 
16. 9. 

24. 8. 
22. 9. 

Efemerida (1) Ceres 
Dátum RA(2000) 0(2000) mag el. 

1.8. 04h51.8m +18°45.0' 9.1 55.2 
6.8. 04h59.Om +19°01.8' 9.0 58.3 

11.8. 05h05.9m +19°17.4' 9.0 61.4 
16.8. 05h12.7m +19°31.7' 9.0 64.6 
21.8. 05h19.4m +19°44.9' 8.9 67.8 
26.8. 05h25.8m +19°57.1' 8.9 71.1 
31.8. 05h31.9m +20°08.4' 8.9 74.4 
5.9. O5h37.8m +20°18,9' 8.8 77.9 

10.9. 05h43.4m +20°28.9 8.8 81.4 
15.9. 05h48.7m +20°38.3' 8.7 85.0 
20.9. 05053.6m +20°47.5' 8.7 88.8 
25.9. 05h58.1m +20°56.6' 8.6 92.6 
30.9. 06h02,2m +21°05,8' 8,5 96,5 

Efemerida (134340) Pluto 
1.8. 18h31.0m -19°27.5' 14.2 148.1 

11.8. 18h30.2m -19°29.8' 14.2 138.4 
21.8. 18h29.5m -19°32.r 14.2 128.7 
31.8. 18h29.0m -19°34.5' 14.2 119.0 
10.9. 18h28,8m -19°36.8' 14.3 109.2 
20.9. 18028.7m -19°39.0' 14.3 99.5 
30.9. 18h28,9m -19°41,0' 14,3 89,7 

(2) Pallas + Urán 

. ,. 
• a• 

E 

a 
ši 

s 
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Efemerida asteroidu (4) Vesta 
Datum RA(2000) D(2000) mag 
1.8. 04h28.7m +16°27.4' 8.3 
6.8. 04h35.9m +16°40.9' 8.3 

11.8. 04h42.8m +16°52.6' 8.3 
16.8. 04h49.5m +17°02.6' 8.2 
21.8. 04h56.0m +17°10.7' 8.2 
26.8. 05h02.im +17°17.7' 8.2 
31.8. 05h08.0m +17°23.0' 81 
5.9. 05h13.5m +17°27.0' 8.1 

10.9. 05h18,6m +17°29.7' 6.0 
15.9. 051123.3m +17°31.4' 8.0 
70.9. 051127 5m +17°32.1' 7.9 
25.9. 0511312m +17°32.1' 7,8 
30.9. 05h34,4m +17°31,5' 7,8 

Efemerida asteroidu (2) Pallas 
1.8. 00h43.im +03°34.2' 9.5 
6.8. 0011437m +02°55.9' 9.4 

11.8. 0011439m +02°12.1' 9.3 
16.8. 00h43.5m +0l°22.7' 9.2 
21, 8. 0011426m +00°27.8' 9.0 
26.8. 001141,2m -00°32,4' 8,9 

26.8. 

Krabta hmlovina +(9) Metis 

Dátum RA(2000) D(2000) mag el. 

Efemerida kométy LINEAR 
(C/2011 F1) 
1.8. 14h1 0.9m +31°58.4' 11.5 73.4 
6.8. 1411140m +29°51.1' 11.4 71.0 

11.8. 1411176m +27°42.3' 11.4 68.5 
16.8. 141121.6m +25°32.5' 11.3 66.0 
21.8. 1411260m ±23°22.0' 11.2 63.5 
26.8. 1411308m +21°11.0' 11.2 61.0 
31.8. 141135.9m +19°00.0' 11.1 58.4 
5.9. 1411414m +16°49.1' 11.0 55.9 

10.9. 141147.2m +14°38.4' 11.0 53.3 
15.9. 1411533m +12°28.3' 10.9 50.7 
20.9. 1411597m +10°18.9' 10.8 48.0 
25.9. 1511054m +08°10.5' 10.8 45.4 
30.9. 151113 4l +06°03,1' 10,7 42,7 

Efemerida kométy 96P/Machholz 
1.8. 111121,2m +26°10.2' 10.2 36.8 
6.8. 121113.3m +21°05.6' 11.2 44.6 

11.8. 121155,9m +15°38,6' 12,1 50,9 

Kométy 
C/2011 Fl (LINEAR) trošku zjasňuje, nájdeme ju 

aj v silnejšom binokulári. Presúva sa juhovýchodne 
cez Pastiera do Hada. Perihéliom prejde až 8. 1.2013. 

96P/Machholz prešla perihéliom 14. 7., koncom 
prvej augustovej dekády jej jasnosť poklesne pod 
12 mag. 

Meteorické roje (august — september 2012) 

PANSTARRS (C/2011 L4) zapadá koncom sep-
tembra len koncom občianskeho súmraku a je prak-
ticky nepozorovatelná. Ostatně pozorovania z konca 
marca stí ešte o niečo jasnejšie ako nominálna pred-
poveď, a tak sav budúcnosti máme na čo tešiť. V mar-
ci si ju užijeme možno aj so zápornou magnitúdou. 

