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Grónske gulagy -
výskum v zajatí ladu 

íLiméta ISON prichádza 



Na Marse bola 
Terén na okraji krátera 

Endeavour, kde robot 
Opportunity získal 
vzorku Esperance 

(Nádej), v ktorej objavil 
minerál s vysokým 

obsahom hlinika. Ten sa 
mohol sformovaťiba 
vo vodnom prostredí. 

Na tomto mieste sa 
určite dlhodobo udržali 

podmienky, v ktorých 
mohli vegetovat rozličné 

formy života. 

Opportunity 

Miesto, kde robot získal 
vzorku horniny, ktorá sa 
utvárala působením 
vody, s malým obsahom 
solí. 

V júni začala na južnej pologuli Marsu zima. 
Zavítala aj do oblasti, kde momentálne pracuje ro-
bot Opportunity. Ešte predtým, ako zamieril 
k úpátiu južných svahov blízkych pahorkov, aby 
tam prezimoval, preskúmal staré horniny na okra-
ji krátera Endeavour. Vo vzorke Esperance našiel 
minerály bohaté na hliník. Také niečo mohlo 
vzniknúť iba tam, kde pred miliardami rokov na 
horniny dlhodobo pósobila voda. A nie hocijaká: 
voda priaznivá pre život! 

Dókazy o prítomnosti vody na Marse získal ro-
bot na inom mieste už v roku 2004. Lenže vtedy 
tekutina vo vzorke pripomínala skór zriedenú ky-
selinu, v ktorej sa mohlo dariť iba extrémofilným 
baktériám. Voda, ktorej dávnu prítomnosť ohlásil 
robot začiatkom júna tohto roku, má zloženie, 
v ktorom by úspešne vegetovali viaceré formy 
života. Ba čo viac: táto voda bola pitná! 

V roku 2010 objavil robot Spirit (dnes už ne-
funkčný) na opačnej strane Marsu, v kráteri Gusev 
velké množstvo karbonátov, minerálov, ktoré by 
sa bez vody nesformovali. V kyslom prostredí by 
sa rozpustili. Stopy karbonátov v severnej oblasti 
Nil Fossae detegovali aj satelity z obežnej dráhy 
Marsu. 

Začiatkom tohto roku pohyblivé vedecké labo-
ratórium Curiosity získalo vzorky z vrtov v kráteri 
Gale. Vzorky sa získavajú z jamiek s priemerom 
28 milimetrov, ktoré vyhlbi laser zo vzdialenosti 
2,75 metra. Laserom uvofnený materiál sa pre-
mení na obláčky plazmy, ktorú detektory analyzu-
jú. Analýza vzoriek sa stala prvým priamym dóka-
zom neutrálnej, iba málo slanej vody na Marse. 
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aj • itná voda: 
Vedcov nadchlo, že voda obsahovala aj prímesy, 
ktoré mohli baktériám slúžiť ako zdroj potravy. 
Ukázalo sa, že horniny z okraja krátera Endeavour 
I dna krátera Gale majú takmer rovnaké zloženie. 
Mimochodom: na geologickej mape Marsu sa 
vyskytujú stovky oblastí s podobným zložením. 

Vzorka Esperance, ktorú získal robot Opportu-
nity, tvoria jemné zrnká, či skór hrudky. Celé 
týždne trvalo, kým sa ich vedcom podarilo analy-
zovať. Výskum totiž narušila nielen prachová búr-
ka, ale aj prerušenie spojena, ked sa Mars na svo-
jej drábe okolo Slnka ocitol na opačnej strane ako 
Zem. Vážnym problémom bolo aj to, že vzorku 
skúmali už značne opotrebované prístroje. Vzorky 
tvorila zmes drobných, hrbolatých hrudiek, po-
zliepaných z najrozličnejších materiálov. Analýzu 
museli zopakovať sedemkrát. 

Detektory na satelitoch už dávnejšie objavili na 
povrchu Marsu polia ílovitých usadenín, možno 
smektitov. Na Zemi sa smektity vytvoria, ked' je 
čadič vystavený vode. Hlína vo vzorke Esperance 
pripomínala skór montmorrilonit, minerál bohatý 
na hliník, s nepatrným množstvom železa. Táto 
forma Miny sa móže sformovať iba vtedy, ked 
popraskanými horninami dlhodobo preteká množ-
stvo vody. 

Vzorka Esperance obsahuje dosiaf najstaršie 
horniny, ktoré rovery na povrchu Červenej plané-
ty objavili. Vznikli počal prvej miliardy rokov po 
sformovaní Marsu. Vzhl'adom na to, že v mladších 
vzorkách hornín sa hodnoty kyslosti zvyšujú, 
geológovia takmer nepochybujú, že Mars postup-
ne vysychal a chladol, takže objem rozpustených 
látok vo vode neustále narastal. 

Opportunity teraz putuje k pahorku Solander 
Hill, vzdialenému od Endeavour 2,2 kilometra. Na 
svahoch pahorku je zhruba 50 štvorcových metrov 
obnažených homín. Ak robot získa vhodné vzorky 
a vedci v nich objavia zaujímavé minerály, možno 
sa im podarí nájsť geologickú súvislosť medzi 
týmito relatívne mladými horninami so starším 
terénom. 

Curiosity v júni skúmala horniny okolo Yelow-
knfe Bay na dne krátera Gale. V júli sa vydala 
smerom k hore Mount Sharp, vysokej 5000 
metrov. Zo satelitných fotografií vieme, že na sva-
hoch hory sú odkryté početné vrstvy. 

Curiosity má čas, Opportunity sa však musí 
ponáhFať. Koncom augusta vyvrcholí nad oblasťou 
kde sa nachádza chladná a tmavá zima. Na priaz-
nivo sklonených severných svahoch Solander 
Point však robot dokáže načerpať zo Slnka nízko 
nad obzorom do solárnych batérií tolko energie, 
aby nemusel prerušiť prácu. Curiosity, ktorá má 
jadrový pohon a nie je závislá na Slnku, bu-
de klučkovať k Mout Sharp približne 10 mesia-
cov. 

Hodno pripomenúť, že Opportunity skonštruo-
vak pre 90 dní trvajúcu misiu, takže po bezmála 
desiatich rokoch sa móže hocikedy pokaziť. Na 
rozdiel od Curiosity, robota, ktorý je poskladaný 
z redundantných dielcov, výpadkom čo len jed-
ného komponentu misia Opportunity končí. 

NASA Press Release 
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Hottah je jedným 
z vyschnutých korýt 
riek, ktoré robot 
Curiosity počas svolej 
cesty prekrižoval. 
Aj týmto kedysi dlho-
dobo pretekala voda. 
Najdéležitejším ob-
javom sú okruhliaky, 
ktoré sa určite obrú-
sili pohybom v prúde. 
Nad korytem vy-
čnievajú stvrdnuté 
konglomeráty usa-
denín. 

Sonda Curiosity 
získala vzorky hornin 
v Yellowknife Bay, 
ktoré utvárala pitná 
voda. Ešte predtým 
detegoval robot v pra-
chu z „vrtu" John 
Klein prísady síry, 
dusíka, vodíka, kysli-
ka, fosforu i uhlika, 
teda živín, ktoré mohli 
živit baktérie. Obláčik 
plazmy vpravo od „vr-
tu" (vrt je v krúžku), 
ktorý vyhíbil laser. 

3 * Kozmos 4/2013 



NGC 5189 
Planetárne hmloviny patria medzi najkrajšie 

objekty vo vesmíre. Najmá tie, ktoré exponoval 
Hubblov vesmírny d'alekohl'ad. NGC 5189 je 
nielen působivá, ale aj vedecky zaujímavá. 
Hviezda, ktorá sa v záverečnom štádiu zbavuje 
obálky. Expláziou vyvrhnutý plyn sa sformoval 
do zaujímavého tvaru v podobe velkého S. 
Podobné štruktúry odvrhnutých obálok mávajú 
planetárne hmloviny po výbuchu jednej zo 
zložiek dvojhviezdy. V tomto prípade sa zatiaf 
druhu hviezdu nepodarilo nájst. Rotácia sko-
labovanej hviezdy (uprostred) materiál vyvrh-
nutej obálky priebežne formuje. Podobne 
skončí aj naše Slnko, ale až o 5 miliárd rokov. 

HST Press Release 
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Herschel objavil 
Kuiperov pás 
pri hviezde Fomalhaut 

Blízka hviezda Fomalhaut má jeden z naj-
masívnejších protoplanetárnych diskov, aké sa 
kedy pozorovali. Hviezda, vzdialená iba 25 
svetelných rokov, je mladá: má zhruba 250 mi-
liónov rokov a je dvakrát hmotnejšia ako Slnko. 
Okolo nej krúži masívny disk, ktorý sa dá 
vzhl'adom na blízkosť hviezdy podrobne študo-
vať. Pozorovanie ul'ahčuje aj relatívne velký 
sklon disku voči zornému lúču pozemského po-
zorovatelka. 

Astronómovia po prvý raz zaznamenali pre-
bytok infračerveného žiarenia z Fomalhautu už 
v roku 1980. Detegovala ho sonda IRAS. Vedci 
usúdili, že ide o zvyškový disk, jeden z prvých, 
ktoré detegovali, a preto sa naň zameralo viacero 
tímov. Počas posledného desaťročia skúmali Fo-
malhaut a jeho disk najmu pomocou Hubblovho 
vesmírneho d'alekohl'adu. Najdóležitejšie údaje 
však získali až po použití koronografu, ktorý za-
clonil hviezdu tak, že v disku mohli rozlíšiť 

Porovnanie velkosti disku okolo hviezdy Fomalhaut s vnú-
tornou a vonkajšou Slnečnou sústavou. 

vhčšie detaily. V tom čase HST objavil aj exo-
planétu, krúžiacu okolo hviezdy. 

Pred dvomi rokmi medzinárodný tím využil 
Herschelov vesmírny dalekohfad a skúmal žiare-
nie z disku hviezdy Fomalhaut na dalekých in-
fračervených a submilimetrových vinových 
dlžkach. Tak vznikli prvé snímky disku v tejto 
oblasti spektra. 

Najváčšie rozlíšenie získali na najkratšej vl-
novej dížke 70 mikrónov, ale disk sa jasne pre-
javil aj na vinových dlžkach 160, 250, 350 a 500 
mikrónov. Nikdy v minulosti sa vedci o vlast-
nostiach diskov nedozvedeli viac, ako v pripade 
Fomalhauta. 

Disk okolo Fomalhauta tvoria nepatrné zrnká 
prachu s priemerom niekolkých mikrónov. To 

Hviezda Fomalhaut a jej zvyškový disk. 

bole prekvapenie, lebo z údajov HST vyplývalo, 
že zrnku majú priemer až 50 mikrónov. Po skom-
binovaní údajov z oboch vesmírnych d'aleko-
hl'adov usúdili, že disk sa skladá z malých zrniek 
prachu, nie je však celistvý. Je rozstrapkaný, 
s viacerými „pr'azdnymi" dierami. 

V Slnečnej sústave poznáme viacero útvarov 
načechraného prachu, pozostatkov po zrážkach 
komét a asteroidov. Z toho vyplynulo, že aj prach 

v disku Fomalhauta móže mať rovnaký póvod. 
Tlak žiarenia mladej hviezdy obyčajne už 

krátko po jej sformovaní vytlačí váčšinu pra-
chu z disku do vzdialenejšieho priestoru. Tlak 
žiarenia vymetá nielen póvodný prach zo 
zvyškov protoplanetárneho disku, ale aj prach 
po zrážkach komét. Vzhladom na to, že hviez-
da už dávnejšie dozrela, oralo byť jej okolie 
dókladne vymetené. Fakt, že je v ňom tolko 
prachu, znamená, že zrážky telies v sústave 
sú ešte aj teraz mimoriadne časté: najmenej 
2000 kolízií komét s priemerom 1 km, alebo 
dye kolízie komét s priemerom 10 kilometrov 
počas každého dňa! ! 

Pomocou týchto výpočtov odhadli vedci aj 
počet komét v sústave. Hmota v zvyškovom 
disku hviezdy Fomalhaut má 110-krát vyššiu 
hmotnosť ako Zem. To znamená, že okolo 
hviezdy krúži 1011, až 1013 komét, v závis-
losti na ich hmotnosti. Pre porovnanie: hmot-
nosť telies v Kuiperovom páse odhadli na 
30-násobok hmotnosti Zeme. 

Údaje z d'alekohl'adu Herschel sú unikátne. 
Poskytli úpine nový pohíad na extrasolárny 
Kuiperov pás. Prepojenie údajov z Herschela 
a HST, teda štúdium objektov na rozličných 
vinových dlžkach, sa ukázalo ako mimoriadne 
plodné. 

ESA Press Release 

Disk hviezdy Fomalhaut na optickej snímke 
Hubblovho d'alekohl'adu. 

Obria hviezda Betelgeuze. Rovný pruh hmoty vl'avo 
ad hviezdy je „múrom" zhustenej medzihviezdnej 
hmoty, s ktorým sa najskbr nárazové oblúky pred 
hviezdou a neskdr aj hviezda zrazia. 

Betelgeuze 
pred kozmickou 
zrážkou 

Hviezda Betelgeuze, červený superobor, 
ktorý je najbližšie k Slnku, sa pohybuje 
smerom ku gigantickému „múru prachu". 
Zrážka nastane zhruba o 5000 rokov. 
Hviezda sa nachádza v jednom z ramien 
súhvezdia Orián. Na zimnej oblohe ju po-
I'ahky rozlíšime volným okom ako oranžo-
vo-červenú hviezdu vl'avo od trojice hviezd, 
tvoriacich známy Oriónov opasok. 

Betelgeuze má 1000-krát váčší priemer 
a 100 000-krát vyššiu jasnosť ako Slnko. 
Vzhl'adom nato, že ako každý hviezdny 
obor konzumuje obrovské množstvo pali-
va, jej život bude krátky: „onedlho" zanikne 
výbuchom supernovy. Výbuch rozptýlí do 
okolia váčšinu hmoty z vonkajšej obálky. 

Na najnovších infračervených snímkach 
z vesmírneho dálekohl'adu Herschel vidí-
me, ako sa silné hviezdne vetry z Betel-
geuze, pohybujúcej sa r chlosťou 30 km/s, 
zrážajú s okolitou medzihviezdnou hmotou, 
vytvárajúc nárazové oblúky. Séria týchto 
rozlámaných prachových oblúkov v smere 
pohybu hviezdy prezrádza, že v tejto fáze 
stráca obrovské množstvá hmoty. 

Oblúky, ktoré sú bližšie k hviezde, majú 
typickú asymetrickú štruktúru. Velké kon-
vektívne bunky vo vonkajšej atmosfére 
hviezdy sa sformovali pod vplyvom lokál-
nych sporadických výronov hmoty v rozlič-
ných obdobiach jej vývoja. 

Póvod lineárnej štruktúry pred oblúkmi je 
záhadou. Podla starších teórií bola táto 
„priečka" produktom hmoty, ktorú vyvrhli 
výtrysky v dávnejších obdobiach vývoja. Po 
analýze posledných snímek sa ukázalo, že 
ide skór o lineárne vlákno súvisiace s mag-
netickým polom hviezdy, alebo 0 okraj blíz-
keho medzihviezdneho oblaku, zviditelhé-
ho žiarením z Betelgeuze. 

Ak sa ukáže, že vlákno je samostatným 
objektom, vzhl'adom na smer a r chlost' po-
hybu Betelgeuze a jej oblúkov, 05000 
rokov narazí do tohto „múru" najvzdiale-
nejší oblúk a o 12 500 rokov po tejto kolízii 
narazí doňho aj obria hviezda. 

Hereschel Press Release 
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Extrasolárne sústavy 

Relatívne velkosti planět, obiehajúcich materské 
hviezdy v zelenej zóne. Sprava dolava: Kepler-62b, 
Kepler-69c, Kepler-69e, Kepler-691, Zem. Okrem 
Zeme ide o ilustrácie. 

Planetárna sústava hviezdy Kepler-69 v porovnaní 
so Slnečnou sústavou. Obe hviezdy patria do rov-
nakej triedy G. Planéta Kepler-69c je o 70 % váčšia 
ako Zem, takže je zatiaf druhou najmenšou teres-
trickou planétou obiehajúcou Slnku podobnú hviez-
du v zelenom páse. Okolo hviezdy obehne za 242 
dní, zhruba v rovnakej vzdialenosti ako Venuša od 
Slnka. Váčšia planéta má hmotnost  MZ a okolo 
hviezdy obehne za 13 dní. 

Dye najmenšie 
„zeleně" 
exoplanéty 

Vesmírny dalekohtad Kepler (NASA) objavil 
dye nové planetárne sústavy. V zelených zó-
nach oboch sústav krúžia okolo materských 
hviezd aj planéty s parametrami Zeme. 

Hviezda Kepler-62 má páť planět: 62b, 
62c, 62d, 62e a 62f. (Planéty e, f a c sú su-
perZeme.) 

Skalnatá exoplanéta Kepler-62f je iba 040 % 
váčšia ako naša planéta, takže z planét, ktoré 
boli objavené v „zelenej zóne" sa čo do velkosti 
najviac podobá Zemi. Exoplanéta Kepler 62e 
kníži na okraji „zelenej zóny" a je o 60 % váčšia 
ako Zem. Exoplanéta Kepler-62e obehne mater-
skú hviezdu za 122 dní. Stala sa tak prvou Zemi 
podobnou terestrickou planétou, pohybujúcou 
sa v zelenej zóne. Jej sestra exoplanéta Kep-

ler-62f obehne okolo tej istej hviezdy za 267 dní. 
Vedci zatiaí nemajú údaje o hmotnosti a zložení 
týchto planét. Preto, vzhtadom na predpoklad, 
že ide o terestrické, skalnaté planéty, odhadujú 
ďalšie parametre podia ich velkosti. 

„Zelené" exoplanéty zo systému Kepler-62 
majú to d'alšie sestry: dye sú vdčšie ako Zem, 
jedna má priemer Marsu. Exoplanéty Kep-
ler-62b, Kepler-62c a Kepler-62d majú obežné 
dráhy 5, 12 a 18 dní, takže ide o horúce ne-
hostinné telesá. Všetky planéty obiehajú okolo 
hviezdy Kepler-62, klasifikovanej ako trpaslík 
typu K2, ktorá je menšia a chladnejšia ako 
Slnko. Hmotnosť: 2/3 M®. Jasnosť: 1/5 M®. 
Hviezda, vzdialená 1200 svetelných rokov, má 
vek 7 miliárd rokov, je teda o niečo staršia ako 
Slnko. Nachádza sa v súhvezdí Lýry. 

Hviezda Kepler 69, podobná Slnku, má 
dye exoplanéty: Kepler-69c, ktorá okolo nej 
krúži v zelenej zóne je o 70 % váčšia ako Zem. 
Planetológovia, čo sa Lýka jej zloženia, ešte nie 
sú načistom. Vzhíadom na to, že materskú 
Slnku podobnú hviezdu obehne za 242 dní, po-
hybuje sa po dráhe, pripomínajúcej dráhu 
Venuše. Bude zaujímavé porovnat, do akej 
miery sa obe planéty podobajú, prípadne odlišu-
ji. Exoplanéta Kepler-69b, sestra zelenej plané-
ty Kepler-69c, je dvakrát hmotnejšia ako Zem 
a okolo hviezdy obehne za 13 dní. 

Hviezda Kepler-69, typ G, patrí do rovnakej 
triedy ako Slnko. Má 93 % M® a jej jasnosť je 
o 20 % nižšia. Nachádza sa v súhvezdí Labute, 
vo vzdialenosti 2700 svetelných rokov. 

„Vesmírny ďalekohtad Kepler prekonáva aj 
tie najsmelšie očakávania," nadchýna sa John 
Grunsfeld, jeden z administrátorov riaditeístva 
pre vedecké misie NASA. „Nepotrvá dlho, kým 
sa dozvieme, či v Galaxii je naozaj množstvo 
Zemi podobných planét, alebo či sme kozniic-
kou raritou." 

Vesmírny d'alekohfad Kepler, ktorý simul-
tánne meria jasnost viac ako 150 000 hviezd, je 
prvou misiou NASA zameranou na detegovanie 
exoplanét s parametrami Zeme, krúžiacich oko-
lo Sloku podobných hviezd. Zaznamenáva 
nepatrný pokles jasnosti vytipovaných hviezd 
počas tranzitov potenciálnych planét. Z týchto 
údajov sa dá vypočítat velkost potenciálu plané-
ty. Kepler takto detegoval už 2740 kandidátov 
na exoplanéty, pričom 122 z nich už boli ove-
rené. ĎalekohTad spočiatku objavoval najm 
obrie planéty, horúce jupitery, obiehajúce okolo 
materských hviezd po blízkych obežných 
dráhach. Overiť kandidatúru planéty s paramet-
rami Zeme (vzdialenosť od hviezdy) si vyža-
duje tni roky, pretože vedci potrebujú, kým 
odobria „kandidatúru", údaje z najmenej troch 
tranzitov. Postupom času sa počet terestrických 
planét s parametrami Zeme bude zvyšovat. 

NASA Press Release 

Sústava hviezdy Kepler-62 v porovnaní so Slnečnou 
sústavou. Hviezda, trpaslík triedy K2 v súhvezdí Lýra, 
vzdialená 1200 svetelných rokov, má o tretinu nižšiu 
hmotnosta o štyri patiny nižšiu jasnostako Slnko. 
Okolo hviezdy obieha 5 planét. Z toho dye, Kepler-62e 
a Kepler 62-t v zelenej zóne. Kepler-62e obehne okolo 
hviezdy za 267 dní a je (hmotnost 1,4 MZ) doteraz na-
jmenšou terestrickou planétou objavenou v zelenej 
zóne. Kepler-62e má hmotnostl,6 MZ. Ďalšie tni 
planéty obiehajú okolo hviezdy po ovel'a bližších 
obežných dráhach. 
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Ktorě hviezdy 
si zachovajú 
zvyškové disky? 

Okolo dvoch blízkych hviezd — 61 Virginis 
a Gliese 581 — obiehajú okrem planét typu su-
perZem aj masívne disky. Nie sú to bežné pra-
choplynové disky, sú to skór prstence vytvorené 
z váčších telies: asteroidov, komét, planetezimál, 
ale aj prachu a plynu, produktov ich vzájomných 
kolízií. Vedcov zaujalo, že takéto disky majú naj-
má planéty s nižšou bmotnosťou. 

Planétotvorba je dynamický proces, ktorý trvá 
niekolko miliónov rokov. Zvyškové disky sú 
vedlajším produktom formovania planét. Po-
zostatkom po disku v Slnečnej sústave sú dva 
pásy: pás asteroidov medzi Marsom a Jupiterom 
a Kuiperov pás. 

Prvé disky okolo mých hviezd objavili za-
čiatkom 80. rokov infračervené dálekohlady. Do 
katalógov už zapísali niekolko stoviek, z toho iba 
40 preskúmali podrobnejšie. Vesmímy d'aleko-
hTad Herschel objavil disky okolo najrozličnej-
ších hviezd v Mliečnej ceste. Neobyčajne citlivé 
detektory mu totiž umožnili rozlíšiť aj malé 
a riedke disky okolo 400 najbližších hviezd. 

Zvyškový disk okolo hviezdy Gliese 581 na infračervenej 
snímke d'alekohl'adu Herschel. Dalšie viditelhé útvary 
nie sú súčast'ou Mliečnej cesty. Poznámka: disky sú 
v skutočnosti v ovela váčšej vzdialenosti od hviezd aka na 
obrázku. 

Zvyškový disk okolo hviezdy 61 Virginis na infračer-
venej snímke dálekohl'adu Herschel. 

V rámci programu DEBRIS objavil Herschel 
zvyškové disky aj pri niekolkých blízkych hviez-
dach, okolo ktorých krúžia exoplanéty, váčšinou 
superZeme — telesá, ktoré majú menšiu hmotnosť 
ako Neptún, ale váčšiu ako Zem. 

Hviezda 61 Virginis má vek, hmotnosť a teplo-
tu podobnú ako Slnko. Hostí najmenej dye plané-
ty, obe váčšie ako Zem. Jedna je 5-krát, druhá 
18-krát bmotnejšia ako Zem. Obe však krúžia 
okolo materskej hviezdy na bližších obežných 
dráhach ako Merkúr okolo Slnka. 

Zvyškový disk sa rozprestiera vo vzdialenosti 
30 až 100 AU od hviezdy, daleko za obežnými 
dráhami oboch planét. VzhTadom na to by telesá 
v disku a planéty nemuseli mať rovnaké zloženie. 
Telesá v disku totiž tvori póvodný primordiálny 
materiál, ktorý však počas akumulácie na proto-
planéty meal svoje vlastnosti. 

Odbormkom na hviezdy typu G je Mark 
Wyatt z Astronomického inštitútu v Cambridge. 
Wyatov tím študuje 60 blízkych hviezd typu G. 
Jedenásť z nich má planéty. Okolo piatich krúžia 
masívne planéty s hmotnosťami Jupitera, okolo 
zvyšných šiestich menšie planéty. Páť hviezd 
z tejto šestky má aj zvyškové disky. Okolo 
hviezd s masívnymi planétami zatial nijaké disky 
neobjavili. Z toho by vyplývalo, že čím má 
hviezda menšiu hmotnosť, tým váčší zvyškový 
disk by mala mať. Opak je pravdou. 

V rámci projektu DEBRIS monitorovali 
aj populáciu hviezd typu M, ktorá je 
v Mliečnej ceste najpočetnejšia. Ukázalo 
sa, že takýto disk má iba jediná z nich: 
velmi mladá hviezda AU Mic, ktorá má 
iba 12 miliónov rokov. Takéto hviezdy 
majú nízku teplotu, takže sa predpoklada-
lo, že si disky udržia dlhšie ako horúce 
hviezdy, ktorých žiarenie hmotu z proto-
planetárneho disku rozptyluje. 

Hviezdy typu M však majú ind štruk-
túru vnútra ako hmotnejšie sestry a pod-
statne silnejšie magnetické pole. To gene-
ruje intenzívne rSntgenové žiarenie, ktoré 
disky deštruuje a prach a plyn z nich vy-
metá do okolia. 

Herschel však objavil zvyškový disk aj 
pri ďalšej hviezde typu M. Gliese 581, 
ktorá je ovela staršia ako AU Mic: má 
2 miliardy rokov. Je prvou hviezdou typu 
M, ktorá si nadlho uchovala zvyškový disk. 

Okolo hviezdy Gliese 581 obiehajú naj-
menej 4 planéty s hmotnosťami 2 až 
15 MZ. Věetky sa pohybujú pod hranicou 
0,22 AU od hviezdy! VzhTadom na nízku 

teplotu materskej hviezdy, dye z nich by mali 
krúžiť v zelenom páse. 

Zvyškový disk hviezdy Gliese 581 sa roz-
prestiera vo vzdialenosti 25 až 60 AU. Je to 
masívny disk s množstvom komét, ktoré sú 
obrovským rezervoárom vody a dalších prcha-
vých látok. Gravitačný biliard tak ako kedysi 
v Slnečnej sústave aj v sústave Gliese 581 pre-
smeruje tisíce komét tak, aby po koliziách 
s planétami na nich zanechali vodu. 

Obrie planéty v Slnečnej sústave póvodný disk 
rozptýlili, dovnútra systému i smerom od Slnka. 
Je však zaujímavé, že obdobu Kuiperovho pásu 
zatial neobjavili pri nijakej blízkej hviezde. Ak 
tieto hviezdy Kuiperove pásy majú, nedokážeme 
ich s dnešnými pristrojmi rozlišiť. 

ESA Press Release 

Takto vyzerá hviezda Kappa Coronae Borealis na ob-
rázku zhotovenom podia údajov vesmírneho dáleko-
hl'adu Herschel na vinovej djžke 100 mikrometrov. 
Hviezdu uprostred nevidíme. Oto intenzívnejšie sa 
prejavujú infračervené emisie, ktoré prezrádzajú prf-
tomnost disku s množstvom komét a asteroidov. 

Hviezda 
na dóchodku 
má planéty... 

aj mohutný disk, ktorý vznikol zrážkami komét či as-
teroidov, krúžiacich okolo hviezdneho podobra Kappa 
Coronae Borealis (CrB), o ktorom vieme, že hostí aj 
planéty. 

Hviezdy podobné Sloku spália vodík vo svojich 
jadrách v priebehu miliárd rokov. Keá sa palivo minie, 
hviezdy začínajú zváčšovat objem. Počas tohto obdobia 
sa postupne zbavujú obálok. Najskór sa menia na čer-
vených podobrov, potom na červených obrov. Vedci 
donedávna množstvo hmoty v disku CrB nedokázali 
presne odhadnút. 

Citlivé infračervené pristroje na palube vesmírneho 
áalekohfadu Herschel však okolo hviezdy Kappa CrB 
detegovali jasné emisie, naznačujúce, že disk existuje. 

Hviezda, vzdialená 100 svetelných rokov je o niečo 
hmotnejšia ako Slnko (1,5 M®) a je pomerne mladá: 
má 2,5 miliardy rokov. Vo vzdialenosti pásu asteroidov 
v našej Slnečnej sústave obieha okolo nej planéta 
s hmotnost'ou 2 Mj. Hmotnost áalšej planéty sa zatiaf 
nepodadlo určit. 

Herschel umožňuje vzácnu možnost študovat plane-
tárne sústavy okolo hviezdnych podobrov. V tomto prí-
pade ideo prvý objav planét a disku okolo hviezdy 
v zrelom veku. Na rozdiel od Slnečnej sústavy, kde sa 
váčšina prachu a tdešte po zrážkach telies v disku roz-
ptýlili alebo splynuli s váčšími telesami už počas 
Velkého bombardovania, 600 miliónov rokov potom, 
ako sa sformovalo Slnko. 

Vedci vyvinuli tni možné modely konfigurácie disku 
a planét hviezdy Kappa CrB. 

Podfa prvého modelu má hviezda iba jeden disk, 
ktorý sa rozprestiera vo vzdialenosti 20 až 220 AU. 
V našej sústave sa podobný disk, nazývaný Kuiperov 
pás, rozprestiera vo vzdialenostiach 30 až 50 AU. Podfa 
tohto modelu jedna z planét hviezdy Kappa CrB krúži 
okolo nej vo vzdialenosti viac ako 7 AU, takže gravitácia 
hviezdy vnútorný okraj disku deformuje. 

Podfa druhého modelu formuje disk gravitácia 
oboch planét. Tento gravitačný mixér produkuje najviac 
materiálu vo vzdialenosti 70 až 80 AU od hviezdy. 

Podfa tretieho modelu tvoda disk dva úzke pásy. Vo 
vnútornom je najváčšia koncentrácia hmoty vo vzdia-
lenosti 40 AU, vo vzdialenejšom 165 AU. Vzdialenejšia 
z oboch planét byv tomto pripade krúžila okolo hviezdy 
v medzere medzi oboma pásmi. Takéto parametre 
nevylučujú možnost, že ide o hnedého trpaslíka. Sú-
stavu, v ktorej by hnedý trpaslík rozdelil disk na dye 
časti, považujú vedci za unikátnu. 

Nakolko ide o objav prvého podobra s dvomi plané-
tami a diskom, iba objav áalších podobných sústav 
móže určit, či ide naozaj o raritu. Červených podobrov 
je vela, ale zatial iba Herschel dokáže zistit, či aj tieto 
umierajúce hviezdy majú disky. (Poznámka: žia ves-
mírny ďalekohlad Herschel v apríli prestal pracovat.) 

ESA Press Release 
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Stelárna astronómia * Galaxie * Tmavá hmota 

Galaxia Messier 106 je nednou z najbližších a naj-
jasnejších galaxií. Na rozdiel od váčšiny špirál 
nemá dye, ale štyri ramená. 

Spirálová galaxia 
s tajomstvom 

Blízka galaxia Messier 106, vzdialená 20 miliónov 
svetelných rokov, je jednou z najjasnejších a najbliž-
ších galaxií. Na prvý pohfad sa od mých špirál príliš 
neodlišuje. Hubblov vesmírny áalekohfad však v nej 
objavil viacero záhad. 

Uprostred galaxie, tak ako v centre váčšiny špirálo-
vých hviezdnych ostrovov, hniezdi čierna diera. Je mi-
moriadne aktívna. Na rozdiel od tej našej, ktorá drieme 
a iba občas prehitne balík hmoty, ktorý sa dostal do jej 
dosahu, čierna diera v galaxii Messier 106 sa nepre-
stajne krmi. Horúci plyn, ktorý do nej špiráluje, inten-
zívne žiari. Cast emisií z Messier 106 generuje proces, 
ktorý pripomína laser, hoci navonok sa prejavujú ako 
jasné mikrovinné žiarenie. 

No nielen to: M 106 má namiesto obvyklých dvoch 
až štyri špirálové ramená. Pár ramien, ktoré pozorujú 
vedci vo viditefnom svetle ako riedke závoje plynu, 
nreuveriteíne intenzívne žiaria v róntgenovej a rádiovej 
oblasti. 

V normálnych ramenách tvoria váčšinu hmoty 
hviezdy. V dvoch „extraramenách" dominuje najmá 
horáci plyn, pričom vedci si nie sú načistom, ako sa 
tieto ramená sformovali. Pripúšfajú možnost, že ra-
mená sa vytvorili pod vplyvom mikrovinných emisií 
z jadra galaxie, ktoré generuje čierna diera. Preto sa 
odlišujú od áalšieho páru ramien, prepinených hviez-
dami. Zdá sa, že hmotu do týchto ramien neustále 
dodávajú výtrysky z disku krúžiaceho okolo čiernej 
diery. Tieto výtrysky sa pod vplyvom hmoty, Morou sa 
predierajú, rozpadajú, pričom zohrievajú plyn v okolí. 
Teplota z tohto plynu sa prenáša do hustejšieho plynu 
v rovine galaxie, ktorý jasne žiari. Tento hustý plyn je 
okolo jadra tak tesne nabalený, že ramená, zdanlivo, 
nemajú formu oblúka. Plyn unikajúci z disku v dvoch 
protifahlých výtryskoch nad a pod rovinu disku sa 
však formuje do červených oblúkov. 

Galaxiu Messier 106, napriek jej označeniu, neob-
javil ani nezaniesol do katalógov známy astronóm 
z 18. storočia, Charles Messier. Objavil ju jeho asistent 
Pierre Méchain, ale flzabudol" ju zapísat do katalógu, 
takže v zoznamoch galaxií sa objavila až v 20. storočí. 

Amatérsky astronóm Robert Gendler poskladal 
Galaxiu Messier 106 z niekofkých snímok, ktoré našiel 
v archívoch HST. Či presnejšie, pomocou snímok HST 
vypinil medzery s nedostatečným rozlišením, ktoré na-
exponoval svojim áalekohfadom. Jadro galaxie je 
zostavené zo snímok HST. Vonkajšie špirálové ramená 
zostavili zo sendvičov snímok HST a fotografií dvoch 
malých, 5- a 8-cm áalekohfadov, postavených v No-
vom Mexiku, na miestach s minimálnym svetelným 
znečistením. 

Grendler sa stal vít'azom sútaže, Morej ciefom bole 
spracovávanie vytipovaných snímok z archívu FIST na 
počftači. 

HST Press Release 

Blikajúca 
dvoj hviezda 

Astronómovia objavili zvláštny objekt (LRLL 
54361), ktorý zahaluje hustá obálka prachu. Pra-
chová kukla sa pravidelne, v rytme 25,34 dní, 
zažíha a pohasína. Objekt astronómov zaujal aj 
preto, že ide o doteraz najžiarivejší kozmický 
maják. 

Ilustrácia znázorňuje systém, ktorý je zdrojom 
pravidelných zábleskov z objektu LRLL 54361.Obe 
zložky dvojhviezdy krúžia okolo spoločného t'ažiska 
v prachovej ohálke, vo vnútri prachového disku. 
K vzplanutiu dochádza vtedy, keďsa časí' hmoty 
z disku počas najváčšieho priblíženia hviezd uvolhi 
a dopadne na povrch váčšej hviezdy. 

Séria snímok z HST zviditelňuje pulzy svetla z objektu LRLL 
54316. Váčšinu svetla generujú prúdy hmoty z rozstrapkaného 
disku, smerujúce do obálky. 

IC 348, oblasťbúrlivej hviezdotvorby, v ktorej sa 
nachádza aj dvojhviezda LRLL 54361. 

LRLL 54361 objavil vesmírny infračervený 
d'alekohlad Spitzer ako variabilný objekt 
v oblasti IC 348, kde sa formujú nové hviezdy. 
Podla astronómov sú zdrojom zážehov pravidel-
né interakcie dvoch mladých, gravitačne zviaza-
ných hviezd. Záblesky podla všetkého generujú 
pravidelné kolízie balíkov materiálu z prachovej 
obálky, no najmá nasávanej hmoty zo sesterskej 
hviezdy vo chvíli, ked'sa tá na svojej drábe oko-
lo spoločného ťažiska k hmotnejšej sestre najviac 
priblíži. Tento mechanizmus je známy ako pul-
začno-akrečný model. Podobné úkazy zazna-
menávajú najmá pri starších dvojhviezdach. Ešte 
nikdy ho však nepozorovali pri takej mladej 
dvojhviezde, navyše, s takou intenzitou a pra-
videlnosťou. (Medzičasom boli objavené dálšie 
dva podobné objekty.) 

Vedcov prekvapili najmá mimoriadne velké 
variácie jasnosti v spojení s neuveritelnou 

pravidelnosťou zážehov. Infračervené 
spektrum z objektu, vzdialeného 950 
svetelných rokov, analyzovali počas sied-
mich rokov. Hubblov vesmírny dále-
kohlad zviditelnil štruktúru, ktorá proto-
hviezdu obaluje. Vedci na snímkach 
rozlíšili obálku a v nej dye dutiny, ktoré 
ohraničuje rozptýlené svetlo z ich okra-
jov nad a pod akrečným diskom. Disk 
a obálka tvoria zvláštne, navzájom in-
teragujúce objekty. 

Obe zložky dvojhviezdy krúžia okolo 
spoločného ťažiska po mimoriadne 
výstredných obežných dráhach. V mo-
mente najváčšieho priblíženia sa z vnú-
torného okraja disku uvolní balík prachu, 
ktory' dopadne na povrch jednej (ale-
bo oboch?) hviezd. Kolízia sa prejaví 
zábleskom, ktorý disk a spoločnú obálku 
ožiari. 

Ide o vzácny úkaz, pretože takéto tes-
né dvojhviezdy tvoria nanajvýš 1 % 
hviezdnej populácie v Mliečnej ceste, 
pričom takýto objekt sa v takom ranom 
štádiu zatial nepodarilo pozorovať. Ak je 
pulzačno-akrečná teória správna, obe 
hviezdy sa musia pohybovať vo vnútri 
akrečného disku!! mými slovami, disk 
krúži okolo oboch zložiek dvojhviezdy, 
ale aleje vylúčené, že každá z nich má aj 
vlastný disk. Objav prispeje k pochope-
niu procesov prebiehajúcich v prvom 
štádiu formovania protohviezd v primor-
diálnom oblaku. 

Space Telescope 
Science Institute, Baltimore 
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Prečo niektoré 
gulbvě 
hviezdokopy 
dokážu omladnút' 

Gulové hviezdokopy sú sférické zoskupenia 
gravitačne zviazaných hviezd. Sformovali sa už 
v mladom vesmíre, pred 12 až 13 miliardami 
rokov. V Mliečnej ceste je zhruba 150 guTových 
hviezdokóp, v ktorých nájdeme váčšinu naj- 
starších hviezd. Hubblov vesmírny daleko- 
hlad, ale aj 2,2-metrový pozemský d'alekohfad 
MPG/ESO odhalili, že niektoré starenky majú 
ešte mladé srdcia. 

Vedcov zaujalo, prečo niektoré z týchto 
starých hviezdnych ostrovov starnú ry'chlejšie či 
pomalšie ako mé. Senzačné vysvetlenie poskytol 
objav a distribúcia mladých, modrých hviezd, 
ktoré vznikajú až v neskorších štádiách vývoja 
hviezdokóp. Presnejšie: objav modrých hviezd 
v hviezdokopách umožnil vznik metódy, pomo- 
cou ktorej mohli vedci spresniť odhad ich veku. 

Hviezdokopy sa formovali ry'chle, preto váčši- 
na hviezd v nich má približne rovnaký vek. 
Nakolko najjasnejšie, najhmotnejšie hviezdy 
umierajú mladé, v gulových hviezdokopách sa 
po miliardách rokov vývoja zachovali iba menšie 
hviezdy. 

Stáva sa, že aj staré hviezdy v hviezdokope 
niekedy náhle omladnú, a to vtedy, ked nabalia 
váčší balík hmoty z blízkej hviezdy, alebo s ňou 
gravitačne splynú. Ich jasnosť sa vzápátí prudko 
zvýši. Tieto omladené hviezdy nazývame modrí 
zápasníci (strugglers). Najhmotnejšie hviezdy sa 
presúvajú do vnútra hviezdokopy v rámci proce-
su, ktory' pripomína sedimentáciu. Výhodou je, 

Gulová hviezdokopa NGC 6388, dynamická kopa stredného veku v Mliečnej ceste, ktorá sa stormovala pred 
viac ako 10 miliardami rokov. 

že modrí zápasníci sú najjasnejší, takže sa 
najlahšie pozorujú. 

Tím z ESO zmapoval polohy modrých zápas-
níkov v 21 guíových hviezdokopách. Podrobnú 
inventúru prehustených stredov hviezdokóp uro-
bili vedci pomocou HST, redšie periférie preskú-
mal 2,3-metrový d'alekohlad MPG/ESO. Z ana-
lýzy údajov vyplynulo, že mladými sa zdajú byť 

Na obrázku vidíte 
niektoré z 21 gu- 
I'ových hviezdokóp, 
ktoré preskúmal 
tím z ESO. Z úda- 
jov vyplýva, že ho- 
ci sa sformovali 
v približne rov- 
nakom čase, ich 
starnutie nepre- 
biehalo rovnako 
rýchlo, takže 
každá vyzerá na 
pohl'ad inakšie. 

menšie kopy, v ktorých boli modrí zápasníci 
roztrúsení. A naopak, staršie sa javia kopy, 
v ktorých boli modrí zápasníci nahustení 
v ich strede. Treťou skupinou sú kopy, ktoré ved-
ci zastihli uprostred procesu starnutia. V štádiu, 
ked sa v okolí jadra miešali modrí zápasníci 
s hviezdami, ktoré sa tam ocitli vo včasnejších 
štádiách evolúcie kopy. 

Ukázalo sa, že hoci majú všetky kopy pri-
bližne rovnaký vek, rýchlosť ich evolúcie je 
značne rozdielna. V rychle starnúcich kopách 
prebehol proces „sedimentácie" v priebehu nie-
kolkých stoviek miliónov rokov. Najpomalšie 
kopy však zostarnú až po uplynutí niekofkých 
násobkov súčasného veku vesmíru! Hviezdy 
menšie ako Sloko stamú totiž ovela pomalšie. 

Tak či onak, hustota hviezd v jadrách hviez-
dokóp sa neustále zváčšuje. Vedcom z ESO sa 
po prvýkrát podarilo určiť nielen počty, ale aj 
hustoty a rychlosti pohybu premiestňujúcich sa 
hviezd. Procesy, vrcholiace v možnom kolapse 
prehustených jadier hviezdokóp, sú predbežne 
neznáme. 

Poznámka: Modri zápasníci dostali meno ale-
len podia modrej farby, ale aj kvůli tomu, že ich 
evolúcia sa začala neskoršie ako vývoj sused-
ných hviezd. V populácii ostatných hviezd v ko-
pe sa prezrádzajú vyššou jasnosťou i hmotnosťou. 
Okrem nich sa však v kope vyskytujú aj mé, rov-
nako jasné či približne rovnako hmotné hviezdy. 
Napnldad červení obri sú jasnejší, ale majú ovela 
nižšiu hmotnosť, takže do stredu sa presúvajú 
ovela pomalšie ako modrí zápasníci. V jaďrách sa 
vyskytujú aj matné neutrónové hviezdy, ktoré 
majú podobnú hmotnosť ako modrí zápasníci, ale 
sú také malé, ale ich jasnosť sa vo vzdialených 
kopách (predbežne) nedá detegovať. 

ESO Press Release 
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Stelárna astronómia * Galaxie * Tmavá hmota 

Najstaršia, najosamelejšia 
supernova 

Má desať miliárd rokov. Hodnota jej červe-
ného posunu z = 1,9 znamená, že supernova 
typu la — Wilson, je najstaršou z doteraz obja-
vených supernov. A zároveň najvzdialenejším 
„majákom", objektom, pomocou ktor ch od-
hadujú astronómovia nielen vzdialenosti, ale aj 
hodnotu rozpínania vesmíru. (Na odhad vzdia-
lenosti sa nevyužívajú iba supernovy, ale aj m é 
objekty, napríklad premenné hviezdy.) 

Do katalógov ju zapísal ako SN UDS10Wil. 
Supernovu s rekordnými parametrami objavili 
v rámci projektu CANDELS-CLASH, prehliadky 
oblohy (pomocou HST) v blízkej infračervenej 
oblasti, zameranej na mladý vesmír. Objavené 
supernovy pomenúva tím podl'a amerických 
prezidentov. Táto nesie meno Woodrowa Wil-
sona. 

Vedci zdórazňujú, že v mladom vesmíre 
doteraz takú starú supernovu neobjavili. Ani 
v rámci prehliadky CANDELS-CLASH, preto 
objav považujú za výnimočný. Móže sa stat 
kľúčom k pochopeniu podstaty týchto gigan-
tických explózií. 

Výbuchom supernov lasa končí život bie-
lych trpaslíkov s nadmernou hmotnosťou. Ved-
ci však zatial' nevedia, či nabalenie kritického 
množstva hmoty pred výbuchom súvisí s vysá-
vaním sesterskej hviezdy v systéme dvojhviez-
dy, alebo gravitačným splynutím s iným bie-
lym trpaslíkom. 

Ak sa potvrdí predpoklad, že supernovy 
vybuchujú vtedy, keď progenitor, biely trpaslík, 
nabalí kritické množstvo hmoty, potom bude 
jasné, že tieto procesy sa rozbehli paralelne. 

V čase, keď sa v mladom, prehustenom 
vesmíre sformovalo množstvo hviezd. To by 
znamenalo, že supernov s parametrami super-
novy Wilson by malo byt vel'a. Pozorovania 
však tento predpoklad nepotvrdili. 

Ak sa však ukáže, že k výbuchom váčšiny 
supernov la dochádza po splynutí dvoch 
bielych trpaslíkov, potom by krivka ich produk-
cie strmo zdvihla v čase, keďv tesných dvoj-
hviezdach gravitačné splývanie kulminovalo. 
Teda klesajúci počet supernov la na snímkach 
z čoraz mladšieho, „hlbšieho" vesmíru by zna-
menal, že váčšina hviezd ešte nebola zviazaná 
v dvoj- či viachviezdnych sústavách, v ktor ch 
jedna zo zložiek skór či neskór „dozrie" a vy-
buchne ako supernova. A presne tento pred-
poklad objav osamelej supernovy Wilson po-
tvrdzuje. 

Astrophysical Journal 

Spektrum 
z najvzdialenejšej hviezdy? 

Objekt SDSS J122952.112227,8, vzdialený 
55 miliánov svetelných rokov, je súčasťou 
galaxie IC 3418. V prachovom chvoste na 
periférii hviezdneho ostrova sa javí ako jasná, 
modrastá bublinka. Japonskí a indickí astro-
nómovia ju študovali optickými a UV-ďaleko-
hl'admi. Zo spektra vyčítali, že objektom by 
mohla byt' hviezda typu O v pokročilom štádiu 
vývoja. Ak sa ukáže, že ide naozaj o hviezdu, 
bol by to významný objav. Pomohol by objas-
nil ako vznikajú hviezdy ďaleko od chladných 
molekulových oblakov vo vnútri galaxií. 

Astrophysical Journal 

Ilustrácia znázorňuje okolie supermasivnej čiernej diery v galaxii NGC 3783. Na snímke je jasne rozoznatetelhý 
tenký riedky disk, masívny torus i prúdy chladného prachu vynášané vetrom do okolitého prostredia. 

Prachová 
záhada 
okolo čiernej diety 

Vedci z ESO získali unikátnu snímku vetkej 
čiernej diery v aktívnej galaxii NGC 3783. Ana-
lýza snímky ich zaskočila. Okolo čiernej diery 
nekrúži iba žiariaci torus horúceho prachu, ako 
pri váčšine takýchto objektov. Váčšina už oveia 
chladnejšieho prachu (póvodne súčasť torusu?) 
je rozptýlená nad polárnymi oblasťami diery do 
vzdialenejšieho okolia. V platných teóriách o evo-
lúcii čiernych dier sa o takom úkaze nepíše. Zdá 
sa, že čieme diery počal vývoja aktívne in-
teragujú so svojim okolím. 

V centre skoro všetkých galaxií hniezdia čieme 
diery. Váčšina z nich neustále nabafuje hmotu 
z okolia a zváčšuje sa. Tento proces generuje 
vznik najenergetickejších objektov vo vesmíre —
aktívnych jadier galaxií (AGN). Okolo centrálnej 
oblasti týchto najžiarivejších kozmických ma-
jákov krúžia zvyčajne mohutné tomsy. (Torus, na 
rozdiel od disku, ktorý je plochý, je masívnejší 
útvar, pripomínajúci lievanec.) Hmota v torusoch, 
rovnako ako hmota v disku, špiráluje smerom 
k horizontu udalostí, podobne, ako voda okolo 
výtoku z vane. V špirále nadobúda čoraz váčšiu 
rýchlosf, zohrieva sa, mení na plyn a napokon, 
ešte pred prepadnutím za horizont udalostí inten-
zívne žiari. Podia teórie najintenzívnejšie žiare-
nie „z čiernych dier" (presnejšie z ich okolia), 
generuje práve tento mechanizmus. 

Blízka, aktívna galaxia NGC 3783, vedcov 
prekvapila. Ďalekohiad VLTI (Vety Large Te-
lescope Interferometer) na observatóriu Paranal 
v Čile získal údaje, podia ktory'ch horáci prach 
s teplotami 700 až 1000 °C nekrúži iba v tomse. 
Neznámy mechanizmus generujúci silné vetry ho 
rozptyluje pod a nad týmto útvarom! (Poznámka: 
kozmicíý prach tvoria zrnká kremíka a grafrtz', 
teda minerály, ktoré sa vyskytujú aj na Zemi. 
Grafitový prach čo do zloženia pripomína čmud 
zo sviečky, jenže kozmické zrnká sá 10-krát 
menšie). 

Vedcom sa po prvýkrát podarilo zfskať na 
stredných infračervených vinových dlžkach aj 
detailně snímky prachu v okolí AGN, ktorého 
teplota neprevyšuje izbovú teplotu! 

Vedci sa zhodli, že tento chladný vietor určite 
zohráva významnú rolu v zložitých interakciách 
čiernej diery a hmoty v jej okolí. Prekvapilo ich, 
že sila tohto vetra dokáže premócť gigantickú 
gravitáciu čiernej diery a presúvať z jej dosahu 
také obrovské množstvo prachu. Nie je jasné, ako 
sú tieto mechanizmy, najmá s ohiadom na velkú 
hmotnosť čiernej diery, prepojené. Nevedno, aký 
mechanizmus chladné vetry generuje a najmá 
v akej fáze vývoja čiernej diery sa prejaví. 

Centrálne oblasti čiernych dier móžu vedci 
študovať prepojením výkonu všetkých štyroch 
ďalekohfadov VLT. Tak vzniká interferometer, 
ktorého rozlišovacia schopnosť sa vyrovná 
130-metrovému ďalekohiadu. Nijaký optický či 
infračervený prístroj sa mu nevyrovná. Oblasť, 
ktorú prístroj skúma, je velká ako priestor me-
dzi Slnkom a najbližšou hviezdou Proxima Cen-
tauri. 

Zdá sa, že naše predstavy o aktívnych jad-
rách galaxií bude treba korigovať. Vedci majú 
v rukách dókaz, že intenzívne žiarenie prach 
rozptyluje. Modely distribúcie hmoty i predstavy 
o tom, ako sa čieme diery vyvíjajú a rastú, budú 
sa musieť s prihliadnutím na najnovší objav pre-
počítať. 

Rozhodujúce údaje však dokáže zfskať až 
MATISSE, prístroj, ktorý ešte aleje dokončený. 
Keď sa aj MATISSE stane súčasťou štvorky 
dalekohiadov VLT, preskúmajú objekt aj na 
blízkych a stredných infračervených dlžkach. 

Poznámka: VLTI je kombináciou šryroch 
8,2 m jednotiek VLT, alebo šryroch mobilných 
1,8 m pomocných VLT dalekohíadov. Využíva sa 
pritom technika interferometrie, ktorá kombinuje 
svetlo šryroch dajekohíadov, s ciel'om vytvorit' 
snímku s podstatne vyšším rozlišením. Na 
bežné snímky sa interferometria nevyužíva. 
O to užitočnejšia je pri štaídiu mimoriadnych 
úkazov, pretože umožňuje podstalne vyššie 
rozlíšenie. 

ESO Press Release 
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Nový druh 
premenných hviezd? 

Švajčiari sú známi tým, že dokážu vyvíjať 
neobyčajne citlivé prístroje. Aj pre astronómov. 
Tím zo ženevského obseravatória pomocou 
pomerne malého 1,2 m ďalekohl'adu Euler dete-
goval mimoriadne malé zmeny jasnosti hviezd 
v otvorenej hviezdokope NGC 3766.Objavil tak 
dovtedy neznáme vlastnosti týchto hviezd, ktoré 
otriasli platnými teóriami 
o príčinách takýchto va-
nacu . 

Celých sedem rokov 
skúmali vedci v hviezdo-
kope vyše 3 000 hviezd. 
Pd 36 hviezdach za-
znamenali nepatrné vý-
kyvy jasnosti na úrovni 
0,1 % normálnej jasnosti 
s periódou zhruba 20 
hodín. Hviezdy sú o niečo 
váčšie a horúcejšie ako 
Sluko. Zmeny ich jasnos-
ti zaznamenali iba vdá-
ka ďalekohl'adu s velkou 
rozlišovacou schopnos-
ťou. 

Hviezdy, ktorých jas-
nosť sa v čase meal, nazý-
vame premennými, pul-
zujúcicmi hviezdami. 
Zmeny jasnosti, periodic-
ké i sporadické, sú závislé 
od vlastností vnútra 
hviezd. Kvóli ich štúdiu 
vzniklo nové odvetvie as-
tronómie. Asteroseizmo-
lógovia „načúvajú" vibrá-
ciám hviezd a dokážu 
z nich vyčítať ich vlast-
nosti, a do istej miery aj 

fungovanie skrytých mechanizmov v ich vnút-
rach. 

Vedci sa zhodli na tom, že v hviezdokope 
NOC 3766 objavili neznámy typ neperiodických 
premenných hviezd. Vedcov zaujalo, že niektoré 
z nich rychle rotujú. Rýchlosť rotácie dosahuje 
viac ako polovicu kritickej hodnoty, pri ktorej sa 
už hviezda stáva nestabilnou a stráca hmotu. Va-
riácie jasnosti však ani pri týchto hviezdach 
nedokážu vedci zatial'vysvetlif. 

1,2 m dálekohl'ad Euler na obsevatóriu ESO v La Silla. 

ESO Press Release 
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V otvorenej hviezdokope NGC 3766, vzdialenej 7000 svetelných rokov objavili švajčiarski hvezdári pomocou 
1,2 m d'alekohl'adu Euler na obsevatóriu ESO v La Sila nový typ premenných hviezd. 
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Zelená planetárna hmlovina IC 1295 je plášťom 
umierajúcej hviezdy vzdialenej 3300 svetelných 
rokov. 

Zelená bublina 
Život hviezd podobných Slnku končí 

agóniou, počas ktorej sa postupne zbavu-
jú obálky a v záverečnej explózii sa preme-
nia na bielych trpaslíkov. Vyvrhnutá hmota 
obálok, teda planetárna hmlovina, obklo-
puje hviezdu niekolko desattisíc rokov, 
pričom oblaky ionizovaného plynu hrajú 
všetkými farbami a preskupujú sa do nád-
herných štruktúr. 

Ďalekohl'ad VLT/ESO exponoval pla-
netárnu hmlovinu IC 1295v súhvezdí Stít. 
Na prvý pohl'ad pripomína mikroorga-
nizmus pod mikroskopom, pričom vrstvy 
odvrhnutej obálky vyzerajú ako membrány 
bunky. 

Bubliny planetárnych hmlovín tvorí plyn, 
ktory' bol súčasťou obálky. Po vyhorení 
vodíkového paliva sa hviezda stala nesta-
bilnou. Premenlivé fúzne reakcie v jadre 
spósobili niekolko výronov energie, ktoré 
vynášali plyn do okolia. Intenzívne UV-žia-
renie umierajúcej hviezdy spósobilo, že 
odvrhnutý plyn žiari. Každý prvok sav ply-
ne prejavuje inou farbou. V tomto prípade 
preládajúca zelená farba prezrádza ionizo-
vaný kyslík. 

Biely kotúčik v srdci hmloviny je vy-
horené hviezdne jadro. Slnku podobná 
hviezda sa premenila na bieleho trpaslíka, 
ktorý bude chladnúf niekolko miliárd 
rokov. Planetárne hmloviny nemajú nič 
spoločné s planétami. Starým hvezdárom, 
ktorí ich objavovali pomocou nedokona-
lých dalekohl'adov, pripomínali planéty 
Urán a Neptún. Už William Herschel však 
pochopil, že to nemóžu byt' planéty, lebo 
ich poloha sa voči hviezdam v pozadí ne-
menila. Až v 19. storočí sa ukázalo, že ide 
o zoskupenia horúceho plynu. 

ESO Press Release 
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J vesmír konečný, alebo 
nekonečný? Odpoved' na tú-
to otázku je jednou z naj-

dóležitejších úloh kozmológie. Vedci 
dúfajú, že kllič k problému nájdu v úda-
joch, ktoré získava európska vesmírna 
sonda Planck. Odpoved'by mohla byt' 
šokujúca: viacerí kozmológovia zverej-
nili v posledných rokoch kuriózne pred-
stavy o vesmíre, ktoré platný štandard-
ný model podkopali. Podobá sa vesmír 
zrkadlovej sieni, v ktorej sa každý objekt 
viackrát zrkadlí? Alebo je ozrutným prs-
tencom? Či pripomína skór futbalovoú 
loptu s jednou dimenziou navyše? Úda-
je z meraní „prvého svetla" po big ban-
gu však pripúštajú aj m é možnosti. Koz-
mológovia naznačujú, že vesmír 
budeme musiet'ešte raz objavit: 

Ak je vesmír negatívne zakrivený, mohol 
by mať formu I'ahko zakriveného ro-
hu. Presnejšie: bol by troj-
rozmernou obdobou 
dvojrozmerného 

povrchu tohto 
útvaru. Špička tohto Pi-
cardovho lievika je nekonečné 
dlhá a donekonečna sa bude 
zužovať, takže jeho objem bude 
nakoniec konečný. Strany okraja lievika sú 
topologicky identické. Ak by sa k hrdlu lievi-
ka vydala nejaká kozmická lod', naspáť by 
sa vrátila po protil'ahlej „strane". Teda: ni-
jaký okraj, na ktorý by mohla loď narazit', 
neexistuje. Táto predstava hocijako bizarná, 
je matematicky presná. 
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Bizarný 

„Dve veci sú nekonečné: kozmos a Tudská 
hlúposť. PokiaT ide o vesmír, nie som si ešte 
načistom," vyhlásil svojho času Einstein. 
Pochyby geniálneho fyzika neboli dodnes 
rozptýlené. 

Od nepamáti sa Tudia dohadujú o tom, aký je 
svet, v ktorom žijú. Gulatosť našej planéty sa 
pred letmi do kozmu odvodzovala iba z nepria-
mych dókazov. Plachetnica mizla za obzorom 
postupne: najprv trup, potom plachty. Grék 
Eratosthenes, riaditeT knižnice v Alexandrii 
a zakladatel geografie, však už v 3. storočí pred 
Kristom dóvtipne a pomerne presne odhadol 
priemer Zeme. Pomocou tieňov, ktoré vrhali 
do piesku zabodnuté palice a meraním uhlov. 
Ešte začiatkom 20. storočia sa však našli 
pochybovači (medzi nimi aj hlavy štátov), ktorí 
guTatosť Zeme spochybňovali. 

Dnešní astronómovia majú podobný pro-
blém. Ani oni nemóžu posudzovať velkosť 
a tvar vesmíru zvonku. Aj oni však merajú 
všelijaké uhly a veria, že aj vesmír vrhá „tieň", 
ktorý im všeličo prezradí. 

Vesmíry z podzemia 

V suteréne univerzity nemeckého mesta 
Ulm, sotva pár kilometrov od rodného domu 
Alberta Einsteina, pracuje niekolko počítačov. 
Všetky simulujú mapy mikrovinného žiarenia 
kozmického pozadia. Toto žiarenie, pozosta-
tok po big bangu, má dnes teplotu sotva 
2,7 kelvinov (mínus 270 °C). Žiarenie pozadia 
je mimoriadne rovnorodé. Teploty jednot-
livých ostrovčekov tvoriacich mapu sa odlišujú 
o niekolko stotisícin kelvina. Mimoriadne 
citlivé prístroje na vesmírnych sondách však 
aj takéto rozdiely dokážu zmerať. A vedci, po-

mocou falošných farieb, dokážu túro nerov-
norodosť zviditeťniť. 

Vedci už v roku 1967 predpovedali, ako 
bude mapa mikrovinného žiarenia kozmického 
pozadia vyzerať: ako elipsa vesmíru, posiata 
róznofarebným škvrnkami (ostrovčekmi s ne-
rovnakou teplotou). Prvá mapa z roku 1992, 
zostavená na základe údajov satelitu COBE, 
a neskór aj podrobnejšia mapa satelitu WMAP 
z roku 2011, túto predpoved' potvrdili. Pomo-
cou týchto máp móžu kozmológovia vypočítať 
parametre nášho vesmíru: jeho vek, zloženie, 
geometriu i hustotu energie. 

Už niekolko rokov akceptujeme rozporupiný 
„štandardný model": vesmír má 13,7 miliardy 
rokov; 73% vesmíru tvorí mysteriózna tmavá 
energia; 23% o niečo menej tajomná tmavá 
hmota; pričom viditelná hmota, plyn, prach, 
planéty, hviezdy tvoria sotva 4 % hmoty ves-
míru. 

S presnosťou niekolkých percent poznáme 
aj geometriu, teda zakrivenie vesmíru. Vedcom 
z Ulmu to však nestačí. Snímky žiarenia poza-
dia analyzujú a simulujú v najrozličnejších 
režimoch a „umelé" údaje potom porovnávajú 
s nameranými. Zdá sa, že majú zatiaF najkom-
plexnejšiu predstavu o vesmíre. 

Nebeská gul' 
alebo nekonečná prázdnota 

O tom, či je vesmír konečný alebo ne-
konečný, diskutovali už starí grécki filozofi. 
Platón a Aristoteles považovali vesmír za 
konečný, ohraničený sférou hviezd, akousi 
guTatou obálkou, uprostred ktorej bola slnečná 
sústava so Zemou v jej strede. Demokritos 
a další atomisti si vesmír predstavovali ako 



vesmír 
nekonečne velký priestor, ktorý nemá stred, 
a obsahuje nekonečné množstvo svetov. Tieto 
krajné predstavy sa zdali byť dlho nezmie-
ritelné, až kým Mikuláš Kusánsky v roku 1440 
nenavrhol kompromis. Napísal: „Vesmír je 
gula, ktorej stred je všade a jej obvod nik-
de." 

Kardinálovo tvrdenie sa dá dnes interpreto-
vat ako predtucha existencie zakriveného 
priestoru so sférickou metrikou. O viac ako 
400 rokov neskoršie, v Góttingene, znázornil 
táto predstavu matematik Bernhard Riemann, 
zakladatel neeuklidovskej geometrie. Jeho 
prednáška vedeckú elitu šokovala. Podaktorí 
astronómovia i filozofi predstavu takejto „su-
persféry" pripustili. Chýbal im však rukolapný, 
fyzikálny dókaz. Ten poskytol v roku 1915 až 
Albert Einstein, keď zverejnil všeobecnú teóriu 
relativity. 

O dva roky neskoršie uverejnil Einstein 
článok, v ktorom opisuje zakrivený priestor 
ako trojrozmernú obdobu dvojrozmerného 
povrchu gule. Presne tak, ako to Riemann 
predvídal. Tento článok dnes vnímame ako 
prvá prácu modernej kozmológie. Aj keď sa 
neskoršie ukázalo, že Einsteinov póvodný 
model nefunguje, lebo je statický, dodnes hy-
potézu hypersféry nikto nevyvrátil. Práve 
naopak, s prihliadnutím na dnešnú presnosť 
meraní a na predpoklad, že velkosť vesmíru je 
naozaj niekolko miliárd svetelných rokov, je 
táto hypotéza v dobrej zhode s najnovšími 
údajmi. 

Co je na hypersfére také vzrušujúce? Po-
dla Einsteina fakt, že je konečná, hoci nemá 
nijaké hranice, nijaký koniec. Keby sme na 
kozmickej lodi leteli stále rovno, nakoniec by 
sme sa ocitli na mieste štartu. Rovnako okrúh-

la by bola aj dráha svetla. Pravdaže, nízky vek 
vesmíru zatial takúto okružnú cestu neumož-
ňuje. 

Situácia pripomína zemegulu. Povrch je 
konečný, ale neohraničený. Ktorýmkolvek 
smerom sa vydáme a pójdeme stále rovno, 
nakoniec sa ocitneme na tom istom mieste. 
Porovnanie so Zemou však na jednu nohu 
kríva: hypersféru nedokážeme ani opustiť, 
ani pozorovať „zvonku". A napokon: vesmír 
nie je statický, po big bangu sa rozpína. Jeho 
objem narastá. Zvnútra, nie v nejakej hyper-
sfére. 

Tni kozmické zakrivenia 

Hypersféra je však iba jedným z bezpočtu 
modelov geometrickej štruktúry priestoru 
v rámci teórie relativity. Z Einsteinom zave-
deného a neskór pod názvom „kozmologický 
princíp" prijatého predpokladu, že distribúcia 
hmoty a energie vo vesmíre je vo velkých 
škálach takmer rovnaká, možno odvodiť tni 
možnosti. Každá z nich bude definovať hod-
notu zakrivenia k i takzvaný parameter husto-
ty S2. Táto bezrozmerná hodnota vyplýva zo 
súčtu normálnej hmoty, tmavej hmoty a tmavej 
energie. 

1. Gulatý vesmír: globálne pozitívne zakri-
vený priestor (k =1) s omegou váčšou ako 1. 
Tak ako na povrchu gule bude súčet uh-
lov velkých trojuholníkov váčší ako 180° 
a zdanlivo paralelné rovnobežky sa pretínajú 
vo vetkej dialke. 

2. Euklidovský hraničný prípad: globálne 
nezakrivený „plochý" priestor (k = 0) 
s S2 rovnou 1. V takomto prípade by bol 
súčet uhlov v trojuholníku, tak ako u Eukli-

da, rovný 180° a rovnobežky by sa nikde 
nepretínali. 

3. Hyperbolický prípad: globálne negatívne 
zakrivený priestor (k = —1) s í2 menšou ako 
I. Súčet uhlov v trojuholníku by bol, tak ako 
na povrchu jazdeckého sedla, menší ako 
180° a rovnobežky by sa rozbiehali. 
V princípe teda záleží najmá na hodnote 

hustoty. A práve tú kozmológovia neustále 
spresňujú, najmá pomocou nameraných hod-
nót mikrovinného žiarenia pozadia. A výsle-
dok? Najpresnejšie kozmologické merania 
naznačujú, že í2 sa približne rovná 1, takže tak-
mer splňa podmienky euklidovského hranič-
ného prípadu. Vesmír je teda takmer plochý, to 
znamená globálne nezakrivený. Podaktorí koz-
molágovia tvrdia, že vesmír s takými paramet-
rami by pripomínal hrubý torus či prstenec. 
Ibaže: či sa omega naozaj rovná 1 nebude sa 
dať (kvóli nevyhnutným chybám v meraní 
i kvóli limitovaného skúmania vesmíru) nikdy 
dokázať. Pre namerané hodnoty 52 iba približne 
rovnej 1 nemožno v princípe odmietnuť ani 
gulovú či hyperbolickú geometriu. Takže 
predbežne ostanú všetky tni teórie v hre. 

Fakt, že vesmír by mal byť vo velkých 
škálach rovnorodý, dokazujú prehliadky roz-
siahlych káp galaxií i mapy mikrovinného 
žiarenia kozmického pozadia. Zdá sa, že 
o geometrii vesmíru naozaj rozhoduje hodno-
ta hustoty. Tvrdia to dokonca učebnice 
pre vysoké školy. Predčasne: situácia okolo 
teórií je totiž ovela neprehladnejšia. A čo sa 
reality týka...? Vesmír móže mať úpine inú 
štruktúru. 

Einstein: na začiatku i na konci? 