Meteory 

Začiatkom tohto obdobia 
doznieva aktivita rojov (PAU, 
SDA, CAP), ktoré mali maxi-
mum koncom júla. 

August je tradičným po-
zorovacím obdobím našich 
meteorárov, organizujú sa ob-
Iúbené prázdninové expedície. 
Najaktívnejším rojom sú Per-
zeidy, ktorých široké maxi-
mum nastane 12. 8. medzi 
8. — 20,5 hod. Pozorovanie 
maxima bude rušiť Mesiac po 
poslednej štvrti až v druhej 
polovici noci. 

Roj 
anithelionový zdroj (ANT) 
Piscis Austrinidy (PAU) 
južné S Akvaridy (SDA) 
a Kaprikornidy (CAP) 
Perzeidy (PER) 
K Cygnidy (KCG) 
a Aurigidy (AUR) 
septembrové Perzeidy (SPE) 
a Eridanidy 

Aktivita Max. Ás01 a [Oj S [°] viol r ZHR 
10. 12-10.9 30 3,0 4 
15. 7. -10.8. 27.7. 125° 341° -30° 35 3,2 5 
12. 7.- 23.8. 29.7. 127° 340° -16° 41 3,2 16 
3. 7.- 15.8. 29.7. 127° 307° -10° 23 2,5 5 

17. 7-24.8. 12.8. 140,0° 48° +58° 59 2,2 100 
3. 8.— 25. 8. 17.8. 145° 286° +59° 25 3,0 3 

25. 8.— 5. 9. 31.8. 158,6° 93° +39° 67 2,5 6 
5. 9.— 21. 9. 9.9. 166,7° 48° +40° 66 3,0 5 

9.— 12. 9. 12.9. 57° -12° ? 10? 
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K Cygnidy majú výborné pozorovacie podmienky, 
Mesiac je v nove a je možné, že maximum nastane 
oproti klasickej predpovedi už 13.8. 

cc Aurigidy sú málo pozorovaným rojom z prelomu 
týchto mesiacov, kvalitné pozorovania sú velmi cen-
né, kedže v danom období sú v činnosti aj mé, málo 
aktívne roje, s radiantmi v relatívnej blízkosti tohto 
roja. 

Septembrové Perzeidy, ktoré mali zvýšenú aktivitu 
v roku 2008, majú maximum deň po poslednej štvrti. 
V tomto roku sa vyššia aktivita neočakáva. 

V pracovnom zozname IMO nie je uvedený roj 
E Eridanidy. Zvýšená aktivita tohto roja sa móže pre-
javiť medzi 9.— 12.9. 

Podia J. Vaubaillon je predpoklad, že sa tohto roku 
stretneme s prachovým vláknom jeho materskej 
kométy C11854 Li Klinkerfues. Autor predpovedá 
maximum s prepočítanou frekvenciou asi 10 me-
teorov za hodinu na 12.9. o 14:09 SEČ. 

Pavol Rapavý 

. 

Kalendár úkazov a výročí (august - september 2012) 
1.8. 100. výročie (1912) narodenia A. Eichlera 4.9. 35. výročie (1977) štartu Vovageru 1 
2.8. 4.5 Mesiac v spine 4.9. 16,8 asteroid (11) Parthenope v opozÍcii (9,0 map) 
3.8. 18,7 Neptún v konjunkci s Mesiacom 6.9. 120. výročie (1892) narodenia E. V. Appletona 

(Neptún 4,8° iužne) 7.9. 7,0 Mesiac v odzem( (404 296 km) 
4.8. 5. výročie (2007) štartu sondy Phoenix k Marsu 8.9. 13,2 Jupiter  konjunkci s Mesiacom 
6.8. 15,2 Urán v koniunkcii s Mesiacom (Urán 4,1° iužne) (Jupiter 1,3° seveme) 
7.8. 18,2 Merkúr v zastávke, začne sa pohybovat priamo 8.9. 45. výročie (1967) štartu Survevoru 5 
7.8. 13,8 asteroid (17) Thetis v opozici (10,1 map) 8.9. 14,3 Mesiac v poslednei štvrti 
7.8. 16,1 koniunkcia Saturna so Spikou (Spika 4,4° iužne) 8.9. 14,5 asteroid (72) Feronia v opozícii (10,9 map) 
8.8. 35. výročie (1977) zániku orbitálnej stanice 9.9. 30. výročie (1982) štartu prvej súkromnej rakety 

SaFut5 Conestoqal 
9.8. 19,9 Mesiac v poslednej štvrti 9. 9. maximum meteorického roja septembrové 
10.8. 20. výročie (1992) štartu 1. juhokčrejskej Perzeidv (ZHR 5) 

družice Kitsat A 9.9. 120. výročie (1892) objavu Jupiterovho mesiaca 
10.8. 11,9 Mesiac v odzem( (404127 km) Amaihea (E. Barnard) 
11.8. 50. výročie (1962) štartu Vostoku 3 (A. Nikolaiev) 9.9. 160. výročie (1852) narodenia J. H. Povntinga 
11.8. 20,8 Jupiter v konjunkci s Mesiacom 10.9. 13,8 Merkúr v homei koniunkcii 