Einsteinove rovnice vyjadrujú teda iba 
„lokálne" vlastnosti časopriestoru. Nie jeho 
štruktúru ako celku. Túto globálnu geometru 
bude treba zmerať. Geometria sa v modeloch, 
ktoré sa formulujú v rámci teórie relativity, ob-

Tni „najprijatelhejšie" geometrie priestoru: najjednoduchším je euklidovský priestor, nekonečne velký a nezakrivený ako dvoj-
rozmerná plocha (víavo); móže však byt' aj sférický (v strede), teda kladne zakrivený, tak ako povrch gule; alebo záporne 

zakrivený, tak ako sedlo. Ktorý model platí, o tom rozhodne hodnota celkovej hustoty vesmíru. Geometria však nie je 
všetko: priestor má aj topológiu, teda formu či podobu. Odhaliťju je jednou z najprestížnejších úloh kozmológie. 

bb 



Fyzika * Kozmológia 

;o je topológia? 
Kto nedokáže rozlíšiť gulti od taniera? 

Odpoved': topológia. A naozaj: gul'a 
a tanier sú topologicky identické. Topológia 
je jednou z oblastí matematiky. Je príbuzná 
s geometriou, abstrahuje však od údajov 
ako dížky a uhly. Zaobíde sa aj bez 
všetkých vlastností telies, ktoré sa pó-
sobením síl dokážu zmeniť (ohnúť, 
scvrknúť, zváčšiť sa, zmeniť polohu). 
Topológia sa zaoberá iba tým, čo odoláva 
priebežnej zmene formy, najmá počtom 
dier v nejakom objekte. Gul'a a tanier ne-
majú nijakú dieru. Ich topologické pohlavie 
sa rovná nule. Prsteň či šálka s jedným 
uchom majú jednu dieru (rod 1). Také ob-
jekty sú topologicky odlišné napríklad od 
rámu na okuliare (rod 2) či viackrát poskrú-
caného praclíka (rod 3). Nedokážeme ich 
priebežne preformovať tak, aby splynuli. 
Zmena topológie si teda vyžaduje navftanie 
objektu, alebo jeho narezanie či zlepenie. 
Samotný pojem „topológia", zložený 
z dvoch gréckych slov — topos/miesto a Io-
gos/náuka/učenie, zaviedol v roku 1847 ne-
mecký matematik Benedict Listing. Za prvú 
topologickú vedeckú prácu sa považuje 
dókaz Leonharda Eulera z roku 1736. 

Topológia sa nezameriava iba na 
charakteristiku konkrétnych objektov. 
Opisuje aj priestory. Koncepciu topologic-
kého priestoru definoval po prvýkrát, v roku 
1914, Felix Hausdorff. Jeho prácu o osem 
rokov neskoršie zdokonalil Kazimierz Kura-
towski. Medzičasom sa táto koncepcia 
neudomácnila iba v abstraktnej matema-
tike. Využíva sa aj pre charakteristiku ce-
lých vesmírov. 

~ 
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Malá náuka o priestore 
Trojrozmerné topologické priestory móžu 

byť charakterizované rozličným spósobom. 
Sú 

nekonečne velké alebo konečné 
(a teda kompaktné, teda vo všetkých 
dimenziách rovnako „malé"; 
homogénne (všade rovnorodé), alebo 
nehomogénne; 
izotropné (v každom smere rovnaké), 
alebo anizotropné; 

- sú jednoducho alebo viacnásobne 
previazané, podia toho, či sa uzavreté 
kr ky, napríklad kruh, dajú bez toho, aby 
boli rozkúskované, stiahnuť do jediného 
bodu, alebo nie; 
orientované, čo znamená, že ILbovolhé 
pohyby nedokážu zmeniť určenost' (ru-
kavica pre I'avú ruku sa nedá použit' pre 
pravú ruku), alebo nie sú orientované; 

- globálne euklidovské, teda ploché, 
gul'até, alebo hyperbolické; 

Existuje presne 18 topologicky odlišných 
euklidovských priestorov; 10 kompaktných, 
8 nekompaktných; 10 orientovaných, pri- 
čom 4 kompaktné a 4 nekompaktné orien-
tované nie sú; homogénny a izotropný je 
iba jednoducho previazaný nekonečný 
priestor. Homogénna, ale anizotropná je 
iba najjednoduchšia kompaktná forma, hy- 
pertorus, rovnako ako 2 nekompaktné 
priestory; zvyšných 14 priestorov je neho- 
mogénnych. 

Existuje bezpočet sférických priestorov. 
Už v roku 1932 boli všetky úpine klasifiko-
vané. Homogénne a izotropné sú iba hy- 
persféry a takzvaný projektívny priestor. 
Všetky ostatné sú anizotropné a bud' ho- 
mogénne, alebo nehomogénne. 

Existuje aj bezpočet hyperbolických 
priestorov. Dodnes neboli úpine klasi-
fikované. Iba jeden z nich je homo- 
génny a izotropný: ten jednoducho 
previazaný a nekonečne velký. Všetky 
ostatné sú globálne nehomogénne a ani-
zotropné. 

javuje ako hodnota zakrivenia k. To však nie je 
všetko: globálne zakrivenie totiž nezobrazuje 
jednoznačne tvar a formu priestoru. V reči 
matematikov — topológiu. Aj tú, ak vóbec, 
móžeme určiť iba empiricky. 

A teraz to začína byť naozaj zložité. Nielen 
pre laikov. Jean-Pierre Luminet z Parížskeho 
observatória, priekopník kozmických topoló-
gií, hovori: „V trojrozmernom priestore existu-
je množstvo topológií (pozn rámček hore). 
Prakticky každá z nich sa vymyká predsta-
vivosti obyčajného smrtelníka, hoci niektoré sa 
dajú matematicky poTahky skonštruovať. Ktorá 

z týchto topológii sa hodí k opisu vesmíru, 
v ktorom žijeme? Odpoved sa hTadá ťažšie ako 
v prípade sporu, čije Zem guTa, alebo plochý 
disk. Je to jedna z najváčších výziev pre 1'ud-
ského ducha." 

Tento surealistický kaleidoskop možností 
nestojí iba na špekuláciách. Prinajhoršom časť 
spomenutých možností móžeme už dnes em-
piricky otestovať. Špičkovým pracoviskom 
v tejto oblasti je Ulmská univerzita. Profesor 
teoretickej fyziky Frank Steiner už začiatkom 
90. rokov začal mikrovinné žiarenie kozmic-
kého pozadia systematicky skúmať. Žiarenie 
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Kozmické odtlačky 
a forma vesmíru 

Tvar vesmíru možno určiť 
z údajov o distribúcii teploty 
mikrovinného žiarenia koz-
mického pozadia. Anastasia 
Niarchou a Andrew Jaffe 
z Imperial College v Londýne 
vypočítali, ako sa namerané 
údaje, na rozličný spósob, 
prejavia v pozitívne zakrive-
ných konečných priestoroch: 
v kocke, v osemstene, 
v kocke s orezanými hrana-
mi; v dvanásťstene. Každá 
elipsa oblohy znázorňuje 
teplejšie (červené) a chlad-
nejšie oblasti na mape 
mikrovinného žiarenia 
kozmického pozadia v roz-
ličných uhlových škálach. 
Táto škála vyjadruje porov-
nanie bodov, kde sa meralo 
s istou uhlovou vzdiale-
nosťou (na obrázku zhora 
nadol: 90,60,45 až po 10°) 
Porovnaním takýchto simulá-
cií s reálnymi nameranými 
údajmi žiarenia pozadia 
odhadujú kozmológovia 
tvar/formu vesmíru. 



Rohatý vesmír? 

Ak je vesmír negatívne za- 
krivený, mohol by mať tvar ro-
hu či lievika. Taký model opísali 

•, ako prví sovietski kozmoló- 
~•% govia Sokolov a Starobinskij. 

V roku 1997 simulácie na počí- 
tačoch ich hypotézu vyvrátili: ukázalo 

— _, sa, že teplota žiarenia pozadia smerom 
_ k okraju lievika je rovnaká (hore) - na rozdiel 

nepatrných variácií (niekolko stotisícin 
.. r  stupňa), ktoré sonda na celej oblohe 

~ ~ 
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~►  namerala. Velkú škvrnu s rovnakou 
teplotou však neobjavili. Neskór 

rozličných modelov kozinu s kompaktnými 
topológiami nasimuloval v superpočítači. Ne-
skór, ked' už boli pristupné údaje zo satelitov, 
najmá zo sondy WMAP, začal virtuálne 
a reálne údaje porovnávať. 

Ak je parameter hustoty vesmíru pod kri-
tickou hodnotou, priestor je hyperbolický, 
prehnutý ako jazdecké sedlo. To zodpovedá 
nekonečnému, neohraničenému priestoru. 
Zložitejšie topológie, či už s konečným alebo 
nekonečným obsahom, móžu nadobudnúť 
surealistické „formy". Jedným z príkladov je 
„rohatý vesmír". 

Podobný model vesmíru skúmali už v roku 
1976 ruskí kozmológovia Dimitrij Sokolov 
a Alexej Starobinskij. Podia nich má vesmír 
nekonečný objem a zodpovedá, pravdaže re-
dukovaný o jeden rozmer, nekonečne dlhému 
lieviku. O dvadsať rokov neskoršie anglickí 
vedci, ktorí už mali údaje z COBE, túto pred-
stavu vyvrátili. Výpočty dokázali, že lie-
vikovitá topolágia by musela v mikrovinnom 
žiarení pozadia zanechať jasný odtlačok: velkú, 
rovnorodú škvrnu s rovnakou teplotou v smere 
zužujúceho sa hrdla lievika. Takúto škvrnu na 
prvých mikrovinných mapách kozmického 
pozadia zatiar neobjavili. 

Steinerov tím z Ulmu však vo výpočtoch 
Angličanov objavil velké zjednodušenia. Po 
zdokonalení matematického aparátu i na zá-
klade presnejších údajov zistil, že škvrny s rov-
nakou teplotou sú na mape mikrovinného 
žiarenia všade. To znamená, že lievikovité 
topológie z hry nevypadávajú. Pravdaže, iba 
v hyperbolickom priestore. 

Vedci z Ulmu preskúmali aj další hyperbo-
lický model: Picardov priestor. (Pomenovali 
ho po francúzskom matematikovi Charlesovi 
Emilovi Picardovi.) Picardov priestor je jed-
nou z najjednoduchších foriem niekolkonásob-
ne prepojených, trojrozmerných geometrií 
s negatívnym zakrivením. Ani tento priestor si 
nedokážeme predstaviť. Keďho však zreduku-
jeme o jednu dimenziu, pripomína vuvuzelu, 
africkú trúbu, známu z posledných majstrov-
stiev sveta vo futbale. Tento lievik má, po-
dobne ako pyramída, štvorcovú základňu, na 

sa ukázalo, že simulácie boll 
príliš zjednodušené. Presnejšie 
výpočty velkú škvrnu vylúčili 
a virtuálne ostrovčeky s rozlič-
nou teplotou žiarenia pozadia 

(dole) zodpovedajú údajom 
z reálnej mapy. Obe mapy vyho-

tovené počítačom zobrazujú úpinú sféru 
rozbalenú do dvoch dimenzií. 

opačnej strane je však nekonečne dlhý a čoraz 
užší. 

Objem Picardovho priestoru je konečný 
(posledný odhad: 1032 kubických svetelných 
rokov), pretože hrdlo lievika sa nerozširuje 
donekonečna. Ak by sa nejakej kozmickej lodi 
podarilo preniknúť na okraj lievika, začala by 
sa, hoci posádka by si to spočiatku nevšimla, 
vracať spáť, do zužujúceho sa hrdla (pozn 
obrázok na str. 12). 

Pohl'ad na temeno 
vlastnej hlavy 

V Picardovom priestore by sa kozmolo-
gický princíp nenapinil. Preto, že v blíz-
kosti okraja lievika panujú mé pomery ako 
na jeho špici. „Tam by všetko vyzeralo 
velmi zvláštne", tvrdí Ralf Aurich, člen 
Steinerovho tímu. „V extrémnom prípade 
by si človek videl temeno vlastnej hlavy." 
Pre kozmológov by však tento špic bol 
vzrušujúcim miestom, hoci pozemskými 
dalekohladmi by ho pozorovať nemohli. 
Taký by bol vzdialený. 

Výpočty hyperbolických priestorov 
sú časovo mimoriadne náročné. V Ul-
me počítače zastavili už pri hodnote 
S2 = 0,95, pretože inakšie by prístroje 
museli bežať celé desaťročia. Napriek 
tomu sa ukázalo, že nehomogénna Pi-
cardova topológia je (v závislosti od 
našej polohy vo vesmíre), prijatelným 
kandidátom. Pravdaže iba vtedy, ked' 
sa dokáže, že vesmír je hyperbolický. 
Ak by bol parameter kozmickej hustoty 
nad kritickou hodnotou, priestor by bol gufatý, 
sférický, pozitívne zakrivený. V najjedno-
duchšom prípade zodpovedá taká predstava 
konečnému, ale neohraničenému priestoru, 
ktorý pripomína guTu. Tak ako si to predstavo-
vali Riemann a po ňom Einstein. 

Existujú však aj ovefa zložitejšie guTaté 
topológie. Jednu z nich zverejnil Jean-Pierre 
Luminet v renomovanom týždenníku Nature. 
Jeho hypotéza: náš vesmír by mohol byť ob-

Možno formu vesmíru vypočut? Astrofyzici 
z Ulmskej univerzity vypočítali, ako sa akustické 
kmity šírili praplynnom v miadom vesmíre. Potom 
to porovnali s nameranými údajmi. Obrázok zná-
zorňuje mód kmitov priestoru s topológiou pát'stenu, 
ktorý je (rovnako ako Picardov lievik) hyperbolický. 
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Zobrazenie nepredstavitelhého: matematik Jeffrey Weeks zviditelhil v počítači kurióznu, ale realistickú topológiu vesmíru. Model vl'avo znázorňuje Poincarého 
dvanáststen. Ten zodpovedá vnútru hypergule z 12 láhko zakrivených ptituholníkov. V takomto priestore by sme na oblohe videli bezpočet kópií každého objektu. To platí 
aj pre kladne zakrivený štvorsten (v strode) a osemsten (vpravo). 

Astrofyzik 
Karl Schwarzschild 

svojho času všetkých predbehol. Už v roku 1900 
zverejnil prácu s názvom „0 prípustnom zakriveni 
priestoru". Nezmienil sav nej iba o neeuklidovskej 
geometrii priestoru a jeho meraní, ale aj 
o topológii. Priam prorocky načrtol ngeometrickú 
rozprávkovú krajinu, pnčom na tej rozprávka je 
vzrušujúce to, že by mohla byt pravdivá". 
Schwarzschild svojich súčasníkov šokoval, lebo 
astronómovia vtedy ešte nevedeli, či existujú aj m é 
galaxie. Narvete nebola ani teória relativity. V roku 
1916 prispel Schwarzschild k spresneniu teórie 
relativity. Opísal pritom aj najjednoduchšiu 
možnost čiernej diery. Vzdialenost od stredu 
čiernej diery po horizont udalosti nazývame 
dodnes Schwarzschildovým polomerom. 

Vedec z Mníchova už v roku 1900 geniálne 
predvídal, že presnost euklidovskej geometrie ne-
musí byt, tak ako sa predpokladalo, spojená 
s nekonečnostou priestoru. Vesmír si možno pred-
stavit aj ako nekonečný počet identických zopako-
vaní našej Mliečnej cesty. Schwarzschild tieto 
viacnásobne prepojené, topologické priestory 
presne opísal. Už jemu ako prvému napadlo, že 
vesmír by mohol mat podobu hypertorusu, 
akéhosi superprstenca: „V priestore můžu panovat 
také navzájom súvisiace podmienky, že ak by sme 
tú svoju kocku na jednej strane opustili, priamym 
pohybom vpred by sme sa do nej z druhej strany 
vrátili." 

dobou pravidelného dvanásťstenu. Tento útvar, 
pomenovaný po francúzskom matematikovi 
Poincarého dvanáststen, pripomína na prvý 
pohFad zošívanú futbalovu loptu. 

Dvanáststen má 20 uhlov, 30 hrán a 12 
pátuholníkových ploch, ktoré sú k sebe 
sklonené pod 36° uhlom. Tieto plochy sú 
navzájom topologicky „identifikované". Ved-
cov udivilo, že práve tento bizarný mo-
del je v lepšej zhode s údajmi, ktoré name-
rala sonda WMAP, ako štandardný model, 
alebo jednoduchý sférický vesmír. To me-
dzičasom dokázalo aj niekofko nezávislých 
prepočtov. 

Napríklad Sven Lustig skúmal okrem hyper-
sféry aj 40 dalších, konečných, sférických 
a homogénnych priestorov. Na superpočítači 
a do detailov. Ukázalo sa, že okrem Poincarého 
dvanásťstenu iba jediná zo skúmaných foriem 
priestoru bola v zhode s údajmi z WMAP: 
binárny, osemplošný priestor. Základný tvar 
si možno predstavit ako kocku s rovnomerne 
obrezanými hranami. Oba modely sú v naj-
lepšej zhode s parametrom hustoty 4 medzi 

1,01 a 1,04, čo je zlučitelné s nameranými hod-
notami sondy WMAP. 

Každý model si vyžaduje důkaz 
Topológiu vesmíru můžu potvrdit iba 

presne namerané údaje. Dovtedy kozmoló-
govia budú musiet uprednostnit najjed-
noduchšie priestory. Nie je vylúčené, že vesmír 
má komplikovanú topológiu, ktorá je však taká 
velká, že sa v údajoch nezrkadlí. V takom prí-
pade tvar vesmíru nikdy nezistíme. A práve 
preto musíme v údajoch híadať indície, blí-
žiace sa našim predstavám. Každý, kto nejaký 
model uprednostňuje, má povinnost dokázat 
ho. 

Vesmír nemusí byt nekonečný. Nové me-
tódy a poznatky potvrdzujú skepsu Alberta 
Einsteina. Zároveň však dokázali, že človek je 
predsa len múdrejší, ako sa geniálny fyzik 
nazdával. 

Bild der Wissenschafft 

Kozmológovia Ralf Aurich (vfavo) a Sven Lustig z Ulmskej univerzity, spolu s Jean-Pierrom Luminetom 
z Parížskeho observatória (vpravo), pokúšajú sa pomocou nákladných simulácií na počítačoch zistit; 
akú podobu má vesmír. 

• 
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Vznik života 
na Zemi 

celém vesmíru víme s jistotou jen o jednom jediném 
místě, které hostí život. Je jím naše Země. Odkud se 
pozemský život vzal? Jsme jen jedno z bezpočtu míst, 

která hostí živé organismy? Anebo jsme v celém vesmíru jediní 
a jedineční? 

Před pěti miliardami roků vzniklo Slunce a jeho 
planety. Stáří Země se odhaduje na 4,6 miliardy 
roků. Počáteční období její existence se odehrálo 
ve znamení těžkých srážek s tělesy, která zůstala 
z období formování Sluneční soustavy. Rozpad ra-
dioaktivních prvků, tlak smršťujících se hornin 
a další procesy byly vydatným zdrojem tepla, které 
udržovalo naši planetu v roztaveném stavu. Země 
přesto chladla a poměrně rychle — během pouhých 
150 milionů let — si vytvořila pevnou kůru. Jen 
o 50 milionů let později už se v atmosféře Země 
objevila mračna. Když z nich začalo pršet, vznikala 
na povrchu Země první moře. Podle některých 
odborníků narážely první mořské viny na pobřeží 
už před 4,3 miliardami roků. Zcela jistě už moře 
existovala na Zemi staré 750 milionů let a byla vy-
tvořena základní podmínka pro vznik a rozvoj života. 

Nad hladinou moří a pustou pevninou se klenu-
la obloha tvořená atmosférou, jež se od té dnešní 
významně lišila. Vyskytoval se v ní oxid uhličitý, 
oxid uhelnatý, metan, čpavek, vodík a voda. Prak-
ticky v ní chyběl kyslík. Země proto neměla ani 
ozón, který by ji stínil před ultrafialovou složkou 

LE

Astrobiológía (exo-
biológfa) je jednou 
z najmladších disciplín 
astronómie. Jej cielbm je 
skúmanie podmienok nevyhnutných 
na vznik a vývoj života aj na tvých 
telesách. Základom tejto disciplíny 
je najmá paleobiológia, veda 
o vzniku a vývoj života na Zemi. 
Obrázok zjednodušene znázorňuje 
geologické rozhrania v histórii 
Zeme, v rámci ktorých sa udiali vý-
znamnejšie zmeny v biosfére. Obdo-
bia plazivej evolúcie sa striedali 
obdobiami búrlivého rozvoja druhov 
i katastrofami, počas ktorých váčši-
na druhov navždy vyhynula. 

pred 3 mld.rokov 

pred 3,8 ml 
: ;(prvé organ 

fared 46 mlé. r. 
(vznik_šl~ka) 

17 * Kozmos 4/2013 



Astrobiológia 

Sú vírusy živé? 
Dlhé vlákno DNA, kfúč k životu na Zemi, sa skladá 

iba z piatich prvkov: z uhlika, fosforu, dusíka, vodika 
a kyslíka. Molekula DNA rozhodne nie je živá, zjednocu-
je však všetok známy život na Zemi, dokazuje jeho 
spoločnú históňu, spoločných predkov. V samotnej 
bunke (jednobunkovej baktérii) však prebiehajú miliardy 
chemických reakcií, ale žiadna z nich nie je iba neživou 
chemickou reakciou. Inými slovami: v bunke, okrem 
niekolkých vírusov, nie je nič živé. Ale: sú vírusy živé? 
To vedci zatiaf jednoznačne nevedia. 

Vírusy sú biologické objeky, ktoré sú ovefa 
jednoduchšie ako baktéře. Podb všetkého majú na ži-
vot významný vplyv. Typické vírusy majú priemer 50 až 
100 nanometrov. Na špičku ihly sa ich zmesti niekolko 
miliónov. Poznáme dva typy vírusov: jedna skupina je 
uzavretá v proteinovom puzdre, druhá má okrem puzdra 
aj membránový obal. V tomto plášti sa nachádza 
genům (tvori ho nukleová kyselina), najdóležitejšia 
súčast virusu. Genómy vírusov sú neobyčajne pestré. 
Niektoré tvori iba DNA, m é iba RNA. Počet génov vo 
virusoch je neobyčajne premenlivý: niektoré majú iba 3, 
iné až 250 génov. 

Vírusy, ktoré majú iba RNA, zohrali možno pň vzniku 
života důležitú rolu. Aj samotná RNA vie totiž ukladat in-
formácie, talde dokáže suplovat molekulu DNA. To je 
silný důkaz pre možnost', že ešte pred vznikom DNA 
a života existoval svet RNA. Nemožno vylúčit, že na Ze-
mi, zatiaf neobjavený, existuje život, ktorý je 
jednoduchší ako baktráa, ale zložitejší ako virus. 

Všetky vírusy sú parazity. Vnútrobunkové parazity, 
pretože sa nedokážu množit bez buniek hostitefa. Iba 
v bunkách dokážu vyrábat svoje kópie (neraz s fatálny-
mi dósledkami pre organizmus hostitefa.) Freeman 
Dyson to považuje za najsilnejší argument proti tomu, 
aby sme ich zaradili medzi živé organizmy. Nie sú teda 
„chýbajúcim článkom" medzi mftvym a živým. S týmto 
argumentom však mnohi vedci nesúhlasia. Alan Weiner 
a Nancy Maizelsová tvrdia: vírusy, napriek pňmáivnej 
stavbe a zloženiu, nemůžeme považovat za chemickú 
látku. Sú to skutočné a naozaj živé organizmy, akési 
„živé fosílie". Vírusmi však nie sú ani baktérie, ani ar-
chaea, ani eukaryoty. Čím teda vírusy vlastne sú? 

Jedno je isté: vírusy sú parazity. Poznáme množstvo 
parazitov. Sú to vysoko vyvinutí predátoň, produkt dlhej 
evolúcie. Nie sú pňmitívne. Zavše však aj v tele hostitefa 
upadnú do stavu, keá sa zdajú byt rovnako mítve ako 
vírusy mimo hostitefa. Potom však záhadne ožijú. V or-
ganickej „polievke" na mladej Zemi existovali tisíce 
druhov protobuniek: nahých génov, vírusov, priónov, 
zložitých organických molekúl. Nič z toho nepovažu-
jeme za živý organizmus. Co však, ak život je rovnako 
ako bunkou aj ekosystémom? Tak či onak: komplexnú 
detiníciu života iba hladáme. Iba ak ju nájdeme, bude 
jasné, či vírusy tejto definícii vyhovujú. 

Peter Ward, Astrobiologický inštitút NASA 

Schéma vírusu, 
ktorý napáda 
bunky. Jedno-
duchšie formy 
sa skladajú iba 
z kapsidy (hla-
vičky), ktorá ob-
sahuje nukleovú 
kyselinu. 

hrot 

Kapsida 
(hlavička) 
nukleová 
kyselina 

puzdro 

chvostové 
vlákno 

Fosilie bakterií našli v ho ninách Barberton Forma-
tions v Južnej Afrike. Ich vek: 3,5 miliardy rokov. 
Tieto baktérie objavili v kameni, ktorý obalila tuhnúca 
láva, čo sa rekryštalizovala na čadič. 

slunečního záření. Tak vypadala „kolébka" pro 
život, který se měl na naší planetě v nejbližší době 
objevit. 

Do „rozestlané" kolébky dopadaly meteority 
a komety. Přinášely s sebou značná množství vody 
a spolu sní i některé organické molekuly. Odhadu-
je se, že každý rok dopadlo s mezihvězdným 
prachem na povrch Země milion tun uhlíku. 
Komety jej za rok dopravily na Zemi asi tisíc tun 
a meteority asi deset tun. 

Někteří vědci jsou přesvědčeni, že s cizími 
tělesy přišel na Zemi i život. Primitivní organis-
my, které vznikly kdesi daleko a kdysi dávno, do-
putovaly vesmírnou prázdnotou na naši planetu 
a našly tu příhodné podmínky k životu. Kon-
kurenční názor s početnějším táborem příznivců 
ale počítá s tím, že život vznikl na Zemi z neživých 
organických molekul. 

Vznik organických molekul 
Za nejstarší stopy, jež po sobě zanechaly po-

zemské organismy, považují vědci částečky uhlíku 
obsažené v hornině z ostrova Akilia u západního 
pobřeží Grónska. Na samotných částečkách není 
na první pohled nic mimořádného. Teprve analýzy 
zastoupení jednotlivých izotopů uhlíku odhalí 
tajemství z úsvitu pozemského života. Poměr 
lehčího izotopu uhlíku C12 a těžšího izotopu C13 
je o 3 % vyšší, než je obvyklé u uhlíku nezpraco-
vaného živým organismem. Všechny formy po-
zemského života mají slabost pro lehčí izotop C12. 
Jakmile tedy organismus využije uhlík ze svého 
okolí, pak jej zákonitě obohatí o uhlík C12. 

V hornině z ostrova Akilia, staré 3,86 miliardy 
roků, se takový „odlehčený" uhhlc nachází. Kdysi 
dávno jej tedy musel „sežvýkat" pravěký mikro-
organismus. Můžeme se jen dohadovat, jak vy-
padal. Zdá se ale jisté, že jeho „tělo" tvořila jediná 
buňka. Mikroskopický váček z membrány, v je-
hož nitru se ukrývala dědičná informace ve formě 
dvojité šroubovice DNA. Další výbava pravěkého 
mikroba byla velmi spartánská. Měl jen to nejnut-
nější k přežití. Jednoduché šroubovice RNA, které 
sloužily jako výrobní výkresy pro výrobu bílkovin. 
Vlastní syntéza bílkovin se odehrávala v mikro-
skopické „dílně" tvořené zvláštními bílkovinami a 
molekulami kyseliny ribonukleové, v tzv. riboso-
mu. Bílkoviny sloužily mikrobovi jako stavební 
materiál pro stavbu buňky i jako nástroje, tzv. en-
zymy. S pomocí enzymů si buňka pořizovala další 
nebílkovinné molekuly, napřildad cukry nebo tuky. 

Vznik organických sloučenin 
Způsob, jakým první živý organismus vznikl, 

představuje jednu z největších záhad našeho světa. 
Pozastavil se nad ní zcela zákonitě i Charles Dar-

win, který předpokládal, že pokročilejší a složitější 
formy života se vyvinuly z forem starších a jed-
nodušších. Slavný britský přírodovědec tak musel 
vyřešit otázku, kde se vzaly první, nejjednodušší 
organismy. „Život vznikl chemickou cestou v ně-
jakém malém, prohřátém jezírku, kde byly přítom-
ny amonné i fosforečné soli a kde působilo světlo, 
teplo, elektřina atd.," napsal Darwin. 

Je až s podivem, jak různorodými problémy se 
Charles Darwin zabýval. A ještě větší údiv 
vzbuzuje, jak často měl ve svých mnohdy i více-
méně intuitivních odpovědích pravdu a jak málo-
kdy se zásadně mýlil. 

Darwinovi následovníci, jako byl ruský příro-
dovědec Alexandr Oparin nebo britský přírodo-
vědec J. B. S. Haldane, rozvíjeli v první polovině 
20. století myšlenku autora evoluční teorie ryze 
teoreticky. Prvními skutečnými experimentátory 
se stali až Stanley Miller a Harold Urey, kteří 
v roce 1953 imitovali dávnou Zemi bez života 
v laboratoři. Do sklených baněk uzavřeli ne-
prodyšně praoceán reprezentovaný čistou vodou 
a nad ním „rozklenuli" pravěkou atmosféru ze 
směsi vodní páry, vodíku, čpavku a vodíku. Dávali 
si přitom pozor, aby modelovou atmosféru „nezne-
čistili" kyslíkem. Blesky, jež křižovaly pravěké 
nebe, nahradili Miller a Urey elektrickými jiskra-
mi. Oba vědci neměli k dispozici miliony let. 
A tak už po dvou dnech zanalyzovali obsah 
„lahvového oceánu". Výsledky je napinily nad-
šením. 

Miller a Urey zjistili, že jedna sedmina všeho 
uhlíku se proměnila chemickými reakcemi na 
jednoduché organické sloučeniny. A 2 % uhlíku 
se proměnily na aminokyseliny — základní stavební 
kameny bílkovin. Celkem se v laboratorní imitaci 
pravěké Země objevilo 22 různých sloučenin včet-
ně základních stavebních kamenů složitějších 
cukrů a tuků a také nukleových kyselin, jež nesou 
dědičnou informaci. 

Experiment Millera a Ureyho byl bezpochyby 
obrovským vědeckým průlomem. Záhadu vzniku 
života na Zemi ale nevyřešil. Od aminokyselin 
a dalších jednoduchých molekul je i k těm nej-
jednodušším organismům ještě strašlivě daleko. 

Co bylo dřív -
DNA nebo bílkoviny? 

První bakterie zcela jistě nevznikla přímo 
z aminokyselin, cukrů a tuků. Cesta k prvním or-
ganismům vedla přes „přestupní stanici". O tom, 
jak vypadala, se můžeme opět jen dohadovat. Zato 
máme celkem přesnou představu, jaké by měla mít 
parametry. Měla své vlastnosti uložené v dědičné 
informaci. Tuto dědičnou informaci dokázala 
kopírovat a vytvářela si její nové výtisky. Zároveň 
zvládala celou řadu složitějších chemických pro-
cesů. Tyto životní procesy ještě nebyly uzavřeny 
v nitra buňky. Probíhaly „rozptýleně" ve volné 
přírodě. 

Dnešní formy pozemského života ukládají 
dědičnou informaci do dvojité šroubovice deoxyri-
bonukleové kyseliny (DNA). Pro složité chemické 
reakce využívají bílkovinné molekuly v roli ka-
talyzátorů. Pokud se obě komponenty vyskytují 
současně, nepředstavuje jejich dělba práce zásadní 
problém. Ten vyvstává ve chvíli, kdy má nejprve 
vniknout jeden člen dvojice DNA-bílkovina a ná-
sledně sek němu má připojit druhý. 

Instrukce pro tvorbu bílkovin jsou uloženy 
v DNA. Pro tvorbu nových molekul DNA jsou za-
potřebí bílkovinné katalyzátory. Vědci se tak oci-
tají tváří v tvář dilema, zda byla dříve „slepice" 
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DNA nebo „vejce" proteinů. Pokud vznikly nej-
prve proteiny, tak kde byla uložena instrukce pro 
jejich tvorbu? A jestli nejdříve vznikla DNA, tak 
co katalyzovalo její syntézu? 

Východisko z tohoto začarovaného kruhu nabí-
zí tzv. „RNA světa", kde vystupovaly jako nej-
složitější řetězce kyseliny ribonukleové (PNA). 

Svět z ribonukleových kyselin 
V dnešních formách života vystupuje RNA 

především jako prostředník mezi dědičnou infor-
mací ve formě DNA a proteiny. Podle vybraných 
úseků dvojité šroubovice DNA se vytvářejí 
jednoduché šroubovice RNA, které pak slouží jako 
„výrobní výkres" pro syntézu bílkoviny. Další 
řetězce PNA působí jako regulátory dědičné in-
formace. V „PNA světě" sehrály šroubovice ky-
seliny ribonukleové roli universálního hráče, který 
pinil úlohy dědičné informace i katalyzátorů. 

O tom, že PNA takovou „dvojroli" zvládá, se 
vědci přesvědčili objevem tzv. ribozymů. Tyto 
zvláštní molekuly PNA se vyskytují v buňkách 
dnešních pozemských organismů a vedle tradiční 
role dědičné informace umějí zaskočit i za bíl-
koviny a fungují jako katalyzátory chemických 
reakcí. Vznik „pra-ribozymu" ušetřil přírodu „va-
ječně-slepičího" dilema mezi DNA a bílkovinami. 
První ribozymy nepotřebovaly DNA, protože 
samy nesly dědičnou informaci. Obešly se bez pro-
teinů, protože si svou vlastní syntézu dokázaly ka-
talyzovat samy. 

„RNA svět" mohl vzniknout na Zemi před 
3,8 miliardami roků. Předpokládá se, že jeho exis-
tence byla poměrně krátká. Neprotáhla se na více 
než 100 milionů let. Pra-ribozymy záhy objevily 
velmi důležité inovace. Na jedné straně se naučily 
přepsat se do dvojité šroubovice DNA, která slou-
žila jako „médium" pro uchovávání dědičné infor-
mace o poznání lépe. Na druhé straně se naučily 
syntetizovat bílkoviny, která se ukázaly jako zdat-
nější katalyzátory. RNA pak evolučně rezignovala 
na svou universální roli a spokojila se s úlohou 
prostředníka mezi dvěma svými „dětmi" — DNA 
na straně jedné, bílkovinami na straně druhé. 

Svět z PNA 
I vznik „RNA-světa" z primitivní „polévky" ob-

sahující směsku jednoduchých molekul —
aminokyselin, cukrů, tuků apod. — se zdá jako příliš 
velký skok. A tak vědci hledají „světy", které 
mohly sloužit jako „přestupní stanice" při evoluci 
PNA-světa. Jedním z takových „před-RNA-světů" 
mohl být „PNA-svět", založený na molekulách ky-
seliny peptidonukleové. Ta se podobá DNA nebo 
PNA, ale „páteř" jejího řetězce netvoří cukry 
(ribóza u RNA a deoxyribóza u DNA), ale dvojice 
aminokyselin. V dnešních pozemských organis-
mech se PNA nevyskytuje, i když některé mikroor-
ganismy syntetizují její základní stavebné kameny. 

Zatímco spontánní vznik dlouhých řetězců 
RNA pro nástup „RNA-světa" představuje 
poměrně komplikovaný proces, vznik PNA se zdá 
schůdnější. PNA mohly vznikat ve vroucí vodě, 

Zložitejším jednobunečným organizmem s dvoma jad-
rami je paramecium/améba. Z tela vyčnievajú „pseu-
donožičky", umožňujúce pohyb všetkými smermi. 

Profesor Stanley Miller. 

jaká vyvěrá z hlubin Země v gejzírech nebo v pod-
mořských pramenech. Je také mnohem „nerozbit-
nější" a odolá i notně drsným podmínkám, které 
udělají s RNA krátký proces. Je tedy možné, že 
nejprve vznik „PNA-svět", kde byla dědičnost 
uložena v „nerozbitných" molekulách a tyto 
molekuly zároveň katalyzovaly své vlastní mno-
žení. Teprve později se začaly podle PNA vytvářet 
šroubovice RNA a daly vzniknout RNA-světu. 

Syntéza RNA v molekulární polévce pravěkého 
moře představuje pro vysvětlení vzniku pozem-
ského života velmi tvrdý oříšek. A to dokonce 
i v případě, kdy připustíme, že RNA-světu před-
cházely jednodušší formy primitivního života 
neuzavřeného do buněk, ale probíhajícího ve „vol-
né přírodě". Pro vznik těchto poměrně složitých 
a někdy i snadno „rozbitných" molekul mohly za-
vládnout příhodnější podmínky na povrchu ně-
kterých jílů. Dalším místem, kde se snad rodily 
o poznání snáze, jsou horké prameny nebo naopak 
povrch ledových krystalů v polárních krajích. 

Vodítko pro objasnění této záhady hledají vědci 
studiem mikroskopických „milovníků extrémů" 
čili extremofilů. Tak je souhrnně označována vel-
mi různorodá skupina mikroorganismů žijících 
v extrémních podmínkách vysokých či naopak 
nízkých teplot, silně kyselého nebo naopak zása-
ditého prostředí, popřípadě v prostředí s děsivě 
vysokými koncentracemi soli. 

Mnohé z extremofriních mikroorganismů žijí 
v prostředí bez kyslíku, v jakém se vyvíjel pozem-
ský život prvních 1,5 miliardy roků své existence —
až do doby před 2,4 miliardami roků, kdy v zem-
ské atmosféře prudce přibylo kyslíku. Můžeme 
odhadovat, že první buněčné formy života, které si 
vše potřebné uzavřely do „obalu" z bílkovin 
a tuků, se v mnoha ohledech podobaly dnešním 
extremofilům. 

Zvláště nadějně vypadá pohled na hluboko-
mořské vroucí prameny chrlící pod vysokým 
tlakem okolní vody hustý roztok nejrůznějších 
minerálů dosahující teplot až 400 C. V tomto 
světě, nápadně připomínajícím naše představy 
o pekle, zcela chybí nejen kyslík, ale třeba i ultra-
fialové světlo nebo elektrické výboje blesků, s ni-
miž počítali při vzniku života Miller a Urey. Místo 
toho jsou však u hlubinných podmořských zřídel 
k dispozici jiné zdroje energie. Mikrobi tu „jedou" 
napňldad na energii „zakletou" do sirných slou-
čenin železa včetně pyritu, nebo na sirovodík, který 
je pro většinu běžných organismů vysoce toxický. 
Z mnoha důvodů se zdá, že v pekle hlubinných 
vroucích pramenů mohl vzniknouti jinak poměrně 
náročný a choulostivý „PNA-svět" a z něj pak 
i první formy života využívající dnes standardní 
„součástky", jako jsou DNA a bílkoviny. 

Dnes existuje pro vznik pozemského života tak 
pestrá řada scénářů, že si je nemůžeme představit 
v piné šiti. Některé se vzájemně vyvracejí, jiné se 
naopak doplňují. Jestli některý z nich odpovídá to-
mu, jak život na naší planetě skutečně vznikal, ale 
není jisté. A ještě dlouho to jisté nebude. 

JAROSLAV PETR 

Definícia života 
Všetky formy života sa skladajú z molekúl, ktoré, 

samy o sebe, živé nie sú. Na akej úrovni organizácie 
dochádza k „nakopnutiu" života? Akými parametrami 
sa živá hmota odlišuje od neživej? Na tieto otázky 
hfadali a hradajú odpoveď najslávnejší vedci. Chemici 
i fyzici. Najprv v rámci svojej disciplíny. Prvým, ktorý 
o živých organizmoch začal premýšfat aj vo fyzikál-
nych pojmoch, bol Erwin Schrčdinger. Stal sa zakla-
daterom nového pristupu k pochopeniu podstaty ži-
vota. Na Schródingera nadviazali opátfyzici: Paul 
Davies a Freeman Dyson. Ich definícia života sa po-
važuje za najkomplexnejšiu: 

Život metabolizuje 
Všetky organizmy spracúvajú chemické látky. Tak 

generujú energiu pre vlastnú potrebu. Spracúvanie 
a uvotňovanie energie označujeme ako metabolizmus. 

Život je komplexný a organizovaný 
Nijaký jednoduchý život, ktorý tvorí hfstka, či 

niekolko miliónov atómov, neexistuje. Každý život sa 
skladá z velkého počtu zložito usporiadaných atómov 
— molekúl. Život však vzniká iba organizáciou tejto 
komplexnosti. 

Život sa reprodukuje 
Reprodukovat sa budú onediho aj stroje. Život však 

musí vytvárat nielen kópie seba, ale aj kópiu mecha-
nizmu, replikačného aparátu, ktorý umožňuje áalšie 
kopirovanie. 

Život sa vyvíja 
Život sa po vytvorení kópie áalej mení. Vyvíja sa. 

Tento proces opakovane zabezpečujú stroje života. Na 
vývoji sa však podiefajú aj procesy, ktoré sú „ne-stro-
jove . 
Život prechádza evolúciou 

Evolúcia je základnou vlastnosťou života. Para-
doxom stálosti a zmeny. Gény sa musia presne repli-
kovat. Ak to nedokážu, organizmus zahynie. Príliš do-
konalá replikácia však znemožňuje premenlivost, evolú-
ciu prirodzeným výberom. Evolúcia je kfúčom k adap-
tácii. Bez adaptácíe nemůže nijaký život existovat. 

Život je autonómny 
Táto definícia je zatiaf nejednoznačná. Napriek to-

mu, že autonómnost má kfúčový význam pre to, čomu 
hovorime život. Organizmus je autonómny vtedy, keá 
má sebaurčenie. Odvodenie „autonómie" z množstva 
súčastí a funkcií organizmu je zatiaf záhadou. Práve 
autonómia však odlišuje život od stroja. 

Podfa knihy Paula Dav/esa Platy zázrak 

Francis Crick a Ja-
mes Watson objavili 
dvojret'azec DNA, 
kleč k životu na Ze-
mi. DNA zaručuje, že 
zapuzdrená bunka 
nie je iba misou 
chemickej polievky, 
ale fungujúcou jed-
notkou života. DNA 
obsahuje všetky in-
formácie potrebné 
na to, aby táto zložitá 
chemická fabrika 
pracovala, teda žila. 
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Geológia 

Zakázaně kryštály 
Kvázikryštály sú záhadnou 

formou hmoty, donedávna 
známou iba z laboratórií. 

Desiatky rokov trvalo, kým ich 
vedci objavili aj v prírode: pred-
bežne iba na Čukotke. Známy koz-
mológ Paul Steinhardt z Princeton 
University brodil sa v lete 2011 
mokradámi okolo riečky Listveni-
covyj v Korjackých vrchoch. Pra-
coval s panvicami, ako zlatokop 
a podozrivé zrnká skúmal pod 
mikroskopom. 

Meteorit, v ktorom objavili prvý prírodný kvázikryš-
tál (vravo) porovnajte s úlomkom, ktorý našla talian-
ska expedícia na Cukotke. hle o úlomky z toho isté-
ho meteoritu. 

Kvázikryštály sú symetrické, ale ide 
o symetrie, ktoré sa pri prirodných 
kryštáloch nevyskytujú. Kryštály sa obyčaj-
ne skladajú zo základných buniek, ktoré sa 
donekonečna opakujú. Dovolené sú iba 
symetrie podl'a dvoj-, troj-, štvor- a šest'- ná-
sobných osí. Atómy sú usporiadané tak, že 
sa kryštálová mriežka po polovičnom, 
tretinovom, štvrtinovom a šestinovom 
pootočení ocitne v rovnakej 
polohe/konštelácii ako pred pootočením. 
Pri mých symetriách nemožno takúto 
mriežku z rovnakých častí vybudovat'. 

Kvázikryštály sa neskladajú zo základ-
ných buniek, takže toto obmedzenie pre ne 
neplatí. V mnohých sa objavuje symetria 
podla páťnásobnej osi. Príkladom je fut-
balová lopta, pozošívaná tak, že sa kom-
binuje pát' 5-uholníkov s jedným 6-uhol-
níkom. Takúto loptu možno otáčat' okolo 
šiestich rozličných osí (0 72°) a zakaždým 
bude mat' rovnaké usporiadanie. Pri 
kvázikryštáloch nie je usporiadanie za-
každým perfektné. Je iba kvázidokonalé. 

Nakolko majú kvázikryštály zvláštne 
vlastnosti (nízku vodivost' tepla, vysokú 
odolnosť voči korózii, malé trenie a dobré 
katalyktické vlastnosti), využívajú ich v rám-
ci nových technológií. V budúcnosti ich 
využijú najmá konštruktéri optických počí-
tačov. 

Luca Bindi, Valer J Krjačko a Paul Steinhardt (zrava doprava) objavili v bahnistých usadeninách okolo potoka 
Listvenicovyj na Cuktoke úlomky meteoritu s kvázikryštálom. 

Spolu so Steinhardtom putovali po Čukotke aj 
vedci z tírnu talianskeho mineralóga Lucu Bindi-
ho z Universitá di Firenze. Expedíciu do tundry 
na subpolárnom polostrove plánovali niekolko 
rokov. Kyčli častému križovaniu divokých rick 
museli si vopred zabezpečiť ruské pásové vo-
zidlá, „bumažky" pre vstup do uzavretých a chrá-
nených oblastí a objemný výstroj vrátane putov-
ného laboratória. A to všetko kyčli čomusi, čo 
dovtedy nikto v prírode neobjavil: kyčli kvázi-
kryštálom. 

Kvázikryštály sú zvláštne útvary: atómy, 
z ktorých sa skladajú, nic sú usporiadané ani 
v pravideh~ej mriežke ako pri obyčajných kryš-
táloch, ani neusporiadané, tak ako v skle. Atómy 
v kvázikryštáloch sa formujú do pekných vzorov 
pripomínajúcich štruktúry v kaleidoskope, orna-
menty na stenách mešít či výšivky na Pudových 
krojoch. Vzorce sa neopakujú, ale napriek tomu 
sú udivujúco pravidelné. 

Proti všetkým pravidlám 
Novú formu hmoty objavil v roku 1982 izrael-

ský vedec Daniel Shechtman. Geologická obec 
prijala jeho objav s nedčverou, pretože kvázi-
kryštály porušili prísne pravidlá kryštalografie. 
Objavovali sa v nich symetrie, ktoré sú pre 
kryštály „zakázané". Medzičasom vyvinuli viac 
ako sto umelých kvázikryštálov. Vdaka unikát-
nym vlastnostiam sa stali vzácnou surovinou pri 
výrobe nových látok. A ich objaviteT sa v roku 
2011 stal laureátom Nobelovej ceny. 

Vedci spočiatku považovali kvázikryštály skór 
za kuriozitu, ktorú možno stvoriť iba za zvlášt-
nych podmienok. Látky, z ktorých sa skladajú, 
boto treba v presnom pomere zmiešať, roztaviť 
a potom zvláštnym spčsobom schladiť. Tak, aby 
sa atómy naozaj poskladali do kvázikryštálu, 
a nic do obyčajného kryštálu. Vedci boli pre-
svedčení, že sa kvázikryštály, nakolko sú príliš 
zložité, v prírode nevyskytujú. 

„Keásom objavil materiál so symetriou podl'a pát'násobn®j osi, všetci ma vysmiali," spomína kryštalograf 
Daniel Shechtman. V roku 2011 dostal za objav Nobelovu cenu za chémiu. 

20 * Kozmos 412013 



Expedícia pri hl'adaní kvázikryštálov v potoku Listvenicovyj na Čuktoke. 

Sám Steinhardt už v roku 1985, tni roky po 
objave, vyslovil hypotézu, že kvázikryštály sú 
rovnako stabilné ako kryštály, takže by sa mohli 
vyskytovať aj v normálnych horninách. V roku 
1999 ich začal hladať. Najskór v databázach, kde 
uchovávajú róntgenové difrakčné obrazce z vyše 
80 000 minerálov, rozdrvených na prášky. Cha-
rakteristickú signatúru kvázikryštálov však v ani 
jednej vzorke neobjavil. Potom sa začal zameria-
vať na minerály zložené z takých prvkov ako 
umelé kvázikryštály. 

V roku 2009 ho povzbudil Luca Bindi. 
V úlomku kamienku s priemerom 3 milimetrov 
(vylovili ho zo zbierok univerzitného múzea vo 
Florencii) objavili charakteristickú, ale pre kryš-
tály zakázanú symetriu podla 5-násobnej osi. 
Z chemickej analýzy vyplynulo, že podozrivé 
zmká sú zliatinou hliníka, medi a železa v po-
mere, ktorý vyjadruje vzorec A163Cu24Fe13. 
Rovnaký vzorec mal aj jeden v roku 1987 umelo 
vyrobený kvázikryštál. To bola senzácia, ale 
nadšenbe opáť schladili pochybnosti kolegov po 
celej zemeguli. Steinhardt a Bindi sa preto 
rozhodli vypátrať póvod kamienka a na mieste 
nálezu nájsť dalšie prírodné kvázikryštály. 

Mimozemšťan! 

Zo začiatku išlo všetko ako po masle. Najm 
vtedy, ked' po podrobnejšej analýze prírodného 
kvázikryštálu objavili minerál štishovit, formu 
kremeňa, ktorá vzniká iba v podmienkach vy-
sokých tlakov a teplót. V tej chvíli bob o jasné, že 
minerál má kozmbcký póvod. Astronámovia, 
špecialistb na meteority, po istom čase potvrdili, 
že kamienok z múzea bol póvodne súčasťou 
primitívneho meteoritu, ktorý sa sformoval pred 
4,5 miliardami rokov z prachu slnečnej pra-
hmloviny. Ako sav nej formovali kvázikryštály, 
astronómovia a geológovia iba hádajú. V pra-
hmlovine museli prebiehať divoké procesy. 

Bindi a Steinhardt vyrukovali s hypotézou, že 
sa kremík v meteorite nesformoval počas dopadu 
na Zem, ale ako produkt vysokého tlaku a teplo-
ty po zrážke dvoch planetoidov v rednúcom pro-
toplanetárnom disku. Svedčia o tom aj viaceré 
zmká zliatiny hliníka a medi, ktoré v meteorite 
našli. Hliník mbmoriadne lahko oxiduje, korodu-
je, rozkladá sa. Preto ho zatial vo forme kovu 
neobjavili v nijakom primitívnom meteorite. 
Podfa vedcov mohla kovový hliník stabilizovaf 
iba zrážka dvoch telies v kozme. 

Objav i jeho dúsledky oboch vedcov fascino-
val. Rozhodli sa zorganizovať expedíciu, aby si 
priamo na mieste nálezu obstarali d'alšie vzorky. 
Stali sa detektívmi. Zistili, že meteorit do zbierky 
múzea vo Florencii kúpili v roku 1990. Bez úda-
jov o tom kto, kde a kedy ho našiel. 

Ruský agent 

Vedci najskór navštívili vdovu po istom 
súkromnom zberatelovi v Amsterdame, ktorá 
múzeu predala 10 000 kusov zo svojej zbierky 
svojho manžela. Od nej sa dozvedeli aj 
o pašeráckej operácii, ešte z čias Caucescovho 
Rumunska. PodieTala sa na nej aj sovietska tajná 
služba. KGB pomohla vypátrať objavitela: Rusa 
Valerija Krjačka. Bol to jeden zo stoviek sú-
kromných prospektorov, ktorých aj so zásobami 
na celé beto vysádzali z helikoptér do neprebá-
daných oblastí, najmá na Sibíri a na Ďalekom 
východe. Ich úlohou boto objavovať náleziská 
drahých kovov, najmu zlata a platiny. Alebo na 
už objavených ložiskách, tam kde sa neoplatilo 
ťažiť vo velkom, ryžovať vzácne zmká premý-
vaním na panviciach. (Mimochodom: aj za zlato 
vyryžované prospektormi nakupoval ZSSR obi-
lie. Najmá v rokoch, ked'bola neúroda a v štátnej 
pokladnici nebolo dosť tvrdej meny.) 

Valerija Krajčka vysadili v lete 1979 do 
čukotskej tundry. V koryte potoka Listvenicovyj 
hladal platinu. Pri premývaní sa na panvici zali-
gotal aj kamienok, ktorý identifikovali a ocenili 
vládni geológovia. Do zahraničia sa dostal 
načierno. Po dlhej púti, cez viacero priekupníkov, 
skončil napokon vo Florencii. 

Reinhardt a Bindi už neváhali. V roku 2011 
usporiadali expedíciu na Čukotku a s pomocou 
Krjačka našli d'alšie fragmenty záhadného me-
teoritu. Podla prvých analýz dopadol na Zem 
pred 15 000 rokmi. V čerstvých vzorkách hornin 
objavili aj dalšie neznáme minerály. Prvý prírod-
ný kvázikryštál A163Cu24Fe13 medzičasom ofi-
ciálne uznalo Medzbnárodné mineralogické zdru-
ženie za nový minerál. Geológovba mu dali meno 
icosahedrit (dvadsaťplošník). 

Úspech dal Paulovi Steinhardtovi kridla. Stal 
sa hfadačom prírodných kvázikryštálov. Dúfa, že 
v prírode nájde aj také kvázikryštály, ktoré v la-
boratáriách ešte nevyrobili. Tvrdí: „Zakaždým, 
ked sme okolo kvázikryštálov čosi skúmali, 
vyklulo sa z toho niečo nečakané." 

BdW 

Paul Steinhardt je 
autorom jedného zo 
scenárov kozmickej 
inflácie. Začiatkom 
80. rokov opísal spo-
lu s kolegami, ako 
vesmír počas prvej 
sekundy po big ban-
gu extrémne r chlo 
expandoval. V roku 
2002 ho za túto prácu 
odmenili Diracovou 
medailou. Steinhardt medzičasom skúma 
alternatívne teórie architektúry vesmíru. 
Z jeho dielne je aj koncepcia „quintesen-
cie", piatej sily, v čase sa meniacej formy 
tmavej energie, ktorá generuje čoraz rých-
lejšie rozpínanie kozmu. Steinhardt je aj 
spoluautorom teórie „cyklického vesmíru". 

Stúdium kvázikryštálov je pre tohto fyzi-
ka rovnakou výzvou ako kozmológia. 

Shechtmanov rtintgenový dilrakčný obrazec jedného 
zo syntetických kvázikryštálov. Všimnite si, že atómy 
sú usporiadané do prstencov, každý prstenec z de-
siatich bodov. Prstence sú základom symetrie podfa 
pát'násobnei osi. 
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Sinečná sústava * planéta Zem 

Odliv v Grónsku, 
Roztápanie polárnych I'adovcov 

mení gravitáciu Zeme. So zá-
važnými dósledkami: hladina 

morí nestúpa všade rovnako. Dvojica 
satelitov Grace 1 a Grace 2 už je-
denásť rokov krúži okolo Zeme vo 
výške 220 kilometrov. Grace 1 obieha 
planétu „chrbtom dopredu" a sleduje 
svoju dvojičku Grace 2, která sa pohy-
buje za ním. Obe družice neustále 
merajú vzdialenosť, která ich deli po-
mocou mikrovinových impulzov. 
S presnosťou desatiny priemeru Iud-
ského vlasu. 

Projekt Grace (Gravity Recovery And Climate 
Experiment), dvojička identických satelitov 
nazývaných aj Tom a Jerry, monitoruje gravi-
tačně pole Zeme. Ak Jerry prelieta nad územím 
s so silnejšou gravitáciou, napríklad nad mladým 
pohorim, jeho pohyb sa zrýchli, takže sa od svoj-
ho prenasledovatefa, Toma vzdiali. A naopak. 

Z meniacej sa vzdialenosti medzi satelitmi 
dokážu vedci vypočítať gravitáciu Zeme. Kaž-
dých 30 dní vyhotovia novú mapu. Mapy majú 
pre vedcov cenu zlata: dozvedajú sa, ako sa 
v telese Zeme premiestňuje hmota. 

Najväčší osoh majú z nameraných údajov 
glaciológovia, oceánografi a hydrológovia. 
Dozvedajú sa, ako rychle sa topia Tadovice 
v Grónsku, ako sa menia najváčšie oceánske 
prúdy, kolko vody sa počas sezóny daždbv 
nahromadí v pralesech Amazónie. 

Grace je spoločným projektom NASA a Ne-

Vypukliny a priehlbne: tvar Zeme jasne dokazuje, do akej miery sa 
gravitácie Zeme v jednotlivých oblastiach mení. „ Gravitačný zemiak" i 
Zeme vyrobili na základe údajov za satelitov nemeckt vedci. I 

meckého centra pre vesmír a kozmonautiku 
(DLR). 

Pokojné Slnko na dobrej pomoci 

Projekt Grace mal v roku 2007 skončiť. 
Predlženie misie spúsobili dye okolnosti: mimo-
riadne pokojné Sloko a odolnosť prístrojov na 
palube. Keby bole Sloko aktívnejšie, atmosféra 
Zeme by „napuchla" a satelity by brzdila, takže 
by strácali rýchlosf, približovali k Zemi, až by 
nakoniec zhoreli v jej atmosfére. 

Tak či onak sú dni oboch satelitov zrátané. Na 
príčine je zlyhávajúce zásobovanie energiou zo 
solárnych panelov. Inžinieri v riadiacom centre 
líce nastavujú panely do najoptimálnejšej polo-
hy, ale družice rok 2015 asi neprežijú. Ukončenie 
misie Grace by pribrzdilo výskum viacerých 
vedeckých tímov: Inštitút Alfréda Wegenera pre 
výskum polárnych oblastí a oceánov v Brémach 
by tak prišiel o údaje o krátkodobých zmenách 
topenia Tadovcov na póloch. Európsky satelit 
Goce (Gravity Field and sready-state Ocean 
Cirkulation), ktorý okolo Zeme krúži od roku 
2009, takéto údaje neposkytuje. 

Dramatický úbytok 

Sondy Grace sú však na jedno oko slepé. 
Nakolko sa Tad na zamrznutých polárnych mo-
riach zváčša nepohybuje, pristroje nedokážu 
zmeny rozlíšif. Pad pokrývajúci súš však „tečie". 
L' adovice sa spúšťajú z vyšších polóh do mora. 
Tým sa mení nielen gravitačné pole, ale aj Madi-
na morí. Mimoriadne rychle sa mení aj grónsky 
Tadovec. Z údajov sond Grace vedci vypočítali, 
že z Grónska každoročne ubudne 200 gigaton 
Ladu. To potvrdzuje výsledky, ktoré d'alšie tírny 
získali inými prostriedkami. Počas leta pósobí 
v Grónsku na rozličných miestach niekolko 
vedeckých expedícií. Merajú kolko snehu v rime 
pribudlo, kolko vody z roztápajúcich sa Tadovcov 
odteká, ako sa Tadovice pohybujú. Zo získaných 
údajov potom aktuali7ujú mapy zmien na celej 
ploche najvňčšieho ostrova Zeme. 

Náklady pozemských expedícii sú oveTa 
vyššie ako prevádzka misie Grace. Navyše: 
sondy monitorujú celý povrch Grónska nepre-
tržite počas 11 rokov. Nemci z Wegenerovho in-
štitútu zistili, že oblasť, kde sa Tad najrýchlejšie 
topí sa v priebehu ostatných 11 rokov presunula 
z juhovýchodného Grónska na západ. Jeden 
z možných dóvodov: pokrytie arktického oceánu 
Tadom sa zmenšuje, čo má vplyv aj na cirkuláciu 
vzduchu nad ním. 200 gigaton roztopeného 
grónskeho ladu zvyšuje počas posledných rokov 
hladinu oceánu o 0,5 milimetra ročne. Aké to 
bude mať dósledky? 

Podia poslednej správy IPCC (uverejňujú ju 
od roku 2007) však hladina stúpa iba o 0,2 
milimetra. Nakofco tieto správy pozorne čítajú 
politici, ktori rozhodujú kolko peňazí sa uvolní 
na spomalenie nebezpečných klimatických tren-
dov, na zverejnenie najnovších údajov čakajú 
vedci so zatajeným dychom. 
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potopa v južných moriach 
Voda všade nestúpa 
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v milimetrech za rak 

Graf znázorňuje priemerný vzostup hladiny oceánov v rokoch 1992 až 2010. Hladina sav priebehu rokov menila 
velmi rozdielne. V zapadnom Pacifiku, medzi Madagaskarom a Austráliou stúpla výrazne, vo východnom 
Pacifiku i v niektorých oblastiach severného Atlantiku do istej miery klesala. Niekde až o 14 milimetrov ročne. 

Armáda robotov v oceánoch 

Najhonícejšou témou v diskusiách klimatolá-
gov je zvyšovanie hladiny oceánov. Odhady sa 
róznia. Najbúrlivejšie diskusie sa týkajú faktorov, 
ktoré tento trend spósobujú. Vedci analyzujú 
geometrických radom sa zvyšujúci objem úda-
jov. Významnú časť týchto údajov získava flotila 
3 000 pohyblivých bójí, ktoré monitorujú oceány 
v rámci projektu Argo. Bóje globálne monitorujú 
teplotu, slanosť a celý rad áalších údajov 
o oceánske vode. 

V roku 2010 uverejnili dvaja Francúzi, geo-
fyzici Acme Cazenova a William Lovel (Labora-
toire d'Etudes en Géophysique et Océanographie 
Spatial v Toulouse) zásadný článok, v ktorom 
zhrnuli dovtedajšie poznatky. Hladina oceánov 
sa v rokoch 2003 až 2007 zdvíhala každoročne 
o 2,5 milimetra. Patina voda pochádzala z grón-
skych ladovcov, pžtina z ladovcov západnej An-
tarktídy a 1,2 mm dodala voda z ostatných ladov-
cov, najmá na Aljaške a v Patagánii. 

Iba o 0,3 milimetra stúpla hladina oceánov 
kyčli tomu, že sa globálne otepluje klíma. To 
znamená, že sa zvyšovanie hladiny oceánov 
oproti obdobiu pred rokom 2003 (1 milimeter 
ročne) spomalilo. Jeden z dóvodov: rozličné pro-
jekty zadržiavania vody na kontinentoch (za-
vlažovanie, priehrady) znižujú celkový pokles 
hladiny oceánov o 0,2 milimetrov ročne. 
Na ročnom, priememom globálnom prfrastku 
2,5 milimetrov vedci trvajú. 

Analýza údajov z vodomerov 

Vďaka údajom zo sond Grace dokážu vedci 
údaje o zvyšovaní hladiny skúmať detailnejšie. 
Metóda je jednoduchá. Niektoré satelity majú na 

palube výškomer, ktorý monitoruje výšku 
hladiny oceánov, takže vedci odkážu vypočítať 
objem vody v nich. Zmeny výšky hladiny vy-
jadruje nielen rozpínanie sa daného objemu vo-
du, napríklad kyčli globálnemu oteplovaniu, ale 
aj prirastok z roztápajúcich sa ladovcov a krýh. 
Preto kombinujú údaje zo sond Grace s údajmi 
výškomerov na mých satelitoch, ktoré merajú 
výlučne zmeny objemu vody v oceánoch. Tak 
dokážu oddeliť podiely vody z ladovcov od úda-
jov, vyjadrujúcich rozpínanie spósobené naras-
tajúcou teplotou. 

Nemeckí vedci vyvinuli počítačové modely, 
ktoré im umožňujú oba komponenty jednotlivo 
simulovaf. Model sveta, v ktorom sa roztápa iba 
grónsky lad, nezohladňuje áalšie faktory, ktoré 
ostávajú počas simulácie stabilné. Aký to má 
význam? Veď na priememom, ročnom zvyšovaní 
hladiny morí o 2,5 milimetra sa podielajú aj mé 
komponenty. 

Hodnota 2,5 milimetra vyjadruje globálny 
priemer. To, ako sa tento prirastok prejavuje 
v rozličných oblastiach Zeme, závisí od dalších 
komponentov. Scenár, v ktorom vedci pracujú 
iba s Grónskom, to dramaticky potvrdzuje. Jedna 
zo simulácií ukázala ako sa prejaví ubúdanie 
grónskeho ladu v objeme 200 gigaton počas 48 
rokov. Hladiny oceánov sa v tomto prípade 
zvýšili o 3 centimetre. Ibaže: v bezprostrednom 
okolí Grónska sa prejavilo čosi zarážajúce: hla-
dina klesla o celých 14 centimetrov. Dóvod: 
znížila gravitácia, ktorou zmenšujúci sa ladovec 
pósobí na oceán v blízkom okolí. 

Ozrutný grónsky ladovec priťahuje oceánsku 
vodu a zvyšuje tak lokálne, v okolí ostrova, jej 

b~J 

Geoid 
Geoid opisuje gravitačné pole, a tým aj 

rozmiestnenie gravitácie na Zemi. V oblasti 
oceánov zodpovedá plocha geoidu pri stred-
nej hodnote hladiny oceánov, ak zanedbáme 
vplyvy príboja, vetra a vín. Na kontinentoch sa 
plocha geoidu prejavuje ako virtuálna hladina 
oceánov pod, alebo nad súšou. 

Hmota vo vnútri Zeme nie je rovnako rozde-
lená. Variácie hustoty sa na povrchu prejavujú 
ako gravitačné anomálie. Nakolko sa na Zemi 
vyskytujú oblasti so silnejšou i slabšou gravi-
táciou, na hladine virtuálneho, globálneho 
oceánu sú vypukliny i priehlbne. Gravitácia 
pósobí na každý bod geoidu kolmo na po-
vrch. Geoid možno vyhotovit' z údajov sate-
litov, napríklad dvojičiek Grace 1 a Grace 2. 
Z tvaru geoidu odvodia vedci informácie 
o vnútre Zeme. Nakolko pohyby hmoty na 
povrchu menia aj gravitačné pole, a tým aj 
geoid, získajú vedci z týchto údajov dóležité 
informácie o roztápaní ladu v Grónsku či 
o velkých oceánskych prúdoch. 

~ 

Nemecki vedci merajú hrúbku ladu v Arktickom 
oceáne. Posádka vedeckej lode Polárna hviezda 
pracovala v Arktide v lete 2011. 

tlbúdanie fadu na satelitnej fotografii v rokoch 2000 
až 2008: fialová a modrá farba označujú oblasti 
s miznúcim I'adom. V červených a bielych oblastiach 
I'ad pribúda. 
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Grónsky I'adovec sa zmenšuje. Od roku 1970 stráca 
každý rok 200 gigaton I'adu. Na fotografii kryhy ladu 
vo ijorde Sermilik, pri východnom pobreží Grónska. 

Pokles hladiny okolo európskeho 
kontinentu sa prejaví iba nepatrne, 
na južnej pologuli sa však prejaví 

vzdutie hladiny, čo ohrozí najmó stovky 
nízkych ostrovov. 

Ak sa grónsky fadovec bude aj nadálej roztápaf 
rýchlostou 200 gigaton na rok, hladina okolo ostro-
va sa do roku 2060 značne zvýši. Pravdaže, iba na 
simulách (vfavo), ktorá zohladňuje iba údaje o tope-
ní ladu. Ak sa zohl'adní aj vplyv ubudnutého ladu na 
geoid, výsledok sa prejaví drasticky: hladina oceánu 
okolo Grónska sa počas budúcich 48 rokov zníži. 

Sila gravitácie 

hladinu. Zmenšovaním Iadovca sila gravitácie 
slabne, takže hladina mora klesá. Sila tejto gra-
vitácie slabne aj so vzdialenosfou od Grónska. 
A dósledok: výška hladiny okolo Grónska sa síce 
rychle znižuje, pri európskych brehoch však stá-
pa, ale ovefa pomalšie, ako globálny priemer. 
Ibaže: hoci je globálny priemer viac-menej sta-
bilný, hladina v južných oceánoch sa zvyšuje 
rýchlejšie a kompenzuje tak znižovanie hladiny 
na severnej pologuli. Tento objav prinútil ved-
cov zohfadňovať aj dalšie komponenty. 

Iba čase pravdy 
Gravitačně efekty nevysvetfujú všetko. Dó-

sledky topenia Iadovcov i dósledky oteplovania 
musia vedci analyzovat zohladnením všetkých 
vplyvov a komponentov. Vieme, že hladina 
oceánov a morí sa v priebehu ostatných 50 rokov 
všade na Zemi badatel'ne zvyšovala. Toto zvyšo-
vanie hladiny sa však prejavovalo chaoticky. 
Niekde bol vzostup rychlejší, inde pomalší. Ved-
ci však objavili aj oblasti, po roku 1992 najmá 

V dósledku topenia grónskeho I'adovca 

24 * Kozmos 4/2013 

v západnom Pacifiku, kde 
sa hladina zvýšila výrazne! 
Takže je jasné, že okrem 
roztápanie Iadovcov vplý-
va na stav hladiny oceánov 
v každej oblasti najroz-
ličnejšia kombinácia fak-
torov. Van i najvýznamnej-
ším faktorom je teplotné 
rozpínanie vody. V nie-
ktorých oblastiach je už 
meratelné. 

V budúcnosti by tento 
faktor mohol ovplyvnit 
najmá Grónsko. Ak sa 
grónske Iadovice budú topit 
tak rychle ako v posled-
ných rokoch, grónske pri-
stavy sa budú od mora 
vzdálovať. Pokles hladiny 
okolo eurápskeho konti-
nentu sa prejaví iba ne-
patrne, na južnej pologuli 
sa však prejaví vzdutie 
hladiny, čo ohrozí najmá 
stovky nízkych ostrovov. 