(Jupiter 1,0° severne) 10.9. 120. výročie (1892) narodenia A. H. Comptona 
12.8. 35. výročie (1977) štartu družice HEAD 1 10.9. 155. výročie (1857) narodenia J. Keelera 
12.8. maximum meteorického rota Perzeidv (ZHR 100) 10.9. 16,3 Venuša v konjunkci s Mesiacom 
12.8. 50. výročie (1962) štartu Vostoku 4 (P. Popovič) (Venuša 4,5° severne) 
12.8. 135. výročie (1877) objavu Marsovho mesiaca 12.9. maximum meteorického roja e Eridanidy 

Deimos (A. Hall) (ZHR 10°) 
12.8. 11,1 asteroid (234) Barbara v opozícii (10,1 map) 13.9. 5. výročie (2007) štartu sondy Kaguya 
13.8. 370. výročie (1642) objavu južnej polárnej (Selene 1) 

čiapočkv Marsu (Ch. Huvpens) 13.9. 100. výročie (1912) narodenia H. W. Babcocka 
13.8. 190. výročie (1822) narodenia H. L. d'Arresta 16.9. 3,2 Mesiac v nove 
13.8. 20,6 Venuša v konjunkci s Mesiacom 17. 9. 17,6 Merkúr v odzemí (1,396 AU) 

(Venuša 0,3° severne) 17.9. 155. výročie (1857) na rodenia 
14.8. 5,9 Mars v koniunkcii so Spikou (Mars 1,8° seveme) K. E. Ciolkovského 
15.8. 120. výročie (1892) narodenia L. de Broglie 17.9. 21,7 Pluto v zastávke, začne sa pohybovat priamo 
15.8. 10,1 Venuša v naiváčšei západnei elongácii (45,8°) 18.9. 10,8 Saturn v konjunkci s Mesiacom 
15.8. 9,3 Mars v koniunkcii s Saturnom (Mars 2,7° iužne) (Saturn 5,5° severne) 
16.8. 13,1 Merkúr v naiváčšei západnei elongácii (18,7°) 18.9. 13,0 asteroid (56) Melete v opozícii (10,6 map) 
17.8. 16,9 Mesiac v nove 19.9. 22,3 Mars v konjunkci s Mesiacom 
17.8. maximum meteorického roja K Cygnidy (ZHR 3) (Mars 0 9° severne) 
17.8. 135. výročie (1877) objavu Marsovho mesiaca 19.9. 3,8 Mesiac v orizeml (365 752 km) 

Phobos (A. Hall) 22.9. 15,8 jesenná rovnodennost, začiatok aslronomickej 
18.8. 19,1 asteroid (354) Eleonora v opozici (10,6 map) iesene 
19.8. 15. výročie (1997) štartu 1. filipinskej družice 22.9. 20,7 Mesiac v orvei štvrii 

Mabuhav 1 22.9. 80. výročie (1932) narodenia A. ROkla 
19.8. 9,8 asteroid (141) Lumen v opozici (10,6 map) 23.9. 130. výročie (1882) narodenia A. A. Jova 
20.8. 28. valné zhromaždenie IAU (Peking, Čína, 20.- 24.9. 23,8 asteroid (2) Pallas v opozícii (8,3 map) 
31.8.) 24.9. 2,5 asteroid (236) Honoria v opozícii (10,6 map) 
20.8. 35. výročie (1977) štartu Vovageru 2 25.9. 20. výročie (1992) štartu Mars Observeru 
21.8. 40. výročie (1972) štartu družice Copernicus 26.9. 22,4 asteroid (79) Eurynome v opozici (9,9 map) 
22.8. 6,8 Mars v koniunkcii s Mesiacom (Mars 2,7° seveme) 26.9. 70. výročie (1942) narodenia T. Mézeša 
22.8. 2,6 Saturn v konjunkci s Mesiacom 27.9. 9,1 Neptún v konjunkci s Mesiacom 

(Saturn 5,8° severne) (Neptún 5,2° iužne) 
22.8. 15,1 asteroid (10) Hvqiea v opozícii (9,7 map) 27.9. 5. výročie (2007) štartu sondy Dawn 
23.8. 20,4 Mesiac v pfÍzemí (369 729 km) 28.9. 16,0 Urán v prizemí (19,061 AU) 
24.8. 1,9 Neptún v prízemi (28,984 AU) 29.9. 8,2 Urán v opozic) 
24.8. 13,6 Neptún v opozic) 29.9. 35. výročie (1977) štartu orbitálnej stanice 
24.8. 14,9 Mesiac v prvei štvrti SaPut 6 
25.8. 210. výročie (1802) narodenia N. H. Abela 30.9. 5,1 Urán v koniunkcii s Mesiacom (Urán 4,3° iužne) 
25.8. 4,9 Merkúr v prislní (0,308 AU) 30.9. 4,3 Mesiac v spine 
27. 8. 50. výročie (1962) štartu Marineru 2 3.10. 1,9 asteroid (59) Elpis v opozícii (10,8 map) 
28. 8. 100. výročie (1912) narodenia G. E. D. Alcocka 3.10. 3,1 asteroid (287) Nephthvs v opozícii (11,3 map) 
30.8. 20. výročie (1992) objavu 1992 QBi, telesa 3.10. 8,2 Venuša v tesnej konjunkci s Regulusom 

Kuiperovho pásu (D. Jewitt a J. Lou) (Regulus 0,1° severne) 
30.8. 100. výročie (1912) narodenia E. Mills Purcella 5.10. 1,7 Mesiac v odzemí (405162 km) 
31.8. 2,9 Neptún v konjunkci s Mesiacom 5.10. 5,8 Merkúr v konjunkci s Saturnom 

(Neptún 5,1° iužne) (Merkúr 3,2° iužne) 
31.8. maximum meteorického roja ccAurigidy (ZHR 6) 5.10. 50. výročie (1962) založenia European Southern 
31.8. 15,0 Mesiac v spine Observatory 
1.9. 110. výročie (1902) narodenia D. Brouwera 5.10. 20,9 Jupiter v konjunkci s Mesiacom 
1.9. 150. výročie (1862) narodenia R. Kčvesligethvho (Jupiter 1,6° severne) 
2.9. 20,4 Urán v koniunkcii s Mesiacom (Urán 3,9° iužne) 6.10. 15,9 asteroid (60) Echo v opozici (10,6 map) 
2.9. 3,5 asteroid (51) Nemausavopozícii (10,5 mag) 6.10. 7,6 asteroid (532) Herculina v opozícii (10,6 map) 

Tabulky 
východov a západov 
(august - september 2012) 
Sinko 

Súmrak 
Obč ansky Nautický Astronomický 

Vých. záp. zač, ken, zač. kon. zač. koz. 
1.8. 4:15 19:17 3:39 19:53 2:51 20:40 1:52 21:39 
6.8. 4:22 19:09 3:46 19:45 3:00 20:30 2:05 21:25 

11.8. 4:28 19:01 3:54 19:36 3:09 20:20 2:17 21:11 
16.8. 4:35 18:52 4:01 19:26 3:18 20:09 2:29 20:57 
21.8. 4:42 18:42 4:09 19:16 3:27 19:58 2:40 20:44 
26.8. 4:49 18:33 4:16 19:06 3:36 19:47 2:51 20:30 
31.8. 4:56 18:23 4:24 18:55 3:44 19:35 3:01 20:17 
5.9. 5:03 18:13 4:31 18:45 3:53 19:24 3:11 20:04 

10.9. 5:10 18:03 4:38 18:34 4:00 19:12 3:20 19:52 
15.9. 5:17 17:52 4:46 18:23 4:08 19:01 3:29 19:40 
20.9. 5:24 17:42 4:53 18:13 4:16 18:49 3:38 19:28 
25.9. 5:31 17:31 5:00 18:02 4:23 18:38 3:46 19:16 
30.9. 5:38 17:21 5:07 17.52 4:30 18:28 3:54 19:05 

Mesiac 
Východ Západ 

Jupiter 
Východ Západ 

1. 8. 18:30 3:25 1. 8. 23:44 15:21 
6. 8. 20:37 9:22 6. 8. 23:28 15:05 

11.8. 23:20 14:28 11.8. 23:10 14:50 
15.8. 3:15 17:49 16.8. 22:53 14:33 
21.8. 9:19 20:02 21.8. 22:36 14:17 
26. 8. 15:02 23:59 26. 8. 22:18 14:01 
31.8. 17:54 4:46 31. 8. 22:01 13:44 

5. 9. 20:01 10:19 5. 9. 21:43 13:27 
10. 9. 23:53 14:38 10.9. 21:25 13:09 
15. 9. 4:28 17:09 15.9. 21:06 12:51 
20.9. 10:50 19:59 20.9. 20:48 12:32 
25.9. 15:02 0:12 25.9. 20:28 12:13 
30.9. 17:08 5:57 30.9. 20:09 11:55 

Merkúr 
Východ Západ 

Saturn 
Východ Západ 

1. 8. 4:07 18:29 1.8. 10:59 22:00 
6. 8. 3:33 18:09 6.8. 10:41 21:41 

11.8. 3:09 17:59 11.8. 10:23 21:22 
16. 8. 2:59 17:58 16. 8. 10:05 21:03 
21.8. 3:06 18:02 21. 8. 9:48 20:44 
26. 8. 3:27 18:08 26. 8. 9:31 20:25 
31.8. 3:58 18:12 31.8. 9:14 20:06 

5. 9. 4:31 18:13 5. 9. 8:56 19:48 
10.9. 5:06 18:10 10.9. 8:39 19:29 
15.9. 5:38 18:06 15.9. 8:23 19:11 
20.9. 6:07 18:00 20.9. 8:06 18:52 
25.9. 6:35 17:54 25.9. 7:50 18:33 
30.9. 7:01 17:46 30.9. 7:33 18:15 