Simulácie hovoria jas-
nou rečou: ak sa roztápanie 

zrychli a z Grónska každoročne ubudne 500 gi-
gaton ladu, gravitačný efekt sa prejaví ešte 
výraznejšie. Aj na severnej pologuli sa síce hla-
dina bude zvyšovat (prejaví sa to v Brémach, 
Rotterdame i v Bostone), ale zvyšovanie nebude 
také rychle ako pri „normálnom" ubúdaní Ladu 
o 200 gigaton ročne. Na južnej pologuli však 
oceán, najmá počas búrok, zaplaví nielen nízke 
ostrovy, ale aj významné prístavy a príbrežné 
roviny. 

Aký satelit nahradí sondy Grace? 

Nakolko misia Grace onedlho skončí, inžinieri 
horúčkovito pripravujú dalšiu misiu. Výpadok 
údajov nesmie byť príliš dlhý. Nasledovm'k sond 
sa od nich nebude velmi odlišovať, na palube 
však bude mať dokonalejšie pristroje. Mikroviny 
v detektoroch nahradí laser. Sondy vyrobí firma 
Astrium a na obežnú dráhu ich vynesie ruská 
raketa už v roku 2016. 

BdW 
• 

Vzostup hladiny oceánov do roku 2060 

V dósledku postupne sa meniaceho gravitačného pol'a 



Psáno pro časopis Kozmos 

Jiří Grygar: 

Žeň objevů 2011 (XLVI.) 
Věnováno památce českého astronoma amatéra Gerarda ONSORGEHO (*1931) z Doveru (N.J.; USA), 

RNDr. Jaroslava RUPRECHTA, CSc. (x1931) z Astronomického ústavu AV ČR v Praze, 
RNDr. Ladislava SEHNALA, DrSc. (*1931) z ASUAV ČR v Ondřejova 

Ing. Antonína TLAMICHY, CSc. (*1930) z téhož ústavu 
a Ing. Ludmily WEBEROVE CSc.(*1922) z Astronomického ústavu AV ČR v Praze. 

„Astrofyzici mají moc změnit společnost." 
Matt Mountain (ředitel STScI v Baltimore) 

v komentáři k Dekadické zprávě americké Národní rady 
pro výzkum o prioritách astronomie pro léta 2011 — 202) 

Úvodem 
V předjaří r. 2011 se podařilo bezpečně zaparkovat sondu MESSENGER na oběžné dráze u Merkuru, v létě ukončil Neptun celý 

oběh kolem Slunce od svého epochálního objevu v září 1846 a kosmická sonda Hajabusa navzdory všem technickým komplikacím 
skutečně dopravila na Zemi vzorky z povrchu planetky Itokawa. V srpnu 2011 zaparkovala sonda Dawn rovněž bezchybně u pla-
netky Vesta a těsně před Vánoci přežila kometa Lovejoy těsný průlet nad Sluncem. Družice Kepler s neobyčejnou vytrvalostí objevila 
řadu tranzitujících exoplanet s neuvěřitelně rozdílnými parametry drah a přehlídková infračervená družice WISE pozorovala více než 
150 tisíc planetek. 

V galaxii M101 vzplanula nejbližší supernova za posledních 40 let a družice Fermi zkoumala obří bubliny rentgenového a gama 
záření obklopující hlavní rovinu Galaxie. Ve dvou galaxiích v souhvězdích Lva a Vlasů Bereniky byly rozpoznány černé veledíry 
o hmotnostech řádu 10 GM® a ve vzdálené galaxii v souhvězdí Draka bylo pozorováno více než měsíc trvající rentgenové vzplanutí 
s maximálním zářivým výkonem 10 TL®. Během roku 2011 byly různými přístroji na Zemi i na družicích překonány rekordy ve 
vzdálenostech kup galaxií, kvasarů, zábleskových zdrojů záření gama a nakonec i samotných galaxií, takže pozorování pronikla 
k minulosti vesmíru pouhých 460 milionů let po velkém třesku. Velká zásluha na pronikání do hlubin vesmíru patří HST, jenž je od 
r. 2009 v nejlepší technické kondici za celou dobu svého více než dvacetiletého provozu a uskutečnil v létě 2011 již milionté 
vědecké pozorování. 

Astronomie tak navzdory ekonomickým problémům řady států v Evropě i na dalších kontinentech nepochybně vzkvétá, takže 
postihnout aspoň zlomek těch nejdůležitějších objevů je časově čím dál tím náročnější. Tím také chci aspoň trochu omluvit narůsta-
jící zpoždění ve shrnutí objevů za daný rok. Dávám však přednost kontinuitě těchto přehledů od r. 1966 před jejich drastickým 
omezením na náhodný výběr několika hrozinek na rozpínajícím se dortu astronomických poznatků. 
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1. Sluneční soustava 
1.1. Planety sluneční soustavy 

1.1.1. Merkur 

Kosmická sonda NASA MESSENGER přesně podle plánu zaparkovala 18. března 2011 na oběžné dráze kolem Merkuru po 
6,5 letech a uražení 8 mld. km od svého vypuštění. Stačilo k tomu 15 min brzdění raketovým motorem. Již od dubna započala se 
soustavným snímkováním severní polokoule planety s lineárním rozlišení až 18 m a v září téhož roku byly odborné veřejnosti k dis-
pozici první výsledky těchto měření v sedmi pracích v časopise Science. Ukázalo se, že mineralogické a geologické složení 
povrchu Merkuru se významně odlišuje od ostatních kamenných planet. Nápadný je deficit železa i titanu a desetinásobný přebytek 
síry v porovnání s kůrou Země. To znamená, že na rozdíl od oxidačního prostředí na povrchu ostatních kamenných planet převláda-
lo na Merkuru prostředí redukční. Na severní polokouli se rozkládají rozsáhlá lávová pole svědčící podle J. Heada aj. o mocném 
dávném vulkanismu vrcholícím těsně po konci těžkého bombardování planet Sluneční soustavy před 3,8 mld roků. Celkem se po-
dařilo zatím stanovit relativní zastoupení 10 chemických prvků v regolitu planety. Podle L. Nittlera aj. je hlavním překvapením 
vysoký poměr Mg/Si a nízký poměr AUSi a CaJSi. P. Peplowski aj. ukázali na základě měření ze spektrometru gama, že na povrchu 
Merkuru je výrazně zastoupen draslík, kterého je pětkrát více než thoria a 13krát více než uranu. 

Naprostou záhadou je však rozsáhlé železné jádro Merkuru, které zabírá přinejmenším 3/4 poloměru planety. Centrální dipólové 
magnetické pole má podle B. Andersona aj. svou osu skloněnou jen o 3° vůči ose rotační. Magnetický rovník je posunut téměř 
o 500 km na sever od hermografického rovníku. Merkur má i vnější magnetické pole včetně magnetopauzy a magnetického chvos-
tu odvráceného od Slunce, ale neoplývá radiačními pásy jako Země. D. Schriver aj. však objevili ve výšce asi poloviny poloměru 
planety nad rovníkem slabý radiační pás s energiemi částic <10 keV. D. Heyner aj. zjistili pomocí trojrozměrných simulací, že 
u Merkuru dochází k silné interakci slunečního větru s vnějším magnetickým polem, zatímco vnitřní pole je výsledkem dynamového 
efektu v pomalu rotujícím tekutém rozsáhlém železném jádře. Přetahování obou polí pak má za následek, že povrchové magnetické 
pole planety je velmi slabé. 

D. Blewett aj. zjistili, že Merkur byl až donedávna geologicky aktivní, jak o tom svědčí usazené horniny v mnoha impaktních 
kráterech a nápadné deprese v regolitu, vyvolené nejspíš ztrátou těkavých látek z dutin pod povrchem. Autoři odtud usuzují, že nitro 
Merkuru mělo mnohem vyšší zastoupení těkavých látek, než se čekalo. V řidounké atmosféře planety se podle T. Zurbuchena aj. vysky-
tují ionty těžkých prvků zejména v okolí magnetických pólů, kde se sluneční vítr dostává snadno až k povrchu. Na noční straně rovníku 
planety se silně koncentrují ionty sodíku a nad celým obvodem planety lze pozorovat ionty helia, jež se patrně odparuje z povrchu. 

J. Harmon aj. shrnuli výsledky soustavných pozorování polárních oblastí Merkuru pomocí radaru 305m antény v Arecibo za lé-
ta 1999 -2005. Radar docílil na planetě lineárního rozlišení 1,5 km a tak se podařilo zjistit, že těsně pod regolitem Merkuru se v tr-
vale zastíněných dnech příslušných impaktních kráterů opravdu nachází vodní led, a to mezi severním pólem planety a hermo-
grafickou šířkou +67°. Místy však stačí odražené či rozptýlené sluneční záření led odpařit i v těchto zastíněných oblastech. 

1.1.2. Venuše 

J. Pasachoff aj. uvedli, že při tranzitu Venuše přes Slunce v červnu 2004 se podařilo monitorovat vzhled atmosféry Venuše dílky 
sluneční družici TRACE kamerou s vysokým úhlovým rozlišením a vysokou kadencí snímků. Tím se podařilo objevit její ne-
souměrnost, což zpětně přispělo k revizi údajů z předešlých tranzitů od r. 1639 do r. 1882. 

F. Montessin aj. ohlásili na základě měření sondy Venus Express (ESA), že ve vysoké atmosféře na noční straně planety se vysky-
tuje ozón ve výškách kolem 100 km nad povrchem Venuše v koncentracích až 108 mol/cm3, což je ovšem jen nepatrný zlomek 
(10-8) koncentrace ozonu v porovnání s Marsem. V atmosféře Marsu dosahuje koncentrace ozónu jen 1 Dobsonovu jednotku, 
tj. zhruba 3 promile koncentrace ozónu v atmosféře Země. Ozón vzniká ve všech případech disociací molekul kyslíku na atomární 
kyslík působením ultrafialového záření Slunce. Atomární kyslík se pak slučuje se zbývajícími molekulami kyslíku na ozón. 

1.1.3. Země — Měsíc 

1.1.3.1. Atmosféra, povrch a nitro Země 

K. Grifantiniová shrnula současný stav poznatků o původu a zastoupení vody na Zemi. Ačkoliv 71 % povrchu Země pokrývají 
oceány, na celkové hmotnosti Země se voda podílí jen z 0,03 %! Jelikož mladá Země byla vystavena účinkům těžkého bombardování, 
byla na povrchu tak horká, že případná původní voda z doby jejího vzniku se nutně odpařila a unikla zpět do kosmu. V r. 2006 zjis-
tili H. Hsieh a D. Jewitt, že v hlavním pásu planetek se nacházejí kometární jádra pokrytá ledem sublimovaným z povrchu planetek. 
Ostatně i největší planetka hlavního pásu Ceres má tak nízkou střední hustotu, že v jejím plášti je silně zastoupen vodní led. 

V letech 2003 - 2008 studovali planetku (24) Themis jednak H. Campins aj. a dále A. Rivkin a J. Emery pomocí 3m teleskopu 
IRTF. Výsledky svých měření zveřejnili v r. 2010 v časopise Nature, kde nezávisle ukázali, že v infračerveném spektru planetky se 
vyskytuje pás vodního ledu o vinové délce 3,1 µm. Jelikož teplota povrchu Themis je tak vysoká, že povrchový led by sublimoval 
během několika tisíc let, je zřejmé, že led je plynule doplňován z pláště planetky. Podobně J. Licandro aj. odhalili vodní led na 
povrchu planetky (65) Cybelle. Podle S. Mojzsise aj. jsou však na základě izotopové analýzy nuklidů kyslíku 16O a 18O pozemské 
oceány staré minimálně 4,4 mld. let, takže voda se na Zemi dostávala z více různých zdrojů, tj. jak z planetek tak i z komet právě 
během období těžkého bombardování. 

Jen na okraj poznamenejme, že naše technicky vyspělá civilizace potřebuje pro svůj provoz hodně vody, až 10 % hmotnosti vody 
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v zemské kůře. Pokud by měl být zajištěn její další růst, mohlo by se stát, že tento příděl nebude ve vzdálenější budoucnosti stačit. Kdy-
by měl stoupnout jen 20x, tak by musela být celá Země zatopena vodou až do výše Himaláje... V září 2011 uveřejnil časopis Nature 
zlověstnou zprávu, že od r. 1980 do r. 2010 se četnost velkých přírodních katastrof (hurikánů, povodní a ničivého sucha) zdvojnáso-
bila, což se dá přičíst na vrub rychlé změny globálního klimatu. Jak upozornili G. Manneyová aj., došlo v r. 2011 k 80 % poklesu 
množství ozonu ve výškách 18-20 km nad Arktidou, což je alarmující zvláště proto, že nad Arktidou neklesá teplota v zimě tak nízko 
jako nad Antarktidou, takže standardní představa, že ozónové díry se prohlubují tím více, čím je nižší teplota ve stratosféře, vzala za své. 

M. Tavani aj. zveřejnili nové údaje o milisekundových záblescích záření gama v zemské atmosféře (TGF = Terrestrial Gamma-
ray Flashes), jež poprvé zaznamenala aparatura BATSE na americké družice Compton počátkem 90. let minulého století. Nečekaný 
objev popsali G. Fischman aj. v r. 1994 a vysvětlili jako brzdné záření elektronů o energiích řádu MeV ve výškách >30 km nad Zemí, 
takže za jejich zdroj považovali tzv. duchy a skřítky (výboje z bouřkových mraků vzhůru do ionosféry). 

Nynější pozorování z italské družice AGILE však ukázala, že zdroj záblesků se nachází mnohem níže, totiž v bouřkových 
mracích tropického pásma ve výškách 10-20 km, což je překvapující, protože to znamená, že v bouřkových mracích se volné elek-
trony urychlují na energie až nad 100 MeV; jinými slovy spád elektrických potenciálů v bouřkových mracích je občas daleko větší, 
než se dosud soudilo (přímé měření potenciálového gradientu v těchto podmínkách se zatím nezdařilo). Urychlené elektrony tak 
získávají energii rychleji, než ji ztrácejí srážkami s molekulami vzduchu a při tvrdých pružných srážkách dokonce vyrážejí elektrony 
z obalů atomů, které pak nabývají podobně relativistických rychlostí a tudíž extrémně vysokých energií. Relativistické elektrony pak 
vysílají brzdné elektromagnetické záření, tj. fotony gama, které se dostanou až do vzdáleností mnoha set km od místa svého vzniku 
a proto je mohou zachytit přelétávající družice. Jak autoři studie uvádějí, pro nejvyšší energie paprsků gama však zmíněný mecha-
nismus patrně nestačí a jejich výskyt zůstává záhadou. 

M. Briggs aj. objev potvrdili na základě údajů z družice Fermi, která zaznamenala již na 130 TGF. Zjistili však navíc, že urych-
lené sekundární elektrony mohou klouzat podél siločar geomagnetického pole na velké vzdálenosti, takže například elektrony 
z bouřky nad Zambií způsobily jevy TGF nad Egyptem po uražení 4,5 tis. km podél siločar. Družice také objevila páry pozitron-elek-
tron, díky anihilační čáře o energii 511 keV, takže při intenzivních bouřkách dokonce vznikají částice antihmoty! Objevy mají své 
praktické důsledky, protože vzniká otázka, zda posádky dopravních letadel často létajících v tropických oblastech nejsou vystaveny 
zvýšeném riziku ozáření těmito silně urychlenými částicemi. 

B. Buffet aj. využili přesných poloh vzdálených kvasarů pro hledání jemných variací v nutačním pohybu zemských geografic-
kých pólů. Tyto změny jsou totiž vyvolávány rozdílem v úhlové rychlosti rotace kapalného a tuhého jádra Země a mohou tak 
posloužit k určení indukce magnetického pole v centru Země — obdrželi tak hodnotu 2,5 nT. 

A. Hakimi a S. Setayeshi se zabývali otázkou, jak se měnil vztah mezi terestrickým (T'1) a univerzálním časem (UT) v letech 
1620-2010. Jak známo variace UT odrážejí změny v rychlosti rotaci Země počítané v atomovém čase a efemeridový čas (ET) zase 
změny v oběhu Země kolem Slunce. Z nového modelu vyplývá, že v uvedeném období se prodlužovala délka dne (UT) v průměru 
o 2,3 ms za století. Podobně podle L. Ioriové roste střední vzdálenost Země od Slunce zhruba o centimetry za rok a výstřednost dráhy 
Měsíce kolem Země o řádově 10-12/r. Je poměrně podivuhodné, že když přepočteme současnou hodnotu Hubbleovy konstanty H®
z obvyklých jednotek [km/s/Mpc] na její fyzikální rozměr [1/t], kde t bude čas v jednotkách zemského roku, dostaneme hodnotu 
7,5.10-11/r. Autorka proto soudí, že stojí za to testovat domněnku, že zmíněné změny vzdálenosti Země od Slunce i výstřednosti dráhy 
Měsíce jsou ve skutečnosti lokálním důsledkem skutečnosti, že se vesmír rozpíná. 

1.1.3.2. Bolidy a meteority 

K. Welten aj. referovali o výsledku studia sbírky 3,3 tis. úlomků meteoritů z antarktické oblasti horského hřebenu Královny 
Alexandry. Asi 2 tis. úlomků představují chondrity L5 nebo LL5 a tak vybrali náhodně 13 úlomků z této sestavy a určili jejich ra-
diochronologické stáří. Obdrželi pro všechny z nich identické stári na zemském povrchu 125 tis. let. To dává tušit, že celá sbírka 
pochází z impaktu jediného meteoritu (QUE 90201), který měl před vstupem do zemské atmosféry hmotnost asi 50 t a přibližný 
rozměr 3 m. Šlo tedy o jeden z největších chondritů, o nichž dnes víme, že dopadly na Zemi. V Antarktidě se z něj podařilo nalézt 
úhrnem nanejvýš 70 kg úlomků, takže meteorit byl bud velmi křehký, anebo měl mimořádně vysokou impaktní rychlost. 

J. Gattacceca aj. uvedli, že nejvyšší koncentrací nalezených meteoritů na Zemi se honosí nevelká plocha necelých 4 km2 poblíž 
San Juanu v poušti Atacama v Chile. Odborníci tam nasbírali v mimořádně suchém terénu celkem 48 úlomků z 36 různých impak-
tů, což je nepřímý důsledek absence vody a pomalého zvětrávání terénu. Nejmladší úlomky ležely v poušti již 40 tis. let a vyznaču-
jí se přebytkem chondritů třídy H a vzácností chondritů třídy LL. Na celkovém počtu meteoritů ve sbírkách muzeí se nejvíce (70 %) 
podílejí meteority z Antarktidy; na druhém místě (25 %) jsou právě meteority z horkých pouští. 

C. Princeová se ve své monografii z r. 2010 zabývala mimo jiné autenticitou údajného výroku amerického prezidenta Thomase 
Jeffersona, který měl kritizovat studii amerického profesora Benjamina Sillimana (s přispěním jeho kolegy Jamese Kingsleye) 
z Yaleské univerzity, v níž dokazoval, že kameny nalezené po úkazu 4. prosince 1807 ve Westonu ve státě Connecticut jsou meteo-
rity, které na Zemi přiletěly z kosmického prostoru. Jefferson měl podle často citovaného tvrzení prohlásit, že spíše uvěří tomu, že dva 
yankeeyovští profesoři lžou, než že z nebe padají kameny. Autorka však zjistila, že jde o legendu, kterou až v r. 1874 rozšířil Silli-

manův syn! Ve skutečnosti prof. Silliman zaslal svou podrobnou studii o meteoritu Weston Francouzské akademii věd, čímž 

poprvé dokázal upoutat pozornost evropských badatelů na schopnosti amerických přírodovědců v době, kdy byla americká přírodově-

da v plenkách a i v Evropě se ještě na přelomu 18. a 19. stol. o kosmickém původu „kamenů z nebe" pochybovalo. 

T. Kohout aj. určili vstupní hmotnost meteoritu Almahata Sitta (miniplanetky 2008 TC3) na 20 tun. Většinu úlomků lze zařadit 

k achondritům typu ureilitů, ale v zásadě šlo o heterogenní a mechanicky poměrně křehký slepenec. Ačkoliv střední hustota úlomků 

činila 3,lnásobek hustoty vody, z tvaru miniplanetky a jejího albeda se dá odhadnout, že její střední hustota byla dík poréznosti pod-

statně nižší. To vedlo autory k výrazné redukci odhadované hmotnosti miniplanetky před vstupem do zemské atmosféry. V každém 

případě se tento unikátní úkaz zařadil mezi vzácné meteority s rodokmenem na 12. místo (první místo má proslulý Příbramský me-

teorit z r. 1959). 
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A. Bischoff aj. popsali vlastnosti úlomků meteoritu Jesenice, který dopadl ve Slovinsku 9. dubna 2009 a byl pozorován Evropskou 
bolidovou sítí i slovinskými kamerami, což umožnilo ondřejovským astronomům spočítat jeho dráhu ve Sluneční soustavě i strmou 
trajektorii bolidů v zemské atmosféře. Bolidy spojené s meteoritem byly vidět do velmi malé výšky pouhých 5 km nad Zemí, takže 
to přispělo k nalezení tří úlomků o úhrnné hmotnosti 3,7 kg. Šlo vesměs o chondrity typu Ló staré 4,3 mld. let, jejichž mateřské těle-
so se rozpadlo před 500 mil. let. Vlastní meteorit byl vystaven vlivům kosmického prostoru teprve v posledních 4 mil. let. V katalogu 
meteoritů s rodokmenem přísluší Jesenici 14. místo. 

P. Brown aj. popsali vlastnosti úlomků meteoritu Grimsby, jenž dopadl do oblasti jižního Ontaria v Kanadě 25.9. 2009. Průlet 
zaznamenalo 6 videokamer, radar a také detektory infrazvuků. Odtud se podařilo určit jeho původní dráhu ve sluneční soustavě, tj. 
a = 2,0 AU; e = 0,5; i = 28°. Protože jeho přísluní bylo ve vzdálenosti 0,98 AU, jde o miniplanetku typu Apollo. Do zemské atmosféry 
vstoupila rychlostí 21 knJs pod úhlem 55° k obzoru. Radarová pozorování ukázala, že k prvnímu štěpení meteoritu došlo již ve výšce 
70 km při tlaku 0,1 MPa, ale opticky viditelná štěpení následovala ve výškách 39, 33 a 30 km nad Zemí, kdy tlak stoupl na >1,5 MPa. 
Svítící dráha pokračovala až do výšky 20 km. Během následujících měsíců se autorům podařilo nalézt celkem 13 úlomků o úhrnné 
hmotnosti 0,2 kg. Meteorit Grimsby se tak zařadil na 15. místo mezi meteority s rodokmenem. 

O. Popovová aj. probrali dosud známé případy meteoritů s rodokmenem a zjistili, že k fragmentaci na úlomky dochází již při tlacích 
v rozmezí 0,1-1 MPa, ačkoliv kamenné meteority by měly odolávat tlakům do 30 MPa. To znamená, že ve skutečnosti jde spíše o dro-
livé shluky materiálů, jež vznikly z větších mateřských těles drcením při vzájemných srážkách, takže jejich pevnost je narušena vnitřní-
mi trhlinami. Ještě hůře jsou na tom uhlíkaté chondrity, jež vznikly akrecí prvotního stavebního materiálu Sluneční soustavy, takže jsou 
vysoce porézní. S těmito fyzikálními charakteristikami kamenných meteoritů je třeba počítat při uvažovaných pilotovaných letech k pla-
netkám, popřípadě při automatickém odběru vzorků z jejich povrchu a také při výpočtech rizik srážek větších meteoritů se Zemí. 

1.1.3.3. Kosmické katastrofy na Zemi 

C. Bailer-Jones podrobil kritice všechny dosavadní studie o periodicitách impaktů velkých kosmických projektilů na Zemi. Údaj-
né periodicity v rozmezí 13 —50 mil. let jsou podle jeho názoru prostým důsledkem vadných statistických analýz. Na Zemi je dnes 
známo jen asi 180 větších impaktních kráterů ve stáří nanejvýš 2,4 mld. let. S využitím Bayesovy statistické metody lze ukázat, že 
četnost impaktních kráterů s průměry >5 km v posledních 250 mil. let monotónně klesá. Četnost kráterů o průměru >35 km se však 
během posledních 400 mil. let nemění, což nezávisle potvrdili také M. Le Feuvre a M. Wieczorek. Ti také ve své práci ukázali, že 
impaktní pánev Caloris na Merkuru vznikla před 3,7 mld. let na konci éry těžkého bombardování planet Sluneční soustavy. Napro-
ti tomu povrch Venuše je geologicky velmi mladý (počet impaktních kráterů je zanedbatelný) a jeho stáří odhadli na pouhých 240 mil. 
let, za což může rozsáhlý vulkanismus. 

J. Ruiz přišel s pozoruhodným vysvětlením, proč se Země liší od ostatních terestrických planet deskovou tektonikou, zatímco 
Merkur, Venuše i Mars mají litosféru souvislou. Domnívá se, že za tuto výjimečnost Země mohou obří impakty planetek, které mě-
ly v případě Země největší rasanci kvůli nadprůměrné rychlosti srážek 16 km/s. Existence deskové tektoniky se považuje za klíčový 
důvod, proč na Zemi máme atmosféru vhodnou pro život. Nemáme zde totiž nadměrnou koncentraci skleníkových plynů jako na 
Venuši, a Země o svou atmosféru nepřišla, jako Merkur a prakticky také Mars. 

A. Barnosky aj. přišli s názorem, že k dosavadním pěti velkým vymíráním organismů na Zemi (ordovik: X43 Mr; devon: 
—370 Mr; perm: —251 Mr; trias: —200 Mr; křída: —65 Mr) bychom měli přiřadit současné, tj. 6. vymírání, které začalo právě teď, 
přičemž jeho příčina nejspíše není kosmická. Naproti tomu je pozoruhodné, jak dobře odolala mořská fauna a flóra následkům 
ničivého zemětřesení Tohoku (11. března 2011) u břehů Japonska, kdy viny cunami dosáhly historicky největší výše až 38 m. 
Zaplavení jaderné elektrárny ve Fukušimě totiž vedlo ke zvýšení radiace v přilehlém moři až na hodnotu 7,5.106násobku klidové hod-
noty, a přesto to život v moři nijak výrazně neohrozilo. Mezi obyvateli postiženého pobřeží nedošlo ani v jednom případě k výsky-
tu nemoci z ozáření, což je nepochybně zásluha perfektně fungujícího systému monitorování dozimetrickou službou. Díky fungu-
jícímu navigačnímu systému a detektorům na dně moře získali geofyzici poprvé jedinečné údaje o kinematice naprosto 
nepředvídaného extrémně mohutného zemětřesení. 

Podle S. a A. Sobolevových však vůbec největší vymírání v dějinách Země (perm; 70 % organismů na souši a přes 90 % 
v mořích!) nezpůsobila příčina kosmická, ale ryze pozemská, totiž gigantická vulkanická činnost ve velké ohnivé oblasti LIP (Large 
Igneous Province) na Sibiři (sibiřské trapy). Podle všeho se taková aktivita projeví nejprve výronem žhavých toxických plynů, které 
nejvíce devastují faunu i flóru, načež následuje výlev milionů krychlových kilometrů basaltického magmatu, doprovázeného uvol-
něním velkého objemu SO2, halogenů a následně silnými kyselými dešti. S. Shen aj. zpřesnili datování vymírání pomocí ra-
diochronologie na 252,3 Mr a ukázali, že hlavní příčinou rozsáhlého vymírání bylo snížení obsahu kyslíku v mělkých mořích a gi-
gantické lesní požáry na souši vlivem uvolnění CO2 a CH4 při vulkanických výlevech. 

Naproti tomu je podle P. Olsena aj. možné, že na vymírání na konci triasu se podílel impakt planetky o průměru cca 2 km, po 
němž se dochoval impaktní kráter Rochechouart v západní Francii. Podařilo se totiž opravit jeho datování z —214 Mr na —(201 ±2) 
Mr, což souhlasí s datem zmíněného vymírání. Problém však je v tom, že jeho průměr nanejvýš 50 km je příliš malý na to, aby 
vyvolal celosvětovou katastrofu. Podle M. Schmiedera aj. však kinetická energie impaktu při rychlosti planetky dosáhla hodnoty řá-
du 1 Tt TNT a impakt vyvolal zemětřesení o magnitudu 11,5 na Richterově stupnici, tj. energeticky přinejmenším tisíckrát mohut-
nější, než bylo zmíněné zemětřesení Tohoku. 

1.1.3.4. Měsíc 

Zamysleli jste se někdy nad otázkou, proč jsou na Zemi měsíční slapy silnější než slapy sluneční? Obvyklá odpověď, že slapy ubý-
vají s třetí mocninou vzdáleností, kdežto poměr hmotnosti těles dotčených těles vstupuje do hry jen lineárně (s 1. mocninou 
vzdálenosti), není správná, protože Měsíc i Slunce mají na obloze týž úhlový rozměr, což znamená, že objem obou těles s 3. mocni-
nou vzdálenosti roste. Klíčovým rozdílem je však v tomto případě střední hustota obou těles; hustota Slunce (1,4lnásobek hustoty 
vody) je nižší než hustota Měsíce (3,35x). Proto je slapový vliv Měsíce v průměru 2,4krát větší než slapový účinek Slunce. 
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Grónske gulagy -
výskum v zajatí Iädu 
Výskum ako „extrémofil" 

Všade okolo mňa je oslepujúca 
bieloba. Široko-daleko sa vina ladové 
viny a pahorky. Napriek hrubým, skoro 
čiernym slnečným okuliarom, vyro-
beným do extrémnych podmienok na 
fadovcoch, nástrahy terénu pred sebou 
iba ťažko rozlišujem. Cestu na moje 
„pracovisko" pretínajú Iadové trhliny 
a priepasti, medzi nimi strmé svahy 
z čistého ladu. Prekážkami sú aj 
potóčiky čírej vody z roztápajúceho sa 
Iadovca. Bez mačiek na horských 
topánkach, Iadovej sekery a neustálej 
ostražitosti by som sa nikde nedostala. 
Aj tak mi prekonanie dvoch kilometrov 
po fadovci trvá niekolko hodín. 

Vydýchnem si až na najvyššom bode 
Iadovca, odkial vidím už aj hory na 
horizonte. Vjem, že mój ciel už nie je 
daleko. Konečne sa zbavím ťažkého ruksaku. 
Nosjť každý deň 20 kilogramov niekolko hodín 
v takom teréne, plus 5 kilogramov ledovcových 
vzoriek naviac pri návrate, dá veru zabrať. 

Kryokonitové dierky - ríše mikrób na povrchu I'a- 
dovca. 

Na to všetko sa dá zabudnúť v okamihu, ked 
si zakaždým uvedomím, že toto je moja práca. 
Namiesto sedenia pred počítačom v kancelárii 
robím výskum priamo v teréne na Tadovci 
v Grónsku. Pol dňa pešo od najbližšej Iudskej 
osady. Preto som tu: študujem živočíchy, ktoré 
dokážu žiť v extrémnych podmienkach. Takto 
som aj ja „extrémofilom". Musím tu prežiť 
skoro tni mesiace, aby som svoj projekt usku- 
točnila. V chlade, odrezaní od sveta a ohrozo- 
vaní polárnymi medvedmi, dokážeme existovať 
len vd'aka odhodlanosti a láske k nášmu výsku- 
mu. 

Jediné organizmy. ktoré žijú v týchto stu-
dených a na výživu chudobných podmienkach, 
sú mikróby. Sú to najmá vírusy, prokaryoty 

Leverettov IádbveC 

Expedícia vedcov z Bristolskej univerzity působila v Grónsku 
na Laverettovom I'adovci. Červeným kruhom je označený ich 
základný tábor. 

(baktérie a archaea) a eukaryoty (naprlclad jed- 
nobunkové riasy). Vzhfadom na náročnosf ty'ch- 
to podmienok sú tieto mikroorganizmy ideálny- 
mi kandidátmi života na mých planétach, 
naprlclad na Marse. Preto tieto fascinujúce 
bytosti rada skúmam, leh štúdium sa stalo 
súčasťou astrobiológie, ktorá sa zaoberá živo-
torn vo vesmíre, a najmá hfadaním života mimo 
Zeme. 

~ 

Šťastná vedkyňa na Grónskom I'adovci. 

Michaela Musilová 
- astrobiologička 

Narodila sa v Bratislave, 
kde chodila do základnej 
školy Milana Rastislava Ste-
fánika na Grósslingovej ul., 
francúzskeho osemročného 
Gymnázia na Metodovej ul. a do talianského 
bilingválneho Gymnázia Ladislava Sáru. 

Maturovala vo francúzskom Lýceu Cha-
teaubriand v Rime. 

V rokoch 2007-2011 absolvovala magister-
ské štúdium planetárnych vied na University 
College v Londýne, ktoré ukončila s vyzname-
naním od dekana. 

Medzitým študovala vd'aka štipendiu na Cali-
fornia Institute of Technology (2009-2010) 
v USA. Zároveň dostala grant na prácu pre 
agentúru NASA v jej laboratóriách Jet Propul-
sion Laboratory. 

V súčasnosti dokončuje doktorandské štú-
dium na univerzite v Bristole, Velká Británia, 
počas ktorého sa zúčasnila na expedici 
v Grónsku. Pripravuje dizertačnú prácu o živote 
extremofilných mikroorganizmov na povrchu 
I'adovcov, leh význam pre astrobiológiu a glo 
bálne oteplovanie. Jej výskum ju zaviedol aj do 
Japonska a najbližšie sa chystá do simulo-
vaného marťanského zariadenia Mars Desert 
Research Station, Utah, USA. 
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Reportáž 

Posledná zastávka pred naším pracoviskom — na úpatí' mora" Indu. 

Život v hÍbkach I'adu - klič 
k hl' daniu života vo vesmíre 

Stredobodom vedeckého záujmu astrobioló-
gov sú doteraz neprebádané útroby Iadovcov 
a terénov pod nimi. Metre až kilometre pod 
tlakom ladu, v trne a bez kyslíka, to sú riše tých 
najextrémnejších mikróbov. Podobné prostredie 
by sa mohlo nachádzať aj na mesiaci Jupitera, 
Európe. Vedci sa nazdávajú, že pod Iadovým 
povrchom Európy je globálny oceán, kde by 
mohol existovať mikrobiálny život. Jediný spó-
sob overenia tejto hypotézy by boli misie 
s pristrojmi, ktoré by sa cez kóru Európy prevř-
tali. Takéto misie však zatiaJ neboli schválené. 