Venuša 
Východ Západ 

Urán 
Východ Západ 

1. 8. 1:00 16:12 1. 8. 21:13 9:46 
6. 8. 0:56 16:12 6. 8. 20:53 9:26 

11.8. 0:54 16:13 11.8. 20:33 9:06 
16. 8. 0:53 16:15 16. 8. 20:14 8:45 
21.8. 0:55 16:16 21.8. 19:54 8:25 
26.8. 0:57 16:16 26.8. 19:34 8:04 
31.8. 1:02 16:17 31.8. 19:14 7:44 

5. 9. 1:08 16:16 5. 9. 18:54 7:23 
10.9. 1:15 16:14 10.9. 18:34 7:03 
15.9. 1:24 16:12 15.9. 18:14 6:42 
20.9. 1:33 16:09 20.9. 17:54 6:21 
25.9. 1:43 16:05 25.9. 17:34 6:00 
30.9. 1:54 16:00 30.9. 17:14 5:40 

Mars 
Východ Západ 

Neptún 
Východ Západ 

1.8. 10:24 21:31 1.8. 20:03 6:29 
6. 8. 10:21 21:17 6. 8. 19:43 6:09 

11.8. 10:18 21:03 11.8. 19:23 5:49 
16. 8. 10:16 20:49 16. 8. 19:03 5:28 
21.8. 10:14 20:35 21.8. 18:43 5:08 
26. 8. 10:12 20:22 26. 8. 18:23 4:47 
31.8. 10:10 20:09 31. 8. 18:03 4:27 

5. 9. 10:09 19:57 5.9. 17:44 4:06 
10. 9. 10:08 19:45 10. 9. 17:24 3:46 
15. 9. 10:07 19:33 15. 9. 17:04 3:26 
20. 9. 10:06 19:21 20. 9. 16:44 3:06 
25. 9. 10:05 19:10 25. 9. 16:24 2:45 
30. 9. 10:05 19:00 30. 9. 16:04 2:25 
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Album pozorovatelé / Podujatia 

Prstencově 
zatmenie Sinka 
20. mája 2012 

Pretože pásmo prstencového zatmenia sa tiahlo 
cez južnú časť Spojených Štátov, od sevemej Kali-
fornie až po Nové Mexiko, rozhodli sme sa pre 
týždňový výlet k južným susedom Kanady. Naj-
ry'chlejším a najjednoduchším riešením sa zdala byť 
priama cesta na juh po dialnici I-15, ktorá sa tiahne 
až takmer k Velkému kanonu. 

Výlet sme začali v najváč-
šom meste Alberty v Calgary, 
a vyše 2000-kilometrovú trasu, 
ktorá viedla cez vysoko-
položené štáty Montany, Idaha 
a Utahu, sme zdolali za 2,5 
dňa. Do Arizony sme dorazili 
cez prekrásne červené pohoria 
a vyschnuté doliny, cez kak-
tusové púšte a vysokopoložené 
mestečká bez stromov alebo 
váčších kríkov. Teplota sa z nie-
kolkých stupňov v Montany 
vyšplhala na takmer 30 stup-
ňov Celzia už v Utahu a v Ari-
zone na 36. zemepisnej šírke 
pod 30 stupňov ani neklesla. 

V blízkosti národného parku 
Velkého kanonu sme si našli 
miesto na stanovanie, kde sme 
sa aj zaregistrovali. Brána do 

Čiastočná táza (začiatok zatmenia): 
12:44 UT. 

Prístrojové vyhavenie: 
Ďalekohl'ad: Skywatcher refraktor 120/600mm 
s equatoriálnou montážou, 
Fotoaparát: Canon E0S 50 Mark II s 2x telekonver-
torom a slnečným filtrem. 

parku bola vzdialená iba niekolko kilometrov a po 
zaplatení vstupného sme sa vybrali k sevemej stene, 
kde sa nachádza tzv. North Rim, turistická dedin-
ka. Cestou sme v odlahlých parkoviskách obja-
vili pozorovatelov sediacich za dalekohladmi 
nasmerovanými na modrú oblohu bez jediného 
obláčika. 

Prstencováfáza: 
13:34 UT. O 

O piatej hodina poobede sme zaparkovali auto 
v blízkosti turistickej dedinky a s d'alekohladom, fo-
toaparátom a filtrami sme sa cez les vybrali k pre-
dom vyhliadnutému pozorovaciemu miestu. Slnko 
stálo vysoko nad južnou zahmlenou stenou 
obrovského kanonu. Severná stena je oproti južnej 
položená vyššie, v nadmorskej výška okolo 2,6 km, 
a v zime tu mnohokrát i nasneží, preto táto strana 
je otvorená iba od začiatku mája do konca ok-
tóbra. 

Ďalekohfad s fotoaparátom som postavil v blíz-
kosti hlbokej priepasti, aby stromy nezacláňali vý-
hrad a čakali sme na prvý kontakt, ktorý mal nastať 
o 19. hodina a 5. minúte miestneho času. Odratávali 
sme čas a s expozičným káblom v ruka som sle-
doval severný okraj slnečného disku. Nič som ne-
spozoroval a ani po desiatich minútach sa nič nesta-
lo. Mesiac sa omeškal. Niečo nebole v poriadku. 
O ósmej hodine piatej minúte sme potom spo-
zorovali to, čo sme očakávali o hodinu skór, prvý 
kontakt. Neskór vysvitlo, že v Arizona sa letný čas 
nedodržiava, čím naše hodiny ukazovali neskorší 
čas. Našťastie, zatmenie sme nezmeškali a počasie 
bole prekrásne. V maxima prstencovej fazy sa jas 
Sluka očividne znížil a dovtedy hlučné vtáctvo 
zrazu stíchlo. Spolu s tým sa aj vzduch citelne 
ochladil. 

Prstencová fáza trvala trochu menej než 4 minú-
ty a okrem zatmenia sme napozorovali i obrovské 
aktívne oblasti na Slnku v podobe velkých škvor. 

Ešte prebiehali posledně minúty čiastočnej f'azy 
zatmenia, kedmy sme už výrili červený prach na tu-
ristickej cestičke do vnútra kaňonu. 

Ottó Méhes 
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S Ladislavom Hricom o astronomickej olympiáde 
RNDr. Ladislav Hric, CSc. pracuje v ste-
lárnom oddelení Astronomického ústavu 
SAV. Je predsedom Slovenskej astro-
nomickej spoločnosti pri SAV, kde pred-
sedá stelárnej sekcii. 

Prosím, priblfížte našim čitatelom, čo zastrašujete 
v rámci astronomickej olympiády? 

Na zjazde Slovenskej astronomickej spoločnosti 
(SAS) pri SAV som bol po výmene orgánov zvolený 
za predsedu. Olympiáda vlastne zastrešuje celú as-
tronómiu na Slovensku, nielen astronomický ústav 
a astronomické observatóriá, ale aj školy, univerzity, 
kabinety a tiež aj planetáriá. Z každého takého váčšieho 
subjektu sme znali na zjazde zúčastnených zástupcov 
a volby zvolili nových funkcionárov. Samozrejme, 
v rámci zjazdu sme hovorili aj o astronomickej 
olympiáde a jednomyselne bola vyslovená myšlienka, 
že olympiádu by sme malí áalej podporovať aj v rámci 
spoločnosti, snažiť sa hladať viaczdrojové financovanie, 
aby záujem mladých žiakov a študentov bol podporený. 
Aby sme zorganizovali pre nich aj celoslovenské finále 
a v rámci možností aby sme tých najlepších poslali aj 
na medzinárodnú olympiádu. 

Ktorý ročník olympiády v tomto školskom roku 
prebieha? Ako vznikla myšlienka astronomickej 
olympiády? 

Tento ročník medzinárodnej olympiády je už šiesty 
a presne sa zhoduje aj s naším ročníkom. V roku 2006, 
ked sme si podali projekt na astronomickú olympiádu, 
sa zišlo 5 krajin: Thajsko, Indonézia, Irán, Čína a Pol-
sko, a tie sa dohodli, že založia myšlienku Medzi-
národnej olympiády z astronómie a astrofyziky a túto 
myšlienku aj doviedli do realizácie. Tak sa začal prvý 
ročník astronomickej olympiády v roku 2007 v Thaj-
sku. Potom to pokračovalo. Olympiáda bola v In-
donézii, potom v Iráne, v Číne a vlani v Polsku. V tom-
to roku bude jej 6. ročník v Rio de Janeiro v Brazílii. 

Aké sil úspechy našich riešitel'ov, študentov? 
To je práve to najzaujímavejšie, tie úspechy boli 

velmi dobré. Hned' na prvej medzinárodnej olympiáde 
získal náš študent Róbert Barsa zlata medailu, čo nám 
ostatné štáty aj tak trochu závideli a čudovali sa, že 
taká malá krajina ako Slovensko malo študenta medzi 
najlepšími. To nás aj zavšzzovalo, aby sme áalej po-
kračovali na tomto medzinárodnom poli. 

Snažili sme sa pripraviť vždy študentov pred každou 
medzinárodnou olympiádou. Robili sme prednášky 
a prípravný seminár, kde sme nešili tie ťažšie úlohy 
a hádali sme, aké príldady a z akej oblasti by mohli 
byť. Študenti sa pýtali na niektoré veci z astrofyziky 
a informácie zo seminárov iru pomáhali. 

Móžem konštatovať, že počas týchto piatich rokov 
sme získali 11 medailí. Získali sme všetky druhy 
medaili, tni zlaté, striebornú a niekolko bronzových 
a vhčšinou naši študenti boli úspešní riešitelia. Myslím 
si, že aj toto je skutočnosť, ktorá nás zavazuje, aby sme 
pokračovali s touto myšlienkou aj ďalej. 

Je to velmi dobrá motivácia aj pre tých, ktorý sa 
do astronomickej olympiády ešte nezapojili. Ako sa 
móžu zapojit? 