Na Zemi sa v posledných rokoch uskutočnilo 
viacero expedícií s cieTom preskúmať to, čo sa 
skrýva v radových jaskyniach a jazerách. Naša 
výskumná skupina z Bristolskej Univerzity 
v Anglicku vypravila expedíciu so zámerom 
prevřtať sa do jazera Ellsworth v Antarktíde. 
Jazero je už vyše pol milióna rokov izolované 
pod 3,4 kilometrami ladu. Hlavným cielom 
misie bob o získať z dna jazera vzorky vody 
a hornín. Objav života v týchto vzorkách by 
nielen zvýšil pravdepodobnosť existencie živých 
organizmov na mesiaci Európa, ale pomohol by 
objasniť aj priebeh evolúcie mikróbov v takých-
to izolovaných a ťažkých podmienkach. Vzorky 
zo zachovanej pódy jazera by zase pomohli 
pri rozlúštení otázky, aká klíma bola na Zemi 
pred viac ako 500 000 rokmi. Expedícia však 
bola v decembri 2012 z technických dóvodov 
prerušená. Výskumníkom sa nepodarilo včas 
pripojiť dye časti vrtov, preto už nemali dosť 
paliva pre zvyšok misie. 

Úspešnejšia bola americká skupina z Mon-
tana State University, ktorej sa 28. januára 2013 
podarilo prevřtať do Antarktického jazera 
Whillans a získať z neho vzorky vody a zeminy. 
Toto jazero, na rozdiel od jazera Ellsworth, 
nachádza sa len 800 metrov pod povrchom. Po-
važujú ho za „aktívne". Jeho voda sa pravidelne 
obmieňa a preplachuje (každých desať rokov). 
Vedci z tírnu WISSARD („Whillans Ice Stream 
Subglacial Access Research Drilling") sa pýšia 
prvým úspešným ziskom čistých vzoriek z ja-
zera pod Tadom v Antarktíde. 

S týmto tvrdením, samozrejme, nesúhlasí 
ruská Antarktická expedícia, ktorej sa vo februári 
2012 podarilo dosiahnuť hladinu jazera Vostok. 
O Vostok bol vždy obrovský záujem. Je to naj-
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váčšie a najhlbšie zo 
všetkých antarktických 
jazier pod 1adovcom. 
Život v tomto jazere, 
pod 4 000 metrov hrubý-
mi vrstvami ladu, by 
mohol byť až 15 mi-
liónov rokov izolovaný 
od sveta. Problémom je, 
že ruskí vedci použili pri 
vrtaní mnoho chemiká-
lií, najmč petroleja, aby 
im hlboká diera v lade 
počas zimy nezamrzla. 
Vo februári 2011, ked' 
opžť začalo zimné obdo-
bie v Antarktíde, museli 
vstane tesne pred do-
siahnutím ciela prerušiť. 
V marci tohto roku 
ruská výskumná skupina 
ohlásila, že našli vo 
vzorkách z jazera život: 
3 000 druhov organiz-
mov. Vzorky však obsa-
hovali tolko petroleja 
ako vody, takže nie je 
jasné, či toto znečistenie 
mikrobiálny život nepo-
škodilo. 

Ohrozený Grón-
sky I'adovec 

Podobný výskum a hlbokými vrtmi tu 
v Grónsku nemóžeme robiť. Mikroorganizmy 
z hlbok 1'adovca objavujeme pomocou „vyvie- 
račiek" — výtokov vody spod Tadovca. Vy- 
užívame aj rózne mikrosondy, ktoré doslova 
hádžeme do „moulinov". Mouliny sú hlboké 
diery na povrchu 1'adovca, cez ktoré roztopená 
Tadovcová voda v potóčikoch steká do ríše 
mikróbov v samotnom 1'adovci, na rozhranie 
spodku Tadovca a skalnatého podložia, alebo do 
jazier vo vnútri Tadovcov. Tie malé prístroje 
majú formu loptičiek. Kotúl'ajú sa spleťou 

Ostré stúpania po čistom fade. tunelov a trhlín v lade, až ich napokon voda 
spod Tadovca vyplaví. Tam ich móžeme opáť 
zachytiť. Niektoré z nich móžeme sledovať aj 
na dialku, lebo vysielajú signál. 

V rámci mých pokusov pridávame do mouli-
nov rózne chemikálie, napríklad farbivo ro-
damine, alebo plyn SF6. Na úpatí Tadovca po-
tom 24 hodín denne berieme vzorky z rieky, 
ktorá z nebo vyteká, a sledujeme, ako sa mení 
koncentrácia chemikálií a plynu počal dňa, 
počas noci, počas celej letnej sezóny. 

Štúdium Grónskeho Tadovca je pre nás velmi 

bb 

Vedci nie sú úpine presvedčení o objave 
ruskej výskumnej skupiny, ktorá ohlásila ob-
jav neznámeho druhu baktérii, lebo vzorky 
obsahovali tolko petroleja ako vody, a boja 
sa, čo také množstvo znečistenia mohlo 
spósobiťmikrobiálnemu životu. 

Vfavo: Úpétie Tadovca na začiatku jar. Ústie 
Grónskeho Tadovca je úpine zamrznuté. Vpravo: 
Úpétie Tadovca počas rekordného letného topenia. 
Vytvoril sa obrovský otvor a padali z neho kusy 
velké ako auto. 

27 * Kozmos 4/2013 



Reportáž 

Spúšt'anie 3,4-kilometrového vrtu a sondy do 
antarktického podl'adovcového jazera Ellsworth. 

V roku 2012, počas nášho výskumu, sa 
počas jedného dňa topila váčšina povrchu 
Tadovca. Meranie výtokov z Tadovca a času, 
kým naše chemikálie a nástroje pretečú 
popod Iadovec, nám pomáha presne 
merat' rychlost' jeho topenia. V deň rekord-
ného topenia orala Tadovcová rieka prietok 
až 800 kubických metrov za sekundu! 

Moulin - diera na povrchu Tadovca do jeho hlbín. 

dóležité aj v rámci výskumu následkov globál-
neho otepl'ovania. Grónsky Iadovec pokrýva 
1 710 000 kilometrov štvorcových. To je vyše 
80 % plochy Grónska, najváčšieho ostrova na 
Zemi. V najhrubšom bode má Iadovec hríbku 
bezmála 3 kilometre. Obsahuje tolko vody, že 
keby sa roztopil, hladina oceánov na celom 
svete by sa zdvihla o 7,2 metra. Desaťročia po-
zorovaní satelitmi a výskumníkmi v teréne 
potvrdili, že Grónsky Iadovec (ale i Tadovice 
v Antarktíde, polárnych ostrovoch a vysokých 
horách) sa v ostatných rokoch počas letných 
sezón zmenšuj ú, pričom prírastok ladu v zime 
stratu nedokáže nahradiť. Od priemyselnej revo-
lúcie sa koncentrácia CO2 v atmosfére zvýšila o 
40 %, čo nemá počal posledných tisícročí ob-
dobu. Grónsky Iadovec sa každý rok zmenšuje, 
čím zvyšuje celosvetovú hladinu mora. 

V roku 2012, počas nášho výskumu, sa v je-
den deň topila váčšina povrchu Tadovca. Me-
ranie výtokov z Tadovca a doby, kým naše 
chemikálie a nástroje pretečú popod Iadovec, 
nám pomáha presne merať rýchlosť jeho tope-
nia. V deň rekordného topenia mala Tadovcová 
rieka prietok až 800 kubických metrov za 
sekundu! Toto boto najhoršie obdobie nášho 
výskumu, lebo sme z búrlivých riek muse-
li denne brať vzorky: každú polhodinu, vo dne 
i v noci. Musím priznať, že som si vždy s hrň-
zou uprostred noci čupla k rieke a ponorila 
vedro či ruku do mocnej Tadovej navy, v ktorej 
plávali kusy Tadovca vílčšie ako autá. 

Náš tábor sme postavili na malom ostrovčeku 
medzi dvoma takýmito riekami, aby sme ich 
obe mohli monitorovať. Ked sa adovec naj-
rýchlejšie roztápal, rieky nás úpine odrezali od 
civilizácie. Kým sa prietok nezvýšil, mohli sme 
prejsť na druhú stranu jednej z riek na nafuko-
vacom člne, odkif to potom boto osem hodín 

peši do najbližšej dediny. Počas obdobia topenia 
Tadovca, kyčli silnému prúdu a obrovským ku-
som Tadovca, ktoré mohli preraziť a prevaliť čin, 
bol prechod cez rieku príliš nebezpečný. Nie-
kolko týždňov sme sa nemohli zásobiť jedlom 
a toaletným papierom. Nepomohli nám ani listy 
severskej vegetácie. V ned'alekej tundre bob o len 
zopár biednych kríkov, ktorých listy boli velké 
ako nechet na malíčku. 

Cesta na gulag, či pracovisko? 
Ked' kráčam k svojmu pracovisku, kde ma 

čaká osem hodín meraní pomocou série prístro-
jov, práca v Tadových dierach a zber rózno-
rodých vzoriek, musím sa smiať, ked' moji kole-
govia šomrú. Viem, že predstava dlhánskeho 
dňa v teréne, napriek hocijakému počasiu, 
neschladí moju vedeckú vášeň. Kolegovia, ktorí 
mi pomáhajú so vzorkami, sú však zavše 
mrzutí. Tento pravidelný, dlhý pochod na 
Iadovec s ťažkým nákladom a následné náročné 
práce v mrznúcej vode nazvali cestou na 
grónske gulagy. Snažím sa im to všelijako sprí-
jemniť. Tým, že kým ja porujem na „moje" 
mikróby, poskytnem im v prípade silných 
víchríc a dažda miesto núdzovým pristreškom, 
alebo sa s nimi rozdelím o časť svojho jedla. Ich 
hlad však nikdy neukojím. A tak im sTubujem 
rózne dobroty, ktoré im prinesiem zo Slovenska 
na konci misie. 

MICHAELA MUSILOVÁ 
izttp:IIwww.bris.ac.uk/geograp/sy/people/ 

rnicluaela-musilova/index. html 
Fotkografie z výskumu jazera Ellsworth 

SÚ od Petra Bucktrouta, British Antarctic Survey 
Mapa antarktických jazier je od 

Subglacial Lake Ellsworth Consortium 
Ostatné fotografie: © Michaela Musilová 
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necna sus ava 

Obr 1. Zložený obraz kométy ISON z 12 snimok získaných 
Hubbleovým vesmírnym dilekohl'adom 10. a 11. apríla 2013. 

Kométa ISON prichádza 
V Kozmose 1/2013 sme publikovali naše oča-

kávania o velmi jasnej kométe ISON, ktorň ne-
trpezlivo očakávame koncom roka. Povedzme si 
teraz aký je stav po poiroku, ako prebiehajú pri-
pravy na niekaždodenné kozmické divadlo. 

10. apríla kométu „skontroloval" Hubbleov 
vesmírny dalekohfad (obr. 1) v čase, keduž bola 
vo vnútri dráhy Jupitera na svojej ceste k Slnku. 
Vo vzdialenosti okolo 4,2 aj. od Slnka i od Zeme 
bola kométa aktívna. Aj ked v tejto vzdialenosti 
je slnečné žiarenie príliš slabé na to, aby došlo 
k sublimácii vodného ladu z povrchu jadra komé-
ty, je už dostatočné na uvoTnenie prchavých látok 
ako napr. fad CO+. Z jadra kométy zo strany 
privrátenej k Slnku unikal plyn vo forme vý-
tryskov, ktorý so sebou nesol aj menšie pra-
chové častice. Množstvo uniknutého prachu 
predstavovalo viac ako 50 ton každá minútu. 
Snímky tiež umožnili urobiť prvé odhady velkosti 
jadra — oproti póvodným predpokladom jadro 
s polomerom 2,5 — 3,3 km nie je priliš velké. 
Tento rozmer však dáva dostatočné záruky na 
prežitie pri extrémnom priblížení k Slnku 
28. novembra 2013. Prachové častice uniknuté 
z kométy holi zaznamenané až vo vzdialenosti 
92 000 km od jadra. Celková jasnosť kométy 
dosiahla začiatkom mája 16. magnitúdu. Prchavé 
látky uvolňované z jadra vo velkých vzdialenos-
tiach od Slnka sa móžu rýchlo vyčerpať. O jas-
nosti kométy v čase najlepšej polohy pre po-
zorovatefov zo severnej pologule tak bude rozho-
dovať najmá to, s akou intenzitou bude prebiehať 
sublimácia vodného fadu. Tento proces štartuje 
vo váčšom rozsahu až vo vzdialenosti približne 
2,8 aj. od Slnka. Až po jeho naštartovaní budú 
naše predpovede vierohodnejšie. 

K vefmi zaujímavému záveru prišiel P. Wie-
gert z University of Western Ontario, ktorý upo-
zornil, že okolo 12. januára 2014 by Zem mohla 
prejsť cez vlákno drobných zrniečok velkosti 
len niekolkých mikrónov uvofnených z kométy 
ISON. Výsledný meteorický roj by mal zaují-
mavé vlastnosti. Napriek tomu, že zmká vletia 
do zemskej atmosféry rýchlosťou 56 km za 
sekundu, sú tak malé, že už riedka horná atmo-
sféra ich prakticky zastaví. Nemožno preto 

očakávať vznik meteorických javov, zrnka budú 
pomaly plávať v atmosfére a klesať k povrchu. 
Celý proces bude extrémne pomalý — bude trvať 
možno až roky, kým jemný prach dopláva na 
povrch. Čiastočky by bob o možné zachytiť 
v stratosfére do želatinových zberačov na špeciál-
nych lietadlách ako napr. lietadlo WB57F, ktoré 
sa už desaťročia používajú príležitostne na zber 
kozmického prachu. Je však jedna možnosť ako 
týchto poslov z kométy ISON pozorovať aj 
priamo. Hromadenie prachu vo vysokej atmo-
sfére by mohlo vytvoriť nočné svietiace oblaky, 
ktoré sa vyskytujú vo výškach okolo 80 km v ze-
mepisných šírkach 50-70 stupňov. 

Zaujímavá je tiež informácia získaná postup-
ným spresňovaním dráhy. Zo všetkých spresnení 
vychádza mierne hyperbolická excentricita, čo 
znamená, že ide o kométu prichádzajúcu z Oor-
tovho oblaku, ktorá prejde prvý (a pravdepodob-
ne aj posledný) raz popri Slnku. 

Doc. RNDr. JÁN SVOREŇ, DrSc. 

Obr. 2. WB57F, jedno z niekolkých lietadiel použí-
vané na na zber kozmického prachu v stratostére. 

Obr. 3. Ukážka nočných svietiacich oblakov. 
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Obr. 4. Na obr. prevzatom od S.Yoshidu 
(http://aerith. neVcomeUcatalog/2012S1/2012S1.html) 
je červenou čiarou znázornený očakávaný priebeh 
jasnosti, čierne body sú reáine pozorovania. V ob-
dobí mája a júna 2013 vidíme mierne zaostávanie 
jasnosti za očakávanými hodnotami. Úsek pozoro-
vaní nie je dostatočné dlhý na urobenie relevant-
ných odhadov budúceho priebehu jasnosti. 
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História 

Stretli sa Konkoly, Loewy 

Astronóm Maurice Loewy, riaditel'Observatoire de 
Paris. Foto: archív Observatoire de Paris 

Loewyho nový typ dálekohladu tzv. I'équatorial coudé 
(coudé — lomený dálekohl'ad), který vynašiei a opisal 
už v roku 1872. Foto: archív Observatoire de Paris 

(Pokračovanie z čísla 22013) 

Maurice Loewy 
Jedenásť rokov bol riaditel'om Observatoire de 

Paris. 
Astronóm Maurice Loewy je velmi zaujímavá 

osobnosť. Presvedčenie jeho priateTa a zakla-
datel'a hvezdárne v Hurbanove Dr. Konkolyho, 
že sa narodil v Pezinku, potvrdzujú mnohí autori 
astronomických encyklopédií a knižnej literatúry. 
V spojení s históriou astronómie na území 
Slovenska je správna odpoved na otázku Loe-
wyho miesta narodenia dóležitá. 

Maurice Loewy sa narodil 15. aprila 1833. 
V roku 1856 nastúpil na univerzitné observató-
rium vo Viedni, kde pracoval ako asistent pod 
vedením Karla Ludwiga Littrowa. Roku 1860 ho 
Urbain Le Verner, ktorý spolupracoval s Litt-
rowom, pozval do hvezdárne v Paríži, kde od 
roku 1861 pracoval ako adjunkt. V roku 1866 
dosiahol titul astronóma. V roku 1869 získal 
francúzske občianstvo. Roku 1872 sa stal členom 

Bureau des Longitudes 
(úrad pre určovanie dlžok) 
a v roku 1873 sa stal členom 
Francúzskej akadémie vied. 

Maurice Loewy bol od 
roku 1896 do konca svojho 
života riaditel'om parížskeho 
observatória (Observatoire 
de Paris). Zomrel náhle na 
zlyhanie srdca, počas svojej 
prednášky na konferencii 
15. októbra 1907 v Paríži. 
V roku 1888 Loewy do-

stal za svoju prácu zlatú 
medailu KráTovskej astro-
nomickej spoločnosti (Royal 
Astronomical Society). Ne-
skór získal aj mnohé dalšie 
rady a vyznamenania. Jeho 
meno nesie kráter Loewy na 
Mesiaci. Planétka Mathilde 
bola pomenovaná menom 
Loewyho manželky (v júni 
1997 ju obletela a vyfo-
tografovala sonda NEAR 
Shoemaker). (Droga, L.: De-
jiny astronómie a Slovensko, 
SÚH, 2006). 

Loewyho telegram 
Konkolymu (1902) 

Som rád, že móžem pre-
javit' uznanie Královskému 
meteorologickému inštitútu 
Maďarska a Vám osobne 
k Vašej šest'desiatke. 
Z celého srdce oceňujem 

Vaše zásluhy, Vašu dl-
horočnú sn/ul korunovaní 
reorganizáciou Meteorolo-
gického inštitútu, ktorý 
áspešne riadite. Prejavili ste 
vede velká službu, vdaka 
Vašej iniciatíve i Vašej ne-
zištnej snahe a z vlastných 

prostriedkov vytvorili podmienky pre vysoká 
úroveň astronómie. 

Využívam táto prtležitost' na tbnočenie srdeč-
ných blahoželaní a mojich najmilších spomie-
nok. 

Loewy 

V stručnom životopise som neuviedol Loe-
wyho miesto narodenia, pretože v odbornej lite- 
ratúre, encyklopédiách a na webových stránkach 
sa píše o 4 mestách: Viedeň, Mariánske Lázne, 
Pezinok a Bratislava. Uvedme stručný prehl'ad 
autorov - kto,a ktoré mesto preferuje: 

Viedeň 
Na Viedeň sústreduje pozornosť Frangoise 

Launay z Observatoire de Paris V roku 2008 
vyhl'adala emigračné dokumenty, ktoré obsahujú 
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Maurice Loewy - Rád Commandeur de la Légion 
d'Honneur (Velitel' rádu Čestnej légie). 

oficiálny preklad dokladu o Loewyho narodení 
vo Viedni a jeho naturalizácii vo Francúzsku dňa 
21. októbra 1869(1). Cituje článok rakúskej his-
toričky A. Schnell z Astronomického inštitútu 
viedenskej univerzity(2), ktorá sa odvoláva na Is- 
raelische Kultusgemeinde vo Viedni a Juliane 
Mikoletzky, riaditelku archívu Technickej uni-
verzity vo Viedni. Podl'a nej Loewy navštevoval 
internátnu školu, ktorá patrila k Polytechniku 
a vo všetkých dokumentech je uvedené ako 
miesto Loewyho narodenia Viedeň.(3) 

Pezinok 
Dr. Mikuláš Thege Koukoly (údaj o Loewyho 

narodení v Pezinku uvádza na základe osobných 
rozhovorov s Loewym), počas svojich návštev 
Observatoire de Paris, v rámci ktory'ch sa mu 
s uvedenou informáciou ústne zdóveril. S od- 
volaním sa na Konkolyho, uviedol Bazin — Pezi-
nok aj Steiner Lajos: Loewy Móric, Idójárás 11, 
336, 1907 v sústrastnom článku o Loewyho smr-
ti v roku 1907 (podl'a La Nature, z 26. 10. 1907). 
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Kondolenčný článok o Loewyho smrti. Autor pozna-
menáva: Náš zdroj, z ktorého čerpáme váčšiu čast' 
našich údajov, uvádza Loewyho rodisko Viedeň. Za 
tálo opravu (Viedeň na Pezinok) dákujeme pánovi 
Dr. Mikulášovi Thege Konkolymu. 

Ady Endre, známy maďarský básnik, žil aj 
v Pariži (vo svojom nekrológu v Budapeštian-
skom denníku (Budapesti Napló, 18. 10. 1908) 
sa zjavne zastal rodiska Loewyho v Pezinku, ked' 
napínal: Lówy Mór — narodil sa v Madarsku, ako 
Lowy, Móric, žid a génius. Rozhodne by jeho 
osudom bolo opovrhnutie, núdza, spustnutie 
a šialenstvo. Z patriota Loewyho sa stal emi-
grant, ktorý preslávil madarského ducha. Tu do-
ma by tento Móric nedostal ani len stredoškolskú 
katedru. Žil a zomrel vonku v Parížž, ako prvý 
astronóm Európy, ako riaditel'parížskeho obser-
vatória. Len velmi málo Mu Mórov má takýto 

z Bte 6Rnum 4w. `$'G]cetuuot9. 

t. .r .... 
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Záznam o narodení Mauricea Loewyho, 15. April 1833, meno narodeného - Lówy Moritz, meno otca - Ltiwy 
Leopold (1. riadok hore). 

osud, tolko sfl a odvahu. Kolko Mórov sa tu mfiže 
narodit' a zahynút; pretože je L.dwy, pretože je 
Mór, pretože je génius. Sme lurnpská krajina: tu 
si ešte aj dnes, hoci aj za zapožičanej tisícovej 
bankovky urobíme fidibus, aby sme si povýše-
necky pržpálžli fajku. 

Pezinok ako Loewyho rodisko uvádzajú mno-
hé dalšie historické knihy a encyklopédie(6). 

Mariánske Lázne(4) 
a Bratislava(5) 

Viaceré zdroje uvádzajú ako rodisko Loewyho 
aj Mariánske Lázne(4) a Bratislavu(5). Správnosť 
faktov týchto zdrojov ešte overujeme. Domnie- 
vam sa, že v súlade s presnou dokumentáciou 
histórie vývoja vied na Zemi je popri vedeckých 
výsledkoch astronómov dóležité uviesť, aj presné 
životopisné dáta ich autorov. 

Po návrate z Paríža a trpezlivom internetovom 
vyhladávaní miesta Loewyho narodenia som na 
odporučenie Dr. Henriety Žažovej (Archív 
PÚ SR) a Dr. Sylvie Némethovej (Archív 
hlavného mesta SR Bratislavy), vyhíadal aj nie- 
ktoré matriky prístupné na internete. Na stránke 
Austria, Vienna, Jewish Registers of Births, Mar-
riages, and Deaths, 1784-1911, som našiel dote-
raz nikde neuvádzaný záznam — Wien (alle Bezir- 
ke) adresu na Geburtsbuch 1800— 1836: https:// 
familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-25801- 
10099-75?cc=2028320&wc=MMGD-2SM: 
668931784. 

Informáciu o existencii tohto záznamu som 
emailom zaslal Prof. Franqoise Launay (8. 2. 
2013) do Observatoire de Paris a Dr. Sylvii 
Némethovej (Archív hlavného mesta SR Brati-
slavy), ktorá možnosť, že ide o Loewyho 
(LSwyho) dáta narodenia a zápis mena jeho otca 
Leopolda potvrdila. 

Pravdivosť dokumentu však v súčasnosti ešte 
overujeme, v spolupráci s Dušanom Kal-
mančokom a jeho kolegami z Astronomického 
a geofyzikálneho observatória v Modre, v Štát-
nom archive v Pezinku so sídlom v Modre. 

V prípade, že sa matričný záznam v Modre 
nenájde a potvrdí sa pravdivosť primárneho zdro-
je, skutočným miestom narodenia Mauricea 
Loewyho sa stane Viedeň. Všetky iné, od roku 
1907 doteraz uvádzané Loewyho miesta narode-
nia bude treba opraviť aj v citovanej literatúre. 
Vd'aka jej rozmanitosti a podnetu z návštevy Ob-
servatoire de Paris sme však po vyše 1O6 rokoch 
velmi blízko k tomu, aby sme táto otázku 
správne vyriešili. 

LADISLAV DRUGA 

(Pokračovanie) 

(t) http://www.culture.gouv.fr/LH/LH133/PG/ 
FRDAFAN83_OL1650011v001.htm 

(2) Schnell, A.: Maurice Loewy and the equatorial 
Coudé in Vienna, Institut fur Astronomie, liniversitát 
Wienn, Astronomische Nachrichten AN 330 No. 6, 
552-554 (2009) 

(3) Viedeň ako rodisko M. Loewyho uvádzajú tiež: 
Jewish Encyclopedia (1906), Nature, International 
weekly journal of science, 131, 497-498 (08 April 
1933). 

(4) Mariánske Lázne uvádzajú: Christian Nitschelm 
v The Biographical Encyclopedia of Astronomers, 
2007, ouvrage collectif, Springer Science+Business 
Media, LLC, New York, éditeur Thomas Hockey; Loe-
WyMaurice, New International Encyklopedia 1905; 
Loewy Maurice, Encyklopedia Americana, 1920; 
http://fcwikiped is.org/wiki/MauriceLoewy;;http:// 
www.josephbellows.com/artists/loewy-and-puiseux/ 
bio/; http://www.springerreference.com/dots/html/ 
chapterdbid/58872.html 

(5) Bratislavu uvádzajú: Encyclopedia Judaica 
2008 The Gale Group. Loewy sa narodil v Pressbur-
gu (Bratislava), zdroj: Royal Astronomical Socie-
ty, Monthly Notices, 68 (1907-08), 249-52; (1942), 
166-7.; Milan S. Durica: Židia zo Slovenska, v de-
jinách kultúry a vedy, Lúč, 2008; http://www. 
highbeam.com/doc/1 G2-2587512723.html 

(6) Révai lexikon (Netlexikon), Pallas Nagy Lexikon 
(MEK); Bartha, L., Kónnyú, J. Pischné, K. Edina: Ma-
gyarországi csillagászok elétrajzi lexikonja (Ponticu-
lus Hungaricus); Zsoldos, E: Magyarok az egyetemes 
csillagászattčrtónetében (Természet világa); Mar-
tinček, L.: Pezinčan riaditeTom hvezdárne v Paríži 
(Technické noviny Č. 42, 1967, s. 4.); Mlynárik, J.: 
Dějiny židů na Slovensku, Academia, nakladatelství 
Akademie věd ČR, Legerova 51, 120 00 Praha, 
2005, (http://www.cs-magazin.com/index.php?a= 
a2005071051); Druga, L.: Dejiny astronómie 
a Slovensko, Slovenská ústredná hvezdáreň, Hur-
banovo 2006; Čechová, F.: Tragédia pezinských Ži-
dov v památi obyvatefov mesta (Pezinok: Mesto Pezi-
nok, Impalex, 2008). 2. vydanie, Pezinok: Mesto 
Pezinok, 2012, s. 28.; Ujvári, P.: ZSidó lexikon 
(Budapest: A Zsidó lexikon kiadása, 1929, s. 540.), 
on-line http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/; 
Dubovský J. M:. Kultúrne pomery 1849— 1918. 
In Dejiny Pezinka. Bratislava, Obzor 1982. s. 137. 
Dubovský pre ten istý dátum a Pezinok ako miesto 
narodenia uvádza prameň: Magyarország vármegyei 
és városai (Pozsony vármegye. Budapest 1911, 
s. 444); Débarbat, S., Grillot, S., Levy, Jacques R.: 
Ľ Glzsw vatoire de Paris: son histoire (1667— 1963), 
Observatoire de Paris, 1984; Csillagászattórténet 
A—Z.; Poggendorff: Biographisch... IV., V 
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Servis Kozmosu 

Špeciálne astronomické 
oozorovacie zariadenia na svete 

2. časí' 

Pokračujeme v publikovaní 
zaujímavých astronomických 
prístrojov, ktoré sa často ani 

na dálekohl'ad nepodobajú. Sú však 
alternatívnym zdrojom poznatkov 
o vesmíre. 

Obr. 1. Jedna z antén VLBA umiestnená pri melte 
St. Croix na Panenských ostrovech. 

Obr. 2. Princíp rádiointerferometra. 

Obr. 3. Najváčší rádioteleskop sučasnosti LOFAR sa 
buduje v Holandsku. 

Sústava rádioteleskopov VLBA 
(The Very Long Baseline Array) 

Tvori ju 10 rádioteleskopov rozložených od 
amerických Panenských ostrovov až po Mauna 
Kea na Havajských ostrovoch. Je to sústava rá-
diointerferometrov s najdlhšou základňou na 
svete. Krajné rádioteleskopy sú vzdialené cez 
8 600 km, z čoho vyplýva uhlové rozhšenie lepšie 
ako 0,001", pri vinovej dlžke od 0,7 do 4,0 cm. 
Predmetom štúdia sú H2O astrofyzikálne mega-
masery v jadrách aktívnych galaxií a velmi presné 
merania polohy a pohybov hviezd v galaxiách. 

(Vysve tlen je: Uhlové rozhšenie pri pri me 
elektromagnetického žiarenia závisí obecne od 
pomenu 2Ud, kde ) je pr(jímaná vinová dižka 
a d je priemer zrkadla teleskopu. Pre rádiote-
leskop platí: pri priemere d = 100 ni a íl = 2,8 cm 
je rozlí enie 1'. 

Najvdčšie pohyblivé zrkndlo zná priemer cca 
100 m. Výclzodiskom pre zvýšenie rozlíšenia je 
radiointerferometer (obr. 2). Sústava dvoch an-
tén (zrkadiel) vo vzdialenosti B má približne rov-
naké rozhšenie ako jedno zrkadlo s priemerom 
d = B. Pre funkčnosť sa však vyžaduje koherent-
ný zdroj a záznam signálu v presne rovnakom 
čase. Zdrojom pre daný účel je žiarenie mega-
maser«, čo je typ astrofyzikálnelw masera — zdro-
ja vynútenej čiarovej emisie v rnikrovinovej oblas-
ti spektra. Takéto zdroje (OH, H2O, H2CO, CH.) 
sa vskytujú v róznych hmlovindch. Megamaser 
sa líši od masera intenzitou. Jeho haninozita je 
až 100 milión krát vdčšia ako majá masezy 
v Galaxii). 

LOFAR (Low Frequency Array) 
Je to vlastne najváčší rádioteleskop všetkých 

čias (obz: 3). Buduje ho holandský inštitút pre 
rádioastronómiu. Hovorí sa o ňom ako o rádiote-
leskope dalších desaťročí. Oproti súčasnosti má 
byť 20-krát citlivejší a rozhšenie má byť 100-krát 
lepšie. Jeho základ je umiestnený severne od 
mesta Exloo. LOFAR pozostáva z 25 000 fázo-
vo spojených nesmerovaných antén s efektívnou 
plochou 0,3 km2. 

Tých 25 000 antén je rozložených na 48 mies- 
tach, z ktory'ch 40 je v Holandsku, 5 v Nemecku 
a po jednej v Anglicku, Francúzsku a Švédsku 
(obz. 4). LOFAR je zároveň pokusným zaria- 
dením pre ovel'a víičšie (1 km2) zariadenia tohoto 
typu, ktoré sa budú budovať v Južnej Afrike, 
v Austrálii a na Novom Zélande. 

Prijem sa uskutočňuje na frekvenciách od 30 
do 240 MHz. Signál z každej antény sa digita-
lizuje a prenáša do centrálneho počítača (Blue 
Gene1P; jeden z najry'chlejších na svete, v súčas- 
nosti umiestnený na univerzite v Groningene). 
Nová koncepcia umožní počítačom vytvoriť 8 pri-
jímacích lalokov smerujúcich do rňznych miest 
na oblohe a súčasne ich kontinuálne sledovat. 

Obr. 4. Umiestnenie anténových polí. 

Obr. 5. Rádioteleskop medzi polhohospodármi. 

Obr. 6. Detail jednotlivej antény. 



Obr. 7. Prvá mapa oblohy získaná rádioteleskopom 
LOFAR vn februári 2010. 

(Vy s v e t l e n je je prevzaté z článku: Ďuriš 
P., Křivský L, Kákona J. a Šlosiar R.: „Nové 
možnosti v rádioastronomii nielen pre am-
atérov ". 

Základný princíp je fázová anténna stistava, 
k-tomá je zložená z obrovského počtu jednodu-
chých nepohyblivých antén. Antény stí natáčané 
elektronicky zmenou fázového napájania jed-
notlivých elementov. Pracujá na princípe elek-
tronického formovania zvdzku (beamnforming). 
Móžu byt' viaczvdzkové t. j. vytvárat' viacero 
zvdzkov sáčasne a širokopásmové, takže pokryjtí 
velký rozsah vinových dížok. Hardware prijí-
mača je redukovaný na najnutnejšie komponenty 
(zosilňovač, ýlter a A/D prevodmk) a dalšie spra-
covanie signálu je realizované softvérom => 
výhodou stí nízke zriadovacie náklady. 

Uvedené princípy majú revolučné dásledky. 
Rádioteleskop zaznamenáva všetko, čo sa na 

oblohe deje v danom rádiovom okne (ekvivalent 
celooblohovej komory). Pokial'sa rádiový tok 
archivuje, je možné sa k nemnu kedykotvek vrátit' 
a zopakovat' pozorovanie s mými parametrami. 
Antény je možné kombinovat' do interferometra 
(apertárna syntéza obrazu) a tým ešle zvýšit' 
rozlíšenie). 

Observatórium Pierra Augera 
Ide o pozorovanie kozmického žiarenia na 

obrovskom území (3 000 km2) severne od mesta 
Malargi e, v Argentíne. Stavba tejto unikátnej 
aparatúry bola ukončená v roku 2008. Pozostáva 
z 1600 plastových nádrží na vodu s fotonáso-

Obr. 8. Jeden z pozemných detektorov v argentínskej 
pampe. Každá nádrž obsahuje 12 t čistej vody. Na 
ploche 3000 km2 je umiestnených 1600 nádrží 
v mriežke s velkosfou strany 1,5 km. 

bičom a solárnym panelom, ktorý je zdrojom 
elektriny. Na obvode územia, kde sú nádrže 
umiestnené, sa nachádzajú 4 optické stanice, 
z ktorých každá má 6 Schmidtových komár 
s priemerom zrkadla 3,5 m a s priemerom zor-
ného poTa 30°. 

Optické stanice sledujú spršku sekundárnych 
častíc vo vyšších vrstvách atmosféry (okolo 
20 km), z čoho je možné určit surer príchodu 
primárnej častice. Sprška sa neustále rozširuje 
a pozemné detektory — plastové nádrže — zazna-
menajú jej rozsah, z čoho sa dá odvodiť energia 
primárnej častice. 

(Najlepšie vysvetlenie podáva Dr. Grygar 
v článku, ktorý bol uverejnený v KOZMOSe 
Č. 22005. Z neho vyberázn: ,,...Záhadu kozmic-
kého žiarenia rieširne už 100 rokov. Nepoznáme 
ani zdroje ani urýchlovacie mechanizmy. Okrem 
toho, energetické častice z dalekého vesmíru by 
vlastne na Zem neznali nikdy doletieť— mali by 
končit' pri zrážkach s všadeprítomnými fotánami 
relitového žiarenia. ... Častica s energiou 
100 EeV (E — exa, 1018; pre porovnanie: urých-
lovač v CERNE móže dodat' časticiam energii' 
7 TeV = 7.1012 eV) dopadne na 1 km2 rut homej 
hranici atmosféry raz za 100 rokov... Všetky de-
tektory sú vybavené aparattírou na mneranie času 
s presnostou nanosekundy a anténami pre spoje-
nie s riadiacirn centrom v MalargO). 

Podia Extreme Telescopes: 
Unique Observatories Around the World by 

David Dickinson on March 24, 2013 
spracoval MILAN RYBANSKÝ 
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Slnečná 
aktivita 

Priebeh slnečnej aktivity má stále 
charakter prechodného obdobia 
a zodpovedá fáze cyklu v období je-
ho poklesu, ako vyplýva aj z údajov 
uvedených v minulom čísle. Občas 
sa v takých obdobiach vyskytujú aj 
váčšie erupcie. 

11. apríla 2013007:16 UT pozo-
rovala kozmická sonda SDO erupciu, 
ktorú NASA označuje za najmohutnejšiu v tomto 
roku. Podlb intenzity róntgenového žiarenia bola 
zaradená do triedy M6,5. Na obr. 1 je snímka 
erupcie, urobená prístrojom AIA s kombináciou 
filtrov 13,1 a 17,1 nm. S erupciou bolí spojené aj 

Obr. 3. Mesačné počty porúch v elektrorozvodnej sjeti (čierny stípcový diagram) a 12-mesačný kjzavý 
priemer (čiarkovane, šedo). Celkové mesačné počty X- a M-erupcií sú znázornené modrou farbou 
v opačnom zmysle (zhora dole), ich výskyt je znázornený červenou farbou. Zelenou farbou je znázornené 
Wolfovo číslo delené 5. 

mohutné výrony hmoty (CME), ktoré smerovali 
k Zemi (obr. 2) a spósobili vzrast geomagnetickej 
aktivity a početné poláme žiare. 

Prednenedávnom (KOZMOS 3/2011, s. 18) sme 
písali o velkej a vlastne o prvej pozorovanej erup-
cii z 1. septembra 1859, ktorá následne spósobila 
na Zemi rozsiahle škody v telegrafnej sieti. 

V marcovom čísle J. Space Weather Space Clím. 
uverejnili Schrijver a Mitchell rozsiahlu štatistickú 
štúdiu „Poruchy v elektrickej rozvodnej sjeti USA 
spojené s geomagnetickou aktivitou". Analyzovali 
v nej poruchy za obdobie 1992 -2010. Celkove 
ich boto 1216, z ktory' ch sa 50 dá pripísat' na vrub 
geomagnetických porúch, čo je 4 %. Výsledok 
ilustruje obr. 3. 

Ak by sme si mohli dovolit' komentá r, potom tre-
ba povedat; že na obrázku súvislost'nevidno. 
Celkový počet porúch sa časom zvyšuje, čo zrej-
me súvisí so zváčšovaním rozsahu siete. Fakt, že 
iba 4 % porúch sa dá s určitostbu pripísat'na vrub 
slnečnej aktivity, svedčí o tom, že elektrotechnici 
sa poučili z havárií z minulých rokov (najetá 7989) 
a bezpečnost'rozvodov je vysoká, až na hranici 
ekonomickej únosnosti. 

Milan Rybanský 
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Obloha bola už od počiatku exis-
tencie človeka dóležitou súčas-
tou jeho bytia. Slnko prinášajúce 

teplo a svetlo striedal chlad nočnej oblo-
hy posiatej hviezdami a často aj so svet-
lo prinášajúcim Mesiacom. Obloha sa 
tak stala velmi významnou súčastou ži-
votného prostredia ILdstva. Bola zdro-
jom obdivu a zároveň aj zdrojom strachu 
vyplývajúceho z nepochopitelhosti 
javov, ktorým sa pripisoval nadpriro-
dzený póvod. Preto bola vo všetkých 
kultúrach spájaná s božstvami. Obloha 
slúžila ako hodiny a tiež aj ako kalendár. 

Obr. 1 Relativny pohyb planět a Slnka vzhl'adom na 
Zem. 

Obr. 2 Rozloženie potenciálu v sústave 
Sloko - Jupiter. 

ĺI 

Pohyb telies 
Tisícročia panoval geocentrický názor. Zem ho-

la vnímaná ako plochá doska s koncom, lebo 
nabolo v moci človeka spoznať, že to móže byť 
inak. Rotácia Zeme, ktorú vábec nepociťujeme, 
vyvoláva dokonalú ilúziu, že všetky vesmírne 
telesá obiehajú okolo nás. Mnohé staroveké civi-
lizácie poznali niektoré zákonitosti oblohy, ako sú 
zvláštnosti v pohybe Mesiaca a striedania jeho fáz. 
Upútavali tiež planéty, ktorých pohyb zdanlivo 
nepodlieha žiadnym pravidlám. Obloha podla 
vtedajších predstáv pozostávala zo sfér jed-
notlivých telies a hviezd, a kedže jej spravovanie 

prináležalo božstvám, 
sféry boll ideálne, teda 
kruhové. Nepravidel-
nosti v pohybe planét sa 
podarilo vysvetliťpohy-
bom týchto telies po 
dvojici kružníc nazva-
ných epicyklus a defe-
rent. Dnes sa nám taký-
to prístup zdá zvláštny, 
no relatívny pohyb 
planét, Slnka a Mesiaca 
vzhladom na Zem vel-
mi pripomína staroveké 
aj stredoveké modely 
pohybu telies v Slneč-
nej sústave. Na obr. 1 je 
relatívny pohyb Slnka 
a blízkych planét vzhla-
dom na Zem v období 
od začiatku roku 2012 
do konca roku 2014. 
Krivky, ktoré planéty 
vykreslia, sa velmi po-
dobajú na pohyb telies 
po spomenutých epi-
cykloch a deferentoch. 

Geocentrický systém rozpracoval Ptolemaios 
a tento systém po viacerých vylepšeniach pretrval 
až do novoveku. Ani zložitý pohyb planét po 
epicykloch a deferentoch však neprinášal dosta-
točne presné popísanie ich polohy. Heliocentriz-
mus ako prvý rozpracoval Kopernik a Balej ho 

rozpracoval Kepler, a na základe velmi presných 
pozorovaní Tycha de Brahe sformuloval zákony 
pohybu telies okolo Shilca. 

Prvý Keplerov zákon hovorí, že planéty obieha-
jú okolo Sloka po eliptických dráhach s malou 
výstrednosťou a v jednom z ohnísk sa nachádza 
Slnko. Druhý hovori, že spojnica planéty a Slnka 
opíše za rovnakú dobu vždy rovnakú plochu. 
A napokon tretí zákon matematicky popisuje 
vzťah velkej polosi dráhy a obežnej doby. Pomer 
druhých mocnin obežných dáb a tretích mocnin 
velkých polosí je konštantný. 

Prelomom v chápaní pohybu telies sa stali 
práce Isaaca Newtona. Vytvoril nimi základy 
nebeskej mechaniky. Velkým prínosom sú jeho 
zákony. Zákon zachovania hybnosti hovori, že 
teleso zotrváva v pokoji alebo rovnomernom pria-
močiarom pohybe, pokial nie je vonkajšími silami 
donútené tento stav zmeniť. Zákon akcie a reakcie 
zase hovori o vzájomnosti silových pósobení 
telies. Najvýznamnejšou prácou Newtona je sfor-
mulovanie gravitačného zákona, ktorý hovori, že 
sila, ktorou na seba pásobia dva telesá, je priamo 
úmerná súčinu ich hmotnosti a nepriamo úmerná 
štvorcu ich vzdialenosti. 

Problém dvoch telies 
Keplerove zákony dobra popisujú pohyb planét 

a rovnako nimi možno popisovať pohyb umelých 
obežníc Zeme alebo aj pohyb dvojhviezd. Neskár 
Newton spresnil tretí Keplerov zákon o vplyv 
hmotnosti telies. Tento vplyv u telies Slnečnej sú-
stavy aleje velký, pretože hmotnosť Slnka je ovel'a 
váčšia ako hmotnosť jednotlivých planét, a tak 
člen je velmi blízky hodnote 1 a pre váčšinu 
výpočtov je možné ho zanedbať. Celý problém 
velmi dobra platí v sústave dvoch telies a to 
v takej, že vzdialenosť telies je významne váčšia 
ako je ich rozmer. Sústavu potom možno po-
važovať za pohyb hmotných bodov. Pohyb jed-
notlivých planét a mých objektov okolo Slnka 
možno riešiť jednotlivo ako problém dvoch telies. 
Gravitačný vplyv ostatných telies však nie je 
zanedbatefný a vyvoláva malé odchýlky, ktoré 
nazývame poruchy. Poruchy sO velmi závislé od 
vzdialenosti rušivého telesa, lebo klesajú treťou 
mocninou tejto vzdialenosti. V prípade pohybu 
Zeme najváčšie odchýlky od pohybu popíraného 
Keplerovými zákonmi spOsobuje Venuša, potom 
Jupiter a v menšej miere aj ostatné planéty. Sys-
tém porúch v pohybe planét je rozpracovaný ako 
rozvoj porách jednotlivých elementov dráhy 
v závislosti od rozdielu ekliptikálnych dlžok ruše-
ného a rušiaceho telena. Takto dokážeme dobra 
popísať polohy planét vo velmi velkom časovom 
rozsahu. 

Na teleso obiehajúce okolo Slnka bez význam-
ného rušena iným telesom pásobí len dvojica sít. 
Jednou je gravitačná sila Slnka a druhou je odstre-
divá sila vyplývajúca zo zakrivenia jeho dráhy. 
Tieto dye sily majú vždy presne rovnakú velkosť, 
ale opačný smer, preto sO v rovnováhe. Podobne 
je to aj u telies obiehajúcich okolo Zeme. Je 
všeobecne známe, že na obežnej dráhe okolo 
Zeme sú predmety v stave beztiaže. Vyvoláva to 
mylný dojem, že v kozmickom pniestore gravitá-
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v Slnečnej sústave 
cia Zeme nepósobí. V skutočnosti je tu gravitačná 
sila Zeme takmer rovnako velká, ako na povrchu 
Zeme, no je dokonale vyvážená odstredivou silou. 
Zmena tohto stavu, naprklad zrýchlenie družice 
raketovým motorom spósobí zmenu jej dráhy tak, 
aby obe sily ostali opáť vyvážené. Podobne sa 
správajú aj objekty obiehajúce okolo mých cen-
trálnych telies. 

Tvar dráhy v konkrétnej vzdialenosti od cen-
trálneho telesa, napríklad Slnka, je daný rých-
losťou v tomto mieste. Táto skutočnosť nazývame 
integrál živej sily. Dráhy majú tvar kuželosečiek. 
Všeobecne teda dráha móže byť kruhová (excen-
tricita = 0), eliptická (e>O a eel), parabolická 
(e = 1) a hyperbolická (e>1). Kruhová a parabol-
ická dráha však prakticky neexistujú, lebo aj mjn-
imálna zmena hodnoty excentricity oproti hodnote 
0 (resp. 1) mení dráhu na eliptická (resp. hyperbo-
lická). V mnohých prípadoch je však výhodné pre 
prvé výpočty dráhy (napr. novej kométy) pova-
žovať dráhu za parabolická. 

Problém viacerých telies 
Pohyb telies v Slnečnej sústave v mnohých pri-

padoch nemožno riešiť len alto ich pohyb okolo 
Slnka. Hlavne u telies v páse asteroidov nie je 
možné zanedbať ostatné gravitačně vplyvy. Na 
telesá okrem dvojice s1 spomínaných vyššie pó-
sobí aj d'alšia významná sila — gravitačná sila 
Jupitera. Preto je teleso nútené pohybovať sa tak, 
aby tieto sily boli vždy vyrovnané. Niektoré telesá 
ovplyvnené Jupiterom móžu mať mé obežné doby, 
ako by na základe 3. Keplerovho zákona pri danej 
vzdialenosti od Slnka mali mať. Problém je možné 
popísať rozložením gravitačného potenciálu v ro-
vine obehu Jupitera. Rovnakým spósobom svoje 
okolie ovplyvňujú aj mé planéty a aj hviezdy 
v hviezdnych sústavách. Potenciál sa číselne rovná 
práci, ktorú by sme museli vykonať, aby sme 
z daného miesta presunul teleso o jednotkovej 
hmotnosti do vzdialenosti, kde gravitačný vplyv 
od oboch telies je nulový, teoreticky teda do 
nekonečna. Hodnota potenciálu je v každom bode 
priestoru súčtom troch zložiek, a to gravitačných 
príspevkov od Sloka, Jupitera a vplyv odstredi-
vého zrýchlenia vyplývajúci z obehu telesa. Po-
tenciál je najvyšší na povrchu Slnka a klesá so 
vzdialenosťou od neho. Velká hodnotu dosahuje aj 
na povrchu Jupitera. V okolí dráhy telesa vytvára-
jú hodnoty potenciálu určité štruktúry, ktorých 
rozdelenie popíral Lagrange. Našiel pžť bodov, 
v ktorých by malé teleso mohlo obiehať okolo Sln-
ka s rovnakou obežnou dobou ako Jupiter. Sú to 
tzv. Lagrangeove libračné body. Obrázek 2 je vy-
počítaný pre sústavu Slnko a Jupiter, no na 
zvýraznenie štruktúr hola uvažovaná 100-krát 
váčšia hmotnosť Jupitera, ako je skutočná. 
Ťažisko sástavy leží mimo Sloka. Bod Li leží na 
spojnici Slnko — Jupiter a v ňom sú prakticky 
vplyvy Slnka a Jupitera vyrovnané. Túto oblasť 
nazývame Rocheova medza. Ak ňou teleso 
obiehajúce okolo Slnka prejde, móže sa stať 
obežncou Jupitera. V systéme tesných dvojhviezd 
v prípade, že hviezda sa rozopne a jej plyny sa 
dostanú až k Rocheovej meda, jej hmota bude 
pretekať okolím bodu Li na druhá hviezdu. Tele-

problém dvoeb telies — jedna z úloh nebeskej mechani-
ky, kt. spočíva v určení absol. aL relat. pohybu (dráhy) 
dvoch telies pósobiacich na seba vzájomnou pritažlivos-
tou podia Newtonovho Bavit. zákona. Obyč. sa všetky 
ostatně sily zanedbávajú. Predpokladá sa, že telesá stí 
dokonale tuhé, sféricky symetrické. V takom pripade, ač. 
ked vr tn lenosti medal telesami sú vzhradom na ich 
rozmary velmi venké, možno telená pokiadat za hmotné 
body. Pri určení pohybu dvoch telies okolo seba sa 
považuje jedno teleso (hmotnejšie — hlavné) za nepo-
hyblivé. Druhé teleso sa potom pohybuje relat. vzhla-
dont na hlavně, ku kt. jev désledku gravitácie pritahova-
né. Ked sú pre určitý čas poloha a rychlost jedného 
telena vzhladom na druhé teleno známe, potom se dá 
vypočítat dráha, poloha telesa na drápe a jeho rychlost 
v Iubovornom čase v minulosti aj v budúcnosti (—. 
keplerovský problém). Pohybové rovnice dvoch telíce 
možno odvodit z Newtonovho gravit. zákona 

F — k=
m M 

, 2 ' 

kde F je sila, m, Min hmotnosti telies, rich vzájomná 
vzdialenost a k gravit. konštanta. Hrodané rovnice relat. 
pohybu dvoch telies majú tvar sústavy troch diferenciál-
nych rovnic druhého rádu: 
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(M 
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m) 
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Obr. 3 Kópia časti hesla „Problém dvoch telies" z En 
cyklopédie astronómie. 

so móže v bode Li obiehať rovnakou uhlovou 
rýchlosťou ako Jupiter, no už malý vplyv tento 
stav móže narušiť a teleso z tohto bodu unikne. 
V bode Li sústavy Sloko — Zem sa pohybuje son-
da SOHO. Aby tam však zotrvala, musí byť jej 
poloha pravidelne korigovaná. Body L2 a L3 sú 
tak isto nestabilné a telená v nich nemóžu zotrvať. 
V okolí bodov L4 a LS potenciál všetkými smer-
mi narastá, preto sa tieto oblasti stávajú akousi 
pascou pre malé telená, ktoré v nich móžu dl-
hodobo obiehať okolo Sloka. Typickým pred-
stavitelom týchto objektov je skupina Trójanov 
v drábe Jupitera. V nedávnom období sa takéto 
telesá objavili aj v libračných bodoch Zeme. 

V oblastiach okolo fialovo vyznačenej krivky 
sa móžu dlhodobo pomerne stabilne pohybovať 
telesá obiehajúce po tzv. podkovových dráhach. 
Teleso pohybujúce sa po vnútornej časti pod-
kovovej dráhy má kratšiu obežnú dobu ako Jupiter, 
a tak po čase planétu dobehne. Jupiter ho začne 
zrýchlovať natolko, že teleso sa dostane na dráhu 
vzdialenejšiu od Sloka, ako má Jupiter samotný. 
Tejto dráhe však prináleží dlhšia obežná doba, ako 
má Jupiter, a tak po určitom čase zase teleso 
dobehne Jupiter, ktorý ho začne spomalovať a tele-
so sa opáť dostane do vnútornej časti dráhy. Celý 
cyklus sa takto periodicky opakuje. 

V sústave dvoch telies sú však aj dráhy, v kte-
rých sa d'alšie telesá nemóžu vyskytovať dlhodobo. 
Tento prípad je známy z rozložena planétok. Zo 
štatistického rozdelena velkých polosí (alebo 
obežných dób) sa zistilo, že nenachádzame telesá 
majúce vzhladom na Jupiter celočíselný pomer 
obežnej doby (napr. 1:2, 2:3). Tento stav nazý-
vame rezonancia. Celočíselný pomer obežných 
dób by znamenal pravidelné stretávane sa pla-
nétky a Jupitera v tom istom mieste jej dráhy. 
Gravitačný vplyv Jupitera by tak po čase planétku 

z tejto oblasti vypudil. Prázdne oblasti v rozdelení 
velkých polesí planétok nazývame Kirkwoodove 
medzery. 

Slnečná sústava je súborom mnohých telies, 
a tak pohyb v nej treba riešiť oko problém via-
cerých telies. Matematický popis tohto problému 
je velmi zložitý. Dovolil som si preto pripojiť úry-
vok z dnes už klasickej Encyklopédie astronómie, 
ktorú spracoval kolektív slovenských astronómov 
(obr. 3). Uvedené rovnice majú riešenie len 
v probléme dvoch telies. Slnečná sústava je však 
súbor mnohých telies, a tak sa nedá analyticky vy-
jadriť ich vzájomný pohyb. Dajú sa však riešiť nu-
mericky postupným výpočtom. Možnosť takéhoto 
riešenia je známa už storočia, no reálne je možná 
len desaťročia. Je to dané velmi velkým množ-
stvom potrebných výpočtov, navyše s velmi vel-
kou presnosťou. 

Numerické metóda 
Polohy a pohyb telies v Slnečnej sústave opisu-

jeme zaužívaným systémem elementov drah. Na 
jednoznačný popis treba šesť nezávislých ele-
mentov. Obyčajne sú to velká polos, excentricita, 
sklon dráhy, dlžka výstupného uzla, dlžka peri-
hélia a doba prechodu perihéliom. Niektoré z nich 
možno nahradiť jným parametrom, napr. namiesto 
velkej polosi sa udáva vzdialenosť perihélia. 
Z hladiska výpočtov je praktickejšie opisovať 
polohu telies v Slnečnej sústave pravouhlým 
súradnicovým systémom. Sáradnice sú spravidla 
volené tak, že počiatok súradnicového systému je 
v strede Sloka, osi x a y ležia v rovine ekliptiky, 
pričom os x smeruje do jarného bodu a os y je na 
ňu kolmá. Os z je kolmá na rovinu ekliptiky, a te-
da smeruje do jej severnéhu pólu. Podobne sa 
používa pravouhlý súradnicový systém so stredom 
v Zemi, pripadne kdekolvek inde. Prevod meda 
týmito systémami je jednoduchý. Vypočíta sa ako 
matematický rozdiel jednotlivých sáradníc. 

Polohu nejakého telesa, napr. planétky, teda 
možno popísať trojicou pravouhlýc súradníc x, 
y, Z. Toto teleso má v danom mieste určitú rých-
losť a podha Newtonovho zákona by zotrvalo 
v priamočiarom pohybe, no vonkajšie sily ho nútia 
tento stav meniť. Je to predovšetkým gravitačný 
vplyv Slnka a potom aj ostatných telies. Bez 
príspevku týchto síl by sa planétka po určitom 
čase presunula do jného bodu priestoru, a tým by 
zmenila súradnice. Jednotlivé zložky by sa tak 
zmenili o hodnoty dx, dy a dz. Ak by uvažovaný 
čas trval 1 sekundu, tieto zložky by zároveň pred-
stavovali zložky vektora rychlosti vx, vy a vz tele-
sa v danom mieste. Skutočnú rýchlosť v možno 
vypočítať alto druhá odmocninu súčtu druhých 
mocnin zložiek. Ak by nepósobili rušivé sily, 
mohli by sme pohyb telesa v čase sledovať tak, že 
by sme velkostí jednotlivých zložiek rychlosti 
vynásobili požadovaným časom a pripočítali 
k prvej polohe. Podobne by sme mohli skámať po-
hyb telena dozadu. No gravitačné pósobene Sloka 
a ostatných telies vyvoláva zrýchlenie, ktoré za-
krivuje dráhu telesa. Toto zrýchlenie opisujá práve 
diferenciálne rovnice uvedené v encyklopédii. Na-
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Slnečná sústava 

Obr. 4 Zložky pohybu telesa okolo Slnka. 

priek tomu, že termín „diferenciálna rovnica" 
u váčšiny z nás vyvoláva rešpekt a rozpaky, nu-
merické počítanie je celkom jednoduché. Lavé 
strany rovníc, predstavujú hTadané zrýchlenie tele-
sa (tu planétky Slnkom) rozdelené na jeho zložky 
v príslušných osiach. Do pravých strán rovníc 
stačí dosadiť jednotlivé súradnice a vzájomnú 
vzdialenosť telies r. Táto vzdialenosť sa v pra- 
vouhlom systéme vypočíta Pahko, je to vlastne ob-
doba Pytagorovej vety a vypočíta sa ako druhá 
odmocnina z výrazu (x1 x2)Z2+(yl-y2)2+(z1-z2)2, 
kde xl, x2, yl• y2 a zl, z2 sú súradnice 
uvažovaných telies. M a m sú ich hmotnosti a k je 
gravitačná konštanta. Zry'chlenie telesa a smeruje 
k pí9sobiacemu telesu (tu k Slnku). Z rovníc vy- 
počítame jeho zložky ax, ay a az. Zrýchlenie spó- 
sobí za jednotkový čas pndavný posun telesa. 

Obr. 5 Relatívny pohyb telesa vyholeného z raketo-
plánu. 

Obr. 6 Vývoj dráhy kométy Giacobini-Zinner. 

Velkosť tohto posunu (aj jeho zložiek) má číselnú 
hodnotu rovnú polovici hodnoty zrýchlenia. 
Napríklad, ak by telesu boto v danom mieste ude-
lené zrýchlenie lOm/s2, v jeho dbsledku by sa za 
1 sekundu presunulo príslušným smerom o 5 m. 

Planétka v bode A má konkrétnu rýchlosť 
a smer (obr. 4). Po uplynutí 1 sekundy sa v db-
sledku svojej rychlosti presunie z bodu A do bodu 
B, ktorý má súradnice oproti bodu A zváčšené 
práve o zložky rychlosti. Gravitačně zrýchlenie 
mého telesa (tu Slnka) ho za túto sekundu zrychli 
smerom k nemu. Pripočítaním zmeny polohy 
v dbsledku zrýchlenia sa preto planétka pojednej 
sekunde nedostane do bodu B, ale do bodu B'. Bod 
B' predstavuje novú východiskovú polohu a nové 
zložky vektora rychlosti v tomto bode dostaneme 
ako rozdiel zložiek súradníc bodov B' a A. Z bodu 
B' pokračujeme rovnakým spósobom do dalšej 
polohy. Opakovaným výpočtom tak móžeme sle-
dovať pohyb telena aj tisíce rokov dopredu či do 
minulosti. Pohyb telesa udáva predovšetkým 
vplyv Slnka. Váčšinou však je potrebné uvažovať 
aj vplyv áalších telies, najmá velkých planét. Po-
stup je rovnaký oko v pripade Slnka. Po podob-
nom výpočte k novej polohe pripočítame aj prí-
spevky zrychlení od ostatných uvažovaných telies. 

Z obrázku je vidieť, že oblúk skutočnej dráhy 
ktorú teleso za daný čas vykonalo, sme nahradili 
úsečkou. Ak je ale interval, s ktorom sa počíta, 
dostatočne krátky, zakrivenie úseku je tak malé, že 
ho možno zanedbať. Toto zakrivenie je často 
zanedbatelné aj pre časový interval ovefa váčší 

oko 1 sekunda, preto je možné 
počítať aj s váčším časovým 
krokom a tak výpočet urýchliť. 
Pre presnosť výpočtu je velmi 
dóležité, aby bola čo najpres-
nejšie známa počiatočná poloha 
a vektor rychlosti v tomto bode 
a všetky výpočty musia byť rá-
tané s velmi velkou presnosťou. 

Opísaná metóda je známa už 
vel-mi dávno, no prakticky ju 
možno používať len od zavede-
nia výkonných počítačov. Výpo-
čet polohy po jednom časovom 
intervale by aj s nízkou pres-
nosťou „na papieri" trval hodiny. 
Použitie súčasnej kalkulačky by 
čas skratilo možno na desať minút. 
No na dlhodobý popis pohybu 
telies je potrebné zopakovať mi-

lióny výpočtov, a to umožnili až výkonné počítače. 
Aplikáciou takejto metódy je možné popisovať 

pohyb PubovoPného telesa, napr. planétky, kométy 
alebo meteoroidu. Rovnako sa dá počítať aj po-
hyb umelých družíc a kozmických sond. Pri po-
hybe umelých družíc Zeme treba vziať do úvahy aj 
gravitačný vplyv Mesiaca. Tento problém je však 
ovePa zložitejší, lebo Zem z pohPadu umelej 
družice nie je možné považovať za hmotný bod. 

Pohyb v gravitačnom poli 

Všeobecne pohyb telies v gravitačnom poli má 
diametrálne mé vlastnosti oko pohyb, ktorý vní-
mame na Zemi. Naša chódza, ale aj pohyb áut, 
lodí a lietadiel sú prostredníctvom trenia viac-
menej viazané na prostredie, v ktorom sa pohybu-
jeme. Toto trenie nám umožňuje prakticky Pubo-
voPne menif smer, zrýchliť alebo spomaliť a za-
staviť. V kozmickom priestore trenie prakticky ne-
existuje, a tak platí len stály pohyb oko dósledok 

zotrvačnosti ovplyvňovaný príťažlivosťou ostat-
ných telies. Na akúkoPvek zmenu pohybu telesa, 
teda zmenu jeho dráhy, treba zrýchliť teleso 
potrebným smerom. Na ilustráciu problému si 
predstavme, že z raketoplánu vyhodíme nejaký 
predmet (napn dad prázdnu fíašu, i keď sa to asi 
nesmie). Na obr. 5 je zobrazený vzájomný po-
hyb raketoplánu a predmetu vyhodeného v r8z-
nych smeroch rýchlosťou 10 m/s. Obrázok zod-
povedá jednému obehu raketoplánu (uvažovaných 
92 minút). Body na dráhach predmetu sú vyne-
sené v kroku jedna minúta a v priestore sú od seba 
vzdialené asi 600 metrov. Kým predmet nevy-
hodíme, pohybuje sa po rovnakej dráhe tou istou 
rýchlosťou, oko raketoplán. Po vyhodení dostane 
novú dráhu, pričom bod, v ktorom sme ho vy-
hodili, je zároveň bodom jeho novej dráhy, ale aj 
bodom na drábe raketoplánu. V budúcnosti sa pre-
to opáť móžu v tomto mieste stretnúť. Ak predmet 
hodíme v smere raketoplánu, vlastne ho zrých-
lime, dostane sa na dráhu vyššie nad Zemou, 
takejto drábe ale podfa 3. Keplerovho zákona zod-
povedá dlhšia obežná doba, atak po čase ho rake-
toplán predbehne. Ak predmet hodíme za raketo-
plán, spomalíme ho, a preto po čase vyhodený 
predmet raketoplán predbehne. V týchto pripa-
doch sa zmení najmá velká polos jeho dráhy. Ak 
ho hodíme (vzhPadom k smeru pohybu raketo-
plánu) dofava alebo doprava, po polovici obehu 
raketoplánu sa z toho istého smeru vráti spáť, lebo 
sa zmenil najmá sklon jeho dráhy. Ak ho vy-
hodíme vzhPadom na Zem kolmo hore, po jednom 
obehu raketoplánu sa vráti zdola, a ak ho hodíme 
dole, príde spáť zhora. Zmenila sa najmá výstred-
nosť jeho dráhy. Takýto výsledok prináša modelo-
vanie so zanedbaním dalších vplyvov, napr. Me-
siaca. Na základe takéhoto princípu sa z raketo-
plánov vypúšťali malé satelity, ktoré sa museli 
v presne vypočítanom bode „vyhodit" presnou 
rýchlosťou a smerom, aby sa dostali na novú, 
požadovanú dráhu. 

Mnohé kozmické sondy posielané daleko od 
Zeme využívajú gravitačný vplyv Mesiaca a pla-
net na to, aby sa zrychlili (spomalili), a tak sa 
mohli vzdialiť (priblížiť) od Slnka. Toto nazývame 
gravitačný manéver. Príprava takéhoto letu si 
vyžaduje rozsiahle modelovanie pomocou podob-
ných postupov, aké bolí popísané. 

Numerická metóda úspešne umožňuje modelo-
vanie pohybu periodických komét. Tieto kométy 
prišli do vnútra Slnečnej sústavy z Oortovho ob-
laku, no náhodné priblíženie k niektorej z velkých 
planět (váčšinou k Jupiteru) im zmenilo dráhu na-
tolko, že sa nevrátili spáť, ale ostali obiehať po 
eliptickej drábe. Tento stav je len dočasný. Ak 
príčinou zmeny bol Jupiter, bod, v ktorom sa 
dráha kométy zmenila, leží blízko jeho dráhy. 
Kométa sa po každom svojom obehu do tohto 
miesta dostáva, a tak nutne musí v budúcnosti 
dochádzať ku vzdialenejším či bližším stretnutiam 
oboch telies. Priblíženia neustále menia dráhu 
kométy. Príliš tesné priblíženie móže opáť 
radikálne zmeniť dráhu kométy natolko, že sa vy-
pudí spáť do Oortovho oblaku, alebo móže aj 
dopadnúť na Jupiter, oko sme to mohli pozorovať 
v pripade kométy Shoemaker-Levy v roku 1994. 
Dráha telesa ovplyvňovaného napr. Jupiterom sa 
nazýva oskulačná a platí len v danom konkrétnom 
období (spravidla jeden obeh okolo Slnka). Vývoj 
dráh komét ilustruje obr. 6. Predstavuje pohyb 
kométy Giacobini-Zinner v období 1000 rokov 
po jej prechode perihéliom v roku 1988. 
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Rovnako dobre možno skúmať pohyb meteo-
roidov v meteorických rojoch. Meteorické roje 
váčšinou vznikajú rozpadom komét. V dósledku 
slnečného žiarenia sa z jadier komét uvolňujú 
plyny a s nimi aj prachové častice. Tento proces je 
najvýraznejší v okolí perihélia dráhy, lebo tam je 
kométa najbližšie k Slnku. Uvofnené častice sú 
zrychlované drobnými erupciami unikajúcich ply-
nov a tiež aj rotáciou jadra. Móžu tak byť vy-
strefované róznymi smermi podobne, ako to bole 
s predmetom vyhodeným z raketoplánu. častice 
tak dostanú nové dráhy, ktoré sú vzhladom na 
pomerne maid relatívnu rýchlosť oproti kométe 
podobné drábe materského tele-
sa. V blízkosti perihélia, kde sa 
váčšina telies uvofnila, sú velmi 
podobné. Dráhy sa najviac sa 
odlišujú v okolí afélií. U nových 
komét je najviac uvolnených 
častíc v blízkom okolí kométy. 
Takúto štruktúru nazývame me-
teorický oblak. U periodických 
komét sa postupným uvotňo-
vaním častice po dlhej dobe 
rozptyfujú pozdlž celej dráhy 
a vzniká meteorické vlákno. 
Vývojom dráb meteorických 
častíc spósobeným mými vplyv-
mi sa tieto neskór rozptýlia do 
širokého pruhu, ktorý nazývame 
meteorický prúd. 

Pri zmene dráhy telesa sa 
mení najmá excentricita, vetká 
polos alebo sklon dráhy. Na po-
rovnávanie bole preto zavedené 
tzv. D-kritérium, ktoré je funk-
ciou práve týchto troch dráho-
vých elementov. Kritérium sa používa najmh na 
identitiikáciu materskýhh telies pre meteorické roje. 

Vývoj meteorických rojov 
Na základe modelovania pohybu materskej 

kométy do minulosti možno úspešne predpove-
dať aktivitu meteorických rojov do budúcnosti. 
Z tohto pohtadu sú zaujímavé najmä meteorické 
roje, u ktorých boli pozorované meteorické dažde. 
Sú to napnldad Leonidy a Drakonidy. Tieto roje 
majú ako materské telesá kométy Tempel-Tuttle 
a Giacobini-Zinner s obežnými dobami 33 rokov 
a 6,5 roka. Sledovaním vývoja dráhy príslušnej 
kométy sa dá pre každý rok vypočítať, na akú 
vzdialenosť sa Zem priblíži k niektorej z jej vetiev 
dráhy a podia obežnej doby kométy a jej súčasnej 
polohy tiež posudzovať hustotu častíc v danej 
oblasti. Porovnávaním aktivity roja v podobných 
podmienkach v minulosti sa dá odhadovať počet 
meteorov a čas maxima a pripadne aj podiel 
malých a ví čších telies. Napnldad na 8. októbra 
2011 okolo 20 UT astronómovia vypočítali, že 
Zem by mala prejsť pnídom častíc, ktoré sa 
z kométy uvolnili v minulosti a hodinový počet 
meteorov by mohol dosiahnuť hodnotu 600. Po-
zorovania túto predpoveá potvrdili. 