Na stránke Slovenskej astronomickej spoločnosti 

každý rok už v decembri alebo najneskňr začiatkom 
januára vyhlásime další ročník. Sú tam uverejnené psí-
klady, ktoré treba vyriešiť v prvom, korešpondenčnom, 
kole. Olympiáda prebieha v dvoch kategóniách: pre 
základné školy a stredné školy. Každý študent si vy-
berte svoje príldady a kedich vyrieši, pošle ich k nám 
na astronomicklí olympiádu alebo priamo mne mailom, 
prípadne poštou. My z týchto prác vyberieme úspeš-
ných riešitelov, ktorí vyriešili aspoň 50 % úloh a 
pozveme ich do áalšieho kola. 

Na medzinárodnej olympiáde je to tiež rozdelené 
na kategórie, alebo aspoň podaa veku? 

Nie, medzinárodná olympiáda nemá kategórie. Tá 
je určená stredoškolským študentom do veku 20 rokov, 
aby nesúťažili starší študenti, ktori už, samozrejme, 
móžu študovať na vysokých školách a univerzitách. 
Preto aj výber na medzinárodnú olympiádu robíme len 
z kategórie stredoškolských študentov a najlepší stre-
doškoláci postupujú na IOAA. 

Ako je na tom astronomická olympiáda v porov-
naní s ostatnými olympiádami na školách? Je tiež 
považovaná za olympiádu podporovaná minister-
stvom školstva? 

V tomto smere je to trochu zložitejšie. My sme si 
v roku 2006 podali projekt na Agentúru pne podporu 
výskumu a vývoja. Bol úspešný a dostali sme značnú fi-
nančnú podporu, ale na obdobie štyroch rokov. Takže 
počas týchto štyroch rokov SAS s podporou agentúry 
APVV bez pmblémov organisovala vždy tie prvé kolá, 
ktoré sú korešpondenčné, zorganizovali sme aj druhé 
kolá podla regiónov v Západoslovenskom, Stredoslo-
venskom a Východoslovenskom kraji. Ďalej študenti 
postupovali do celoslovenského finále, ktoré bývalo tu 
vo Vysokých Tatrách, a ti najlepší z celoslovenského 
finále išli na medzinárodnú olympiádu. Po štyroch 
rokoch projekt skončil a my už nemáme dostatok peňazí 
na takúto organizáciu, robíme to len z prostriedkov SAS. 

Naša olympiáda ale je začlenená pod ministerstvo 
školstva ako predmetová olympiáda, kedže, žial, as-
tronómia nie je predmet na školách, ako napríldad bio-
lógia, chémia, fyzika či matematika. Tie majú svoje 
predmetové olympiády. Takže zatial sme sa o takéto 
začlenenie ani nepokusili, lebo by to asi nemalo velký 
úspech. Na druhej strane, astronomickú olympiádu 
uznávajú na celom svete a študenti, ktorí dosiahli 
výrazné úspechy na finálovej alebo celosvetovej olym-
piáde, sú bez problémov prijímaní bez pnijímacfch po-
hovorov na najlepšie vysoké školy vo svete. Tak 
napnldad, jeden náš študent študuje v Londýne, kde 
ho bez problémov prijali, lebo ukázal, že má striebornú 
medailu z medzinárodnej olympiády. Ďalší študenti 
študujú v Bme na Masarykovej univerzite, kde ich až 
volali na štúdium a kde ich tiež zobrali bez prijímacích 
pohovorov len preto, lebo mali medaily a diplomy 
z medzinárodných olympiád. Takže študentom sa 
určite oplatí zapájať sado týchto aktivít, ak chcú potom 
áalej pokračovať v štúdiu fyziky, matematiky, výpoč-
tovej techniky alebo astronómie. 

Čo by ste odkázali tým študentom, ktorí váhajú, 
či príklady ale sú pre nich velmi fažké, a preto sa 
boja do olympiády zapojit? 

Áno, na jednej strane je to pravda, už na tom 
finálovom kole sú tie prIldady trochu ťažšie, kedže 
potrebujeme potom byť úspešní aj na medzinárodnej 
olympiáde. Musíme vybrať spomedzi tých lepších štu-
dentov, aby sme mohli ukázať, že Slovensko na to má. 

Na druhej strane nie je ani hanba prísť a nebyť medzi 
prvými. Vyskúšať si, kam asi moje vedomosti siahajú, 
získať tam priatelov, kontakty, zoznámiť sa aj s prostre-
dím Vysokých Tatier, s astronomickým ústavom, lebo 
tento rok bude finále opáť tu, vo Vysokých Tatrách, 
takže si myslím, že to by nemalo nikoho odrádzať. Ved 
aj základné myšlienka olympijských hlen hovorí, že ale 
je dóležité zvítaziť, ale zúčastniť sa. 

Zhováral sa Peter Kráčalík 
predseda Astronomickeho klubu Bratislava 

Úspešní riešitelia v kategórii SŠ (sprava v poradí 
podl'a úspešnosti). 