Pohyb Slnečnej sústavy 
Základná informácia, že planéty obiehajú okolo 

Slnka, tiež nic je celkem presná. V skutočnosti 
planéty obiehajú okolo spoločného ťažiska, ktoré 
je sice blízko Slnka, no vtičšinu času je mimo ne-
ho. Polohu ťažiska určuje predovšetkým Jupiter, 
potom Saturn a menším príspevkom aj ostatné 
planéty. Na obr. 7 je relatívny pohyb ťažiska 

Slnečnej sústavy vzhladom na Slnko v súčasnom 
období. No práve ťažisko vykonáva rovnomerný 
pohyb v Galaxii a po zodpovedajúcej krivke sa 
pohybuje Slnko. 

Pohyb ťažiska možno považovať za rovno-
merný len v menšom časovom horizonte. V sku-
točnosti spolu s celou Slnečnou sústavou obieha 
okolo stredu Galaxie. Tento pohyb sa nedá presne 
popísať, lebo je velmi zložitý. Slnečná sústava sa 
pohybuje vo vnútri Galaxie, a tak na ňu nepósobí 
len centrálna sila ako pri obehoch telies okolo 
Slnka, ale gravitačné pósobenie prichádza prak-
ticky zo všetkých smerov. Najvýraznejšie je v ro-

Obr. 7 Pohyb ťažiska Slnečnej sústavy vzhl'adom na Slnko. 

vine Galaxie. Dominuje najmá hmota koncen-
trovaná v špirálových ramenách, o ktorej sa vie 
velmi málo, lebo nepoznáme množstvo tmavej 
hmoty v medzihviezdnom priestore. Z pozoro-
vaní, ktoré sa vzhladom na zložitosť problému 
vykonávajú velmi krátko, sa javí, že Slnko spolu 
s celou Slnečnou sústavou obieha okolo stredu 
Galaxie rýchlosťou asi 230 km/s. Jeden obeh 
vykoná asi za 240 miliónov rokov. Slnko obieha 
približne v rovine Galaxie, a teda os tejto roviny 
smeruje na oblohe k severnému galaktickému 
pólu, ktorý leží v súhvezdí Vlasy Bereniky. Pohyb 
nic je jednoduchý. Okrem základného pohybu po 
kružnici okolo stredu Galaxie zároveň vykonáva 
pohyb po menšej elipse, po ktorej obehne asi za 
170 miliónov rokov. Nazýva sa to galaktický cpi-
cyklus. Ďalšou nerovnomernosťou v pohybe sú os-
cilácie s periódou asi 60 miliónov rokov, kvóli 
ktorým sa Slnko striedavo dostáva pod a nad 
galaktickú rovinu. Vzhfadom na okolité hviezdy 
Slnko smeruje do súhvezdia Herkules. V dňsledku 
obehu okolo stredu Galaxie (spoločne s okolitými 
hviezdami) v súčasnosti smeruje do súhvezdia 
Labuť. 

Slapové sily 
Vzhtadom na relatívne malé rozmery telies 

Slnečnej sústavy v porovnaní so vzdialenosťami 
medzi nimi váčšinou možno ich pohyby po-
važovať za pohyby hmotných bodov. Skutočný 
rozmer telies nic je možné vždy zanedbať. Gravi-
tačná sila jedného telesa na druhé pósobí 
nerovnomeme. Oblasti bližšie stí podta gravi-
tačného zákona priťahované viac ako oblasti 
odvrátené. Rozdiel týchto sf1 spósobuje vnútomé 

pnutie v telesách, ktoré vytvára teplo a móže spó-
sobiť deformácie. Takéto vzájomné účinky telies 
nazývame slapové sily. V kritickom priblížení 
telesa móže ví čšie teleso slapovými silami to 
menšie aj roztrhať. Je to prípad kométy Shoema-
ker-Levy 9, ktorú Jupiter svojím gravitačným 
vplyvom roztrhal a neskór aj pohltil. Slapové sily 
stí výrazné aj v sústave Zem — Mesiac. Zem svo-
jím nerovnomemým gravitačným vplyvom vyvo-
láva v mesačnom telese deformačné sily a spóso-
bila tiež jeho viazanú rotáciu. Naopak, podobne 
pósobí Mesiac na Zem a spósobuje jej deformácie, 
ktoré sa najviac prejavujú vo forme prilivov 

a odlivov morských hladín. Ener-
gia, ktorá sa slapovým trením 
spotrebúva, spósobuje spomafo-
vanie rotácie Zeme a vzáatovanie 
sa Mesiaca. Slapové sily v tele-
sách vyvolávajú tlaky, které sa 
menia na teplo. Práve tento me-
chanizmus pravdepodobne vyvo-
láva sopečnú činnosť na mesiaci Io 
či existenciu tekutej vody pod 
povrchom mesiaca Európa. 

Negravitačné efekty 
Na telesá Slnečnej sústavy pó-

sobia okrem vzájomných gravi-
tačných vplyvov ešte mé sily, 
které postupne menia ich dráhy. 
Všeobecne tieto sily nazývame ne-
gravitačné efekty. Aj keď tieto sily 
pósobia na všetky telesá Slnečnej 
sústavy, ich účinok je významný 
len v skupme malých telies, teda 

predovšetkým u prachových častíc 
a meteoroidov. Dané je to tým, že 

pohybová energia telies je aj funkciou hmoty, 
ktorá narastá aj klesá treťou mocninou rozmeru. 

Efekty však váčšinou pósobia cez povrch 
telies, no plocha narastá aj klesá druhou mocni-
nou rozmeru. Malé telesá majú preto vzhfadom 
na svoju hmotnosť velmi velkú povrchovú 
plochu. V súčasnosti je opísaných velmi veta 
róznych negravitačných efektov. Na objekty 
v Slnečnej sústave pósobí okrem gravitácie aj tlak 
slnečného žiarenia, tlak slnečného vetra, odpor 
prostredia a magnetické polia Slnka a planét. Pra-
chové častice vplyvom tlaku slnečného žiarenia 
stí postupne vypudzované z vnútra Slnečnej sú-
stavy, naopak váčšie častice — mikrometeoroidy 
sú pňsobením slnečného vetra brzdené a pomaly 
sa po špirálach dostávajú k Slnku. Na kométy 
zase móžu pňsobiť reaktívne sily. Najmň v okolí 
ich perihélií sa často výbuchom uvolní časť luno-
ty alebo oblak plynu, ktorý podia zákona akcie 
a reakcie dokáže v určitej miere zmeniť aj dráhu 
kométy. 

Pohyb telies v Slnečnej sústave, no podobne 
aj v celom vesmíre, je teda velmi zložitý. Trvalo 
preto také dlhé obdobie, kým sme ako-tak 
pochopili podstatu javov, ktorými sa vesmírne 
objekty radia. Stále nás však čakajú nové pre-
kvapenia. Ako sa technika zdokonaluje, pribúda-
jú nové objavy, ale zároveň sa vyskytujú aj nové 
otázniky. No naučili sme sa zdanlivé previesť na 
skutočné. Možno keby Mesiac nemal viazanú 
rotáciu, tudia by ovela skňr zistili, že Zem je 
gufatá, a tiež rotuje, a dnes by sme už boli s po-
znaním ovea d'alej. 

PETER ZIMNIKOVAL 

• 
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Reportáž 

anda je druhou najváčšou kraji-
nou našej planéty s nepredsta-
vitelhe velkými a riedko alebo 

vóbec neobývanými oblasťami, kde sa 
človek móže dostať malými lietadlami 
a lodámi. Severné poláme oblasti sú 
váčšinu roka zamrznuté a pokryté 
snehom. Južnejšie položené provincie 
ako Alberta, Saskatchewan alebo 
Britská Kolumbia majú vhodnejšie 
poveternostné podmienky, ale ich 
severne položené oblasti sú stále 
riedko obývané. My sa dnes pozrieme 
na jednu z nich bližšie a oboznámime 
sa s Albertou. 

Ladovec Athabasca v nadmorskej výške okolo 
2000 m sa nachádza približne 120 km od dedinky 
Jasper. 

Nočná obloha (v blízkosti 1'adovca Athabasca) nad 
pohorím osvetleným Mesiacom. 

-...._ .~.._ . - 

Nočná obloha v blízkosti dedinky Jasper so svetlami 
vozidiel a dediny. 

Tmavá obloha 
Kanady 

Královská astronomická spoločnosť Kanady 
pred niekolkými rokmi zaregistrovala Jasperský 
národný park ako rezerváciu s tmavou oblohou. 
Alberta je západnou provinciou Kanady, ktorá sa 
tiahne medzi 49. a 60. zemepisnou šírkou, na zá-
pade je ohraničená Skalistými horami, na východe 
rozsiahlimi prériami. V pohoriach sa nachádzajú 
také známe národně parky ako Banff alebo Koote-
nay, ale my sa dnes pozrieme na severnejšie po-
ložený Jasperský park, ktorý sa tiahne severozá-
padným smerom pozdfž Skalistých hňr. 

Park je najváčším národným parkom v Kanad-
ských Skalnatých vrchoch a zároveň jedným 
z najstarších, založený v roku 1907. Rozlohou je 
iba štyrikrát menší než územie Slovenska (prib-
ližne 11 000km2). Patrí medzi najdivokejšie parky 
s množstvom divej zved a takmer tisíc kilometro-
vou sieťou turistických ciest. Cez deň sa po tých 
trasách pohybujú stovky turistov, ktori sa sem 
prídu rekreovať, vyšplhať sa k jazer'am položeným 

v niekorkokilometrových výškach, chytať ryby, 
navštíviť vzdialené vodopády alebo pozorovať di-
vů zver. 

Co však robí tento park výnimočným, je jeho 
poloha. Najbližšie velkomestá ako Edmonton ale-
bo Calgary či menšie mestečká ako napr. Prince 
George sa nachádzajú stovky kilometrov daleko. 
Na území parku sa nachádza jedna malá turistická 
dedina Jasper s 5 200 obyvatelmi a niekolko usad-
lostí s drevenicami a malými obchodmi pre turis-
tou. Svetelné znečistenie oblohy takmer neexistu-
je a jediná cesta, ktorá pretína váčšiu časť parku, sa 
cez nočně hodiny takmer úpine vyprázdni. Nočná 
jazda cez park je nezabudnutelným zážitkom. 
Okrem hviezd, Mesiaca a občasných áut iné 

Nočná obloha nad Marmotskými lúkami, ktoré sa 
rozprestierajú južne nad dedinkou Jasper. Zelené 
svetlo nad horizontom spósobuje slabá polárna žiara. 

svetelné zdroje tu neexistujú. Pozadie hviezdnej 
oblohy je neuveritelne čierne a hviezdy je vidieť až 
k horizontu. 

Park sa z očividných dóvodov stal miestom 
najváčšej rezervácie tmavej oblohy na našej 
planéte. Nachádza sa tu niekolko verejných po-
zorovacích miest, ktoré poskytujú výborné a ne-
rušené pozorovanie podmienky a zároveň i mož-
nosti ubytovania. Jedným z hlavných pozoro-
vacích miest je tzv. Pyramid Island (Pyramída 
ostrov) s vynikajúcou nočnou oblohou. Nachádza 
sa 15 minút jazdy od dedinky Jasper. K parko-
visku na brehu krásneho jazera s pohorím v tvare 
pyramídy vedle úzka cestička cez ihličnatý les. 
Druhým vynikajúcim miestom je okolie ladovca 
Athabasca, ktorý leží v dvojkilometrovej nad-
morskej výške a kde nočná obloha je najtmavšou 
v celom parku. V blízkosti sa nachádza hotel 
a niekolko kempingových miest. V parku ešte 
možno nájsť tzv. Palisades Stewardship náučné 
stredisko, kde sa organizujú verejné podujatia. 
Dalšími miestami vhodnými na pozorovania sú 
ečte jazero Annette a Old Fort Point v blízkosti 
dediny, vzdialenejšie položené jazero Maligne 
a Marmot Meadows nad dedinou. 

Čo rezervácia 
s tmavou oblohou znamená? 

Proces vyznačovania rezervácií s tmavou oblo-
hou sa začal v roku 1993 rekreačnou oblasťou pri 
Hudsonovom jazere v blízkosti mesta Michigan. 
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Prvou rezerváciou tmavej oblohy v Kanade sa stal 
Torrance Barrens park v roku 1999, ktorý leží pri-
bližne dye hodiny severne od Toronta v kraji 
Muskoka. Túto rezerváciu čoskoro nasledovali 
d'alšie v provincii Quebec (Mont-Mégantic Obser-
vatory) a na hranici provincií Alberta a Sas-
katchewan (Cypress Hills Interprovincial Park). 

mými význačnými tmavooblohovými rezervá-
ciami sú Natural Bridges National Monument 
v Utahu (Spojené štáty), niekolko miest v Maďar-
sku, v Škótsku a v Čile. V našich končinách Jizer-
ská oblast tmavej oblohy, Beskydská oblast 
tmavej oblohy, Park tmavej oblohy Poloniny 
(PTOP). 

Rezervácie s tmavou oblohou vyhlasuje 
Kráfovská astronomická spoločnosť Kanady na 
ochranu nočnej prírody a na zabezpečenie 
výborných nočných pozorovacích podmienok. 
Jasperský park sa týmto stal lídrom v propagácii 
zodpovedného nočného osvetlenia, vo vyznačo-
vaní pozorovacích miest a v spolupráci s partner-
mi vo výskume a realizácii nočných programov. 

Zodpovedné osvetlenie v podstate znamená, že 
obyvatelia parku a miestne podniky si časom 
osvoja také spósoby osvetlenia, ktorých žiarenie 
nebude rušit ani nočnú oblohu, ani divů zver. Na 
dosiahnutie týchto podmienok sa musia nainštalo-
vať svetlá žiariace iba smerom nadol, tienené 
pouličné lampy, pohybové senzory a časovače. 

Jasperský národný park bol zvolený pre tento 
účel z niekolkých dóvodov: 
— 97% parku je chránenou divočinou bez svetel-

ného znečistenia, cez ktorú vedú cesty a turi-
stické trasy a ktoré umožňujú celoročný pristup 
k vyznačeným pozorovacím miestam; 

— mnohé doliny v parku sú široké a umožňujú 
nerušený výhrad na hviezdnu oblohu; 

— nočná obloha je nad váčšou časťou parku velmi 
tmavá s jasnostou oblohy medzi 0,01 a 0,11, 
pričom južná časí parku má skutočne tmavú 
oblohu, kde jasnosť oblohy je menej než 0,01. 
Na záver ešte poznamenám, že prvý festival 

tmavej oblohy organizovali v Jasperskom národ-
nom parku v roku 2011. Úspech festivalu bol taký 
velký, že sa stal pravidelným podujatím a tohto 
roku sa usporiada už tretí raz, 26. — 27. 10. Viac 
informácií na www.jasperdarkskyfest.com. 

OTTÓ MÉHES 

Astrometrické 
pozorovania 
asteroidov 
a komét 

Vo svojej praxi astronóma-amatéra som skór inkli-
noval k pozorovaniu oblohy fotografickou metódou 
a astrofotografia ma uchvátila. Na začiatku som použí-
val čiernobiely film, neskór som začal používat farebný 
a v poslednej dobe použivam digitálnu technológiu —
ccd kamery. Zaujímal som sa hlavne o najjasnejšie 
deep sky objekty a jasnejšie kométy a asteoridy. Ča-
som sa mój pozorovací program vyprofiloval na po-
zorovanie premenných hviezd malým refraktorom 
ED 80 a astrometriu asteoridov a komét, pri ktorých sa 
mi velmi zišli skúsenosti získané pri astrofotografii. 
A je celkom úspešný — zatiaf je v mojom pozorovacom 
denníku 128 pozorovaní miním premenných hviezd 
a jeden objav novej premennej hviezdy Svkv 34 -
VSX 1054301.0+405701. 

Zvláštnou kapitolou mojej pozorovacej činnosti je 
astrometria asteoridov a komét, hlavne ide o astro-
metriu objektov z NEOCP stránky. 0 čo vlastne ide? 
Near object confirmation page — NEOCP — je webový 
priestor, na ktorom sú uverejnené aktuálne pozície 
a dráhové elementy novoobjavených objektov.Tieto 
vyžadujú áalšie pozorovanie kvót spresneniu dráhy. 
Systém funguje pod gesciou MINOR PLANET CENTER 
v Smithsonian astrophysical observatory v Cambridge 
— Massachusetts. Ako začat pozorovat objekty tohto 
typu? Ich jasnost sa pohybuje v drvivej váčšine v roz-
pátí — 17-21 M. Pre astronóma-amatéra našinca 
tažká úloha. Nie je jednoduché sa na Slovensku dostat 
ku kvalitnej pozorovacej technike vhodnej na skúmanie 
objektov tohto druhu. A ak sa k nej aj dostanete, nemá 
svoj MPC kód, ktorý je pri tomto druhu pozorovania 
dóležitý. Co sa tým dá urobit? Ja som tento problém 
vyriešil prenájmom dialkovo ovládaných áalekohfadov. 
Má to obrovskú výhodu — zo svojho počitača móžem 
ovládat na dialku teleskopy umiestnené v Španielsku, 
USA a Austrálii. Takže jediným problémom, ktorý však 
drasticky limituje moje pozorovania, je cena za po-
zorovací čas. A tá je skutočne astronomická... 

A ako vlastne pozorujem? Na NEOCP si nájdem ob-
jekt vhodný na skúmanie, kritériom výberu je jeho jas-
nost a vlastný pohyb. Zvolím si áalekohíad, ktorým 
budem pozorovat. Ak je na ňom vorný pozorovací čas , 
zadám súradnice, prfpadne dráhové elementy pozo-
rovaného objektu a naprogramujem ďalekohrad. Po 

UG85081 

odpozorovaní objektu si stiahnem napozorované dáta 
a tie spracujem v programe Astrometrica. Ten presne 
zmeria polohu fotografovaného objektu. Výsledné 
súradnice objektu sa posielajú do centrály MPC. Z nich 
sa spresňuje dráha pozorovaného objektu v slnečnej 
sústave. Výsledky sa publikujú v MPEC cirkulároch, ak 
ide o kométu aj v Cbet — to je vlastne bulletin Centrály 
pre astronomické telegramy. 

Prfklad z poslednej doby: 
1.4.2013 boli na NEOCP uverejnené súradnice 

a dráhové elementy objektu UG85081, jasnost 19,5 M, 
vlastný pohyb 0,4/1'. Na astrometrické meranie som 
použil dáta nasnímané na dvoch teleskopoch s rov-
nakými parametrami 0,50 m/6,8 + f/4,5 focal reducer. 
Jeden je situovaný v USA a druhý v Austrálii. Pri spra-
covaní dát som zistil, že objekt je kondenzovaný a je to 
potencionálna kométa. A naozaj po uverejnení MPEC 
2013-1313 a Cbet 3454v ktorých bolí publikované aj 
moje pozorovania boto jasné, že ide o novú kométu 
C/2013131 Kowalski. 

V tamto roku sa mi podarilo urobit kvalitnú follow-up 
astrometriu u šiestich nových komét a u jedenástich 
nových asteoridov a jedného znovuobjaveného. 
Samozrejme, všetky merania boli publikované v prí-
slušných cirkulároch vydaných k týmto objektom. Po-
zorovaní by boto overa viacej, ale som limitovaný fi-
nančnými prostriedkami — celý svoj výskum si financu-
jem zo svojich zdrojov a s príspevkov osvietených 
sponzorov, a tých je málo....ale nevzdávam to. Ako 
hovoril M. R. Stefánik, Per Aspera ad Astra — Cez pre-
kážky ku hviezdam. 

A plány do budúcna? Samozrejme, venovat sa áalej 
fotometrii premenných hviezd — na to plánujem áaleko-
hfad s váčším priemerom, Newton 150/750 alebo re-
fraktor 120/600.Pokračovat v astrometrii nových objek-
tov na NEOCP a pokúsit sa o objavovanie nových 
a začat fotometriu asteoridov a komét. Zaujímavá je tzv. 
Afrho metóda, ktorá zohfadňuje skutočnú aktivitu 
kométy, základom je meranie jasnosti v R filtri a ná-
slednom spracovani v špeciálnom programe — GAIA 
alebo FoCAs. 

MARIAN URBANÍK 

C/2013 Gi Kowalski. 

39 * Kozmos 4/2013 



Kozmonautika -

Prvá kozmonautka sveta Valentina Tereškovová. 

Prvý kozmonaut a prvá kozmonautka — Jurij Gagarin 
a Valentina Tereškovová. 

Svadba kozmonautov — Valentina Tereškovová 
a Andrijan Nikolajev. 

Fotogratia spred dvoch rokov — stále elegantna Valen-
tina Tereškovová s vtedajším ruským prezidentom 
Dmitrijom Medvedevom. 

Valentina Tereškovová -
prvá kozmonautka 

V druhej polovici minulého storočia, keá astro-
nómii začala pri výskume vesmíru čoraz intenzívnej-
šie pomáhat kozmonautika, vedci už neboli odkázaní 
len na pozorovania zo Zeme, ale kozmické objekty si 
mohli približovať letmí družíc a kozmických lodí do 
vesmíru. Týmto a otvorila kozmická éra a začali sa 
diat veci a udalosti dovtedy nepoznané a stali sa 
doslova senzáciami, ktoré si zaslúžili pozomost a ob-
div celého ludstva. 

Príslušníci staršej generácie si určite památajú na 
vypustenie prvej umelej družice Zeme v Sovietskom 
zvaze — Sputnik 1 v roku 1957, vyslanie prvého 
živého tvora do vesmíru — psíka s menom Lajka ešte 
v tom istom roku, doslova ošial vyvolal, a to nielen 
v samotnom ZSSR, let prvého človeka do vesmíru —
Jurija Gagarina v roku 1961, a oslavovali sa štarty 
áalších kozmonautov a astronautov zo sovietskej 
i americkej strany — Alan Shepard 1961, Virgin Gris-
som 1961, German Titov 1961, John Glenn 1962, 
Malcolm Carpenter 1962, Andrijan Nikolajev 1962, 
Pavel Popovič 1962, Walter Schira 1962, Leroy 
Cooper 1963, Valerij Bykovskyj 1963. Prekvapene 
pre všetkých však nastalo, keá Sovieti po úspešných 
letoch mužov, poslali v roku 1963 do kozmu aj prvú 
ženu — Valentinu Tereškovovú. NakoDko šlo o vý-
znamnú a na dlhé obdobie ojedinelú udalost, od ktorej 
v júni tohto roku uplyne už páfdesiat rokov, trochu si 
ju pripomenieme. 

Návrh a jeho schválenie 
S myšlienkou vyslat do vesmíru kozmonaut-

ku, zistit, ako bude reagovaf na zmenené podmienky 
ženský organizmus a preskúmat ďalšie skutočnosti 
prišiel náčelník sekcie odbomej prípravy a vzdeláva-
nia sovietskych kozmonautov generál Nikolaj 
Kamanin. I keá sa nápad stretol so všeobecným sú-
hlasom a uznaním vedúcich pracovm'kov zaintereso-
vaných do kozmického výskumu, boto ešte treba 
prejednať túto otázku na Ústrednom výbore Komunis-
tickej strany sovietskeho zvázu. Naštastie prvý tajom-
mk ÚV KSSZ a tým aj najvyšší predstaviteT vtedaj-
šieho Sovietskeho zviizu Nikita Chruščov cez vidinu 
ďalšieho úspechu a medzinárodnej prestiže s týmto 
návrhom nadšene súhlasil. Cesta k príprave a reali-
zácii letu ženy-kozmonautky bola volná. 

Výber vhodnej kandidátky 
V prvej fáze bole vybraných vyše 400 žien, ktoré 

aktívne pósobili vo viacerých civilných aeroklubech 
a leteckých školách a mali okrem telesných para-
metrov (výška, váha, vek) a duševných predpokladov 

~‚ým tajomníkom ÚV KSSZ Nikitom Chruščovom a kozmo- 
a Junlom Gagarinom na Červenom námesti. ~ 

aj určité skúsenosti z pilotovania malých lietadiel 
a absolvovali parašutistický výcvik. Po prísnych 
lekárskych prehliadkach a fyzických a psychických 
testoch bole postupne určených pbť hlavných kan-
didátok — Žanna Jerkinová, Tatiana Kuznecovová, 
Valentina Ponomariovová, Irina Solovjovová a Va-
lentína Tereškovová. Táto malá skupinka začala 
velmi tvrdú prípravu a náročný výcvik, napr. neprí-
jemné testy na centrifúge, pobyt v tepelnej komore, 
psychickú prípravu v absolútnej izolácii, cvičena 
v simulovanom bezváhovom stave, ovládane palub-
nej techniky, praku s prístrojmi, museli taktiež zvlád-
nut teáriu pilotovaných vesmírnych letov, nadobúdali 
zručnosti v riadení kozmických lodí, osvojovali si 
určité technické vedomosti o stavbe rakiet, funkcii 
raketových motorov, oboznamovali sa s balistikou 
a museli sa naučiť mnoho ďalších skutečností. 

V poslednej fáze prípravy sa skupinka zúžila na tri 
najvážnejšie kandidátky — Valentinu Ponomariovovú, 
Irinu Solovjovovú a Valentínu Tereškovovú. Boli 
v podstate rovnocenné, všetky tn velmi dobre pri-
pravené a vo výcviku dosiahli vynikajúce výsledky. 
Bole tažké vybrať tú pravd. Aj tu však mal nakonec 
hlavné slovo prvý tajommk ÚV KSSZ Nikita Chruš-
čov, ktorý okrem celkových výsledkov v priprave, zo-
bral pri výbere kandidátky do úvahy i áalšie skutoč-
nosti „celospoločenského významu" a tu zavážili pred 
ostatnými najmž vyhovujúci životopis, robotnícky 
póvod, stranícka príslušnost a angažovanie sa v Kom-
somole Valentiny Tereškovovej. A bole rozhodnuté. 

Niečo o prvej kozmonautke 
Valentina Tereškovová sa narodila 6. marka 1937 

v dedinke Meslenikovo v Jaroslavrskej oblasti vo 
vtedajšom ZSSR. Rodičia bolí jednoduchí ludia, otec 
pracoval v miestnom kolchoze ako traktorista a matka 
ako robotníčka v textilnej továrni. Samotná Valentina 
hned po skončení základnej školy nastúpila do práce 
v textilke. Popri zamestnaní sa však vzdelávala 
a v roku 1960 ukončila štúdium na Strednej priemy-
selnej škole textilnej. V továrni potom zastávala ria-
diaci post, no po krátkom čase zanechala svoju profe-
siu a prijala ponuku p6sobit v mládežníckej orga-
nizácii pri textilnej továrni. Stala sa pino platenou 
tajomníčkou závodnej organizácie komunistického 
zvázu mládeže — Komsomolu. 

Jej velkým koníčkom bole lietanie a parašutizmus. 
Svoje volné chvíle preto trávila najradšej na športo-
vom letisku, kde sa zaúčala do tajov pilotovana a ab-
solvovala desiatky zoskokov s padákom. Neskór jej 
tieto zručnosti velmi pomáhali pri výbere a výcviku 
potenciálnych kandidátok na prvý kozmonautku. 

Kozmický let na palube Vostoku 6 
Historický let prvej ženy-kozmonautky Valentiny 

Tereškovovej sa uskutočnl na palube kozmickej lode 
Vostok 6. Do vesmíru vzlietla z kozmodrómu Baj-
konur 16. júna 1963 a po 70-tich hodinách a 50-tich 
minútach pristála 19. júna 1963 zhruba 600 kilo-
metrov od mesta Karaganda. Počas pobytu vo ves-
míre obletela 48 krát našu Zem V spojení s riadiacim 
strediskom používala volací znak Čajka. 

Temer trojdňový pobyt na obežnej drábe a hlavne 
stiesnený pocit a obmedzený pohyb v malej kabíne 
nepůsobili na ňu velmi priaznvo. Znášala to typicky 
žensky. Stažovala sa, žalovala sa a niekedy si doslova 
pořnukala. Trpela bolestami hlavy, celkovou únavou, 
nevolnostami, trápili ju stfpnuté nohy, trpela nechu-
tenstvom a dokonca počas celého letu skoro nič ne-
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jedla. Na druhej strane si však uvedomovala důležitost 
celej misie, preto sa snažila sústrediť a i v týchto pod-
mienkach pinit pokyny zo Zeme a realizovat pláno-
vané úlohy. Po pristátí sa preto hovorilo najmá 
o kladoch a úspešných výsledkoch experimentu. 
Apropo, spomenul som pristátie. Tu si Valentína za-
slúži naozaj piné uznanie, nakolko tento manéver si 
vyžadoval odvahu a hrdinstvo silného chlapa. V tej 
dobe sa totiž pristávalo tak, že kozmonautka sa 
musela vo výške 7 kilometrov nad Zemou katapulto-
vat. Kozmická kabína a kozmonautka potom pristá-
vali osobitne na samostatných padákoch. Boto to 
velmi komplikované a nebezpečné, preto bol neskór 
vytvorený sporablivejší systém pristávania. 

Treba ešte dodat, že v rovnakom čase ako Valenti-
na Tereškovová sa vo vesmíre pohyboval i kozmo-
naut Valerij Bykovskyj na Vostoku 5. V určitej chvíli 
sa dokonca k sebe priblížili na vzdialenost pat kilo-
metrov. V niektokých štatistikách sa preto táto sku-
točnost hodnotí ako skupinový kozmický let. 

Stala sa najznámejšou 
ženou sveta 

Po historickom vesnúrnom lete sa stala Valentína 
Tereškovová najznámejšou a zároveň i najslávnejšou 
ženou sveta. Každý jej vyjadroval úctu, obdiv a uzna-
nie. Dostávala různe vyznamenania, ocenenia, medai-
ly, dary, preberala čestné i vážne funkcie. Cestovala 
Po celom rvete, všade ju chceli vidiet. Stala sa naozaj-
stnou hrdinkou a vzorom pre mnohé ženy. Zvykla si 
na popularitu, bula milá, privetivá, všetkým sa snažila 
vychádzat v ústrety, působila spokojným a vyrov-
naným dojmom. Bola slávna a štastná. Svoju popu-
laritu si ešte zvýšila, ked'sa už v novembri 1963 vy-
dala za sovietskeho kozmonauta číslo tri — Andrijana 
Nikolajeva (Vostok 3). Svadba bola velkolepá. Kona-
la sa priamo v Kremli pod patronátom najsilnejšieho 
muža Sovietskeho zvázu, už viackrát spomínaného 
Nikitu Chruščova. Po roku sa im narodila dcéra Jele-
na, ktorá ako jediné dieťa mala v rodnom liste za-
písaných oboch rodičov ako kozmonautov. Jelena sa 
neskór stala lekárkou. Manželstvo s Nikolajevom sa 
Valentine po niekolkých rokoch rozpadlo. Opáť sa vy-
dala za vojenského lekára Julija Šapošnikova, 
s ktorým žila až do jeho smrti v roku 1999. V roku 
2000 jej udelili v Londýne titul Žena storočia a pre-
javom uznania bolo i pomenovanie krátera na Mesiac 
jej menom. 

Dnes žije Valentina Tereškovová v ústraní. Užíva 
si zaslúžený odpočinok, čas si králi prácou v domác-
nosti, kultúrnymi aktivitami a starostlivostou o vnuka 
Aíjošu. Verejne sa, až na malé výnimky, neangažuje. 
Pri jednej príležitosti sa však nostalgicky vyjadrila, 
že by ešte rada letela do kozmu, dokonca by sa chcela 
dostat na planétu Mars, a to i v takom prípade, keby 
nebolo možné zaručit spiatočnú letenku. Sen o Marse 
si však už tažko může spinit. 

Valentina Tereškovová bola na dlhých 19 rokov 
prvá a jediná žena vo vesmíre. Až v roku 1982 letela 
do kozmu druhá žena, tiež občianka Sovietskeho 
zvázu — Svetlana Savická. O rok neskór dostala 
prfležitosť v poradí tretia žena, tentoraz Američanka 
Sally Riedová, ktorá v roku 1983 bola členkou 
posádky raketoplánu Challenger. Potom sa už stali 
vesmírne lety žien pomerne bežnou záležitosťou, 
najmu v americkej astronautike. Doteraz bole vo 
vesmíre 56 žien, z toho 45 Američanek, 3 Rusky, 2 
Kanaďanky, 2 Japonky, 1 Angličanka, 1 Francúzka, 
1 Kórejčanka a 1 Číňanka. 

Mgr. PETER POLIAK 

Za RNDr. Jozefom 
Žižňovským, CSc. 
(4. 10. 1946 -15. 6. 2013) 

Nedávno zo Slovenskej akadémie vied 
prišla pre Jozefa pozvánka na prevzatie vý-
znamného ocenenia „Vedúci špičkového 
vedeckého tírnu", udeleného na základe prís-
nych medzinárodných kritérií vedeckej práce. 
Je škoda, že toto prestížne ocenenie, které 
SAV udefovala pri príležitosti 60. výročia jej 
založenia, si už Jozef nestihol prevziat 

V živote to tak už ale býva: vždy sa niečo 
nestihne, a preto omnoho dóležitejšie joto, 
čo človek počas svojho života stihol urobit. 
Vedúci vedecký pracovník Astronomického 
ústavu Slovenskej akadémie vied RNDr. Jo-
zef Žižňovský, CSc., toho stihol urobit velmi 
veta, nielen na poli čisto vedeckom, ale aj 
ako človek, kolega, priatel'. Jeho vedecká 
a organizačná práca a jej výsledky zostanú 

navždy súčasťou histórie Astronomického 
ústavu SAV a Observatória na Skalnatom 
plese, ktoré sa mu stalo jeho druhým domo-
vem a zostanú aj súčasťou európskej a sve-
tovej vedy. 

Jozef nastúpil na Astronomický ústav po 
absolvovaní Prírodovedeckej fakulty Univerzi-
ty Komenského, ktorú ukončil v r. 1972v ob-
lasti fyzika, špecializácia astronómia, a geo-
fyzika. Pracovným domovom sa mu nadlho 
stalo Observatórium na Skalnatom plese, 
pretože v sídle Astronomického ústavu SAV 
vo vile Tatra v Tatranskej Lomnici bole tesno. 
Jozef si Observatórium hneá zamiloval a jeho 
starostlivost o „Hvezdáreň" a hlavne daleko