Astronomická 
olympiáda 
vstúpila do dálšej päfročnice 

Úspešne sa skončil už 6. ročník Astronomickej 
olympiády (AO) na Slovensku finálovým kolom, ktoré 
sa opIt po dvoch rokoch konalo vo Vysokých Tatrách. 
Sútaž pro mladých v oblasti astronómie a príbuzných 
vied organizuje Slovenská astronomická spoločnost pri 
Slovenskej akadémii vied v spolupráci s Astronomic-
kým ústavom SAV. Do finálového kola postúpili všetci 
úspešní riešitelia 1. kola A0, ktorí dosiahli potrebný 
počet bodov pri počítaní príkladov a praktických pozo-
rovaniach. Pri jeho organizovaní vefmi aktívne pomohla 
aj Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. 

Dye desiatky úspešných riešitel'ov zo základných 
a stredných škál sav dňoch 13. —14. júna ziši vo 
Velkej Lomnici, kde nešili úlohy finálového kola. Výkon-
ný výbor A0 zhodnotil ich štvorhodinovú prácu a na 
druhý doň organizátori už aj vyhlasovali výsledky, čo si 
nenechal ujst ani riaditel Astronomického ústavu SAV 
RNDr. Aleš Kučera, CSc., ktorý pro najlepších nešito-
lov priniesol mimoriadne ceny — poháre s vygravíro-
vaným emblémom observatória na Skalnatom plese. 
„0 mladých máme velký záujem," povedal, „ciefom je, 
aby svoj záujem o astronómiu pretavili nakoniec do 
vedeckej kariéry na Astronomickom ústave." 

V kategórii základných škál boli štyria úspešní rieši-
telia finále AO a v kategórii stredných škál až ósmi. 
Výsledky pravidelne zverejňujeme na stránke SAS pri 
SAV (http://www.sas.astro.sk/). Prví piati stredoškoláci 
sa zúčastnia aj Medzinárodnej olympiády z astronómie 
a astrofyziky, ktorej 6. ročník bude v auguste tohto ro-
ku v Brazílii v Rio de Janeiro. Či donesú chlapci medai-
le a aké, to je teraz naša starost. Držme iru palce! 

Dr. Ladislav Hric, CSc., 
predseda AO na Slovensku 

Prví traja v kategórii ZŠ. 

Riaditel'Astronomického ústavu SAV RNDr. Aleš Ku-
čera, CSc. (druhý sprava) medzi členmi Výkonného 
výboru A0. Zlava: RNDr. Juraj Zverko, DrSc. RNDr. Mi-
roslav Znášik, RNDr. Zdeněk Komárek, RNDr. Danica 
Jančušková, Mgr. Marián Vidovenec a celkom vpravo 
RNDr. Mária Hricová Bartolomejová. 
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SKY watÍ 'her® 
sy / OTA 

Samostatné tubusy s upínacími kruhmi vhodné na astrofotografiu. Dostupné v priemeroch od 114 do 300 mm. 
V základnej výbave sa nachádzajú vždy upínacie kruhy, hPadáčik a minimálne jeden okulár. Presný okulárový výtah 
/1,25" alebo 2" varianta/ zabezpečí pohodlné a presné ostrenie áalekohl'adu. 

áže » paralaktické, azimutálne, GoTo 
Široká ponuka montáži zahfňa paralaktické, azimutálne a navádzané montáže. Dá vám maximálnu vól'u 
pri rozhodovaní o výbere vhodného ďalekohladu. Móžete si vybrat zo širokej škály azimutálnych montáži s jemným 
mechanickým pohybom, prípadne s GoTo, alebo prepracovanej rady paralaktických nemeckých montáží, 
ktoré uspokoja každého záujemcu. 

ktory vhodné na astrofotografiu 
5 elementové ED refraktory sü zhotovené z prémiového optického skla SCHOTT ktoré dáva záruku dokonalej 
ostrosti a kresby detailov. Korekčný člen zabezpečí 100% zobrazenie celého zorného pol'a bez akéhokol'vek 
náznaku skreslenia. V ponuke sa nachádzajú priemery od 6 do 15 centimetrov. SCHJTT 

cl4ass made of ideas 

sony na klasických a navádzaných GoTo montážach 
Dobsony s priemerom až do 406 mm sů určené na rychle vyhl'adávanie deep sky objektov. V ponuke žiadneho 
výrobcu nenájdete tak široků a prepracovanú ponuku Dobsonovych ďalekohl'adov tak ako v sortimente značky 
SkyWatcher. Nachádzajů sa tu klasické mechanické varianty, rovnako ako aj modely s GoTo navádzaním 
a skladacie verzie vhodné na prepravu. 

i-shop/web: www.tromf.s 

TROMF PIAROW 
Sme vám k dispozícii v našom Astroshope v B. Bystrici na Partizánskej cesta 80, v pracovných dňoch od 9. do 17. hodiny /tel.: 048/4142332, e-mail: trumf' tromf.sk/, kde nájdete široký sortami 
dálekohradov značky Celestron, SkyWatcher a príslušenstva k astro. teleskopom Baader Planetarium. Vybraný sortiment nájdete aj na našej druhej predajni v Europa SC Banská Bystrica. 
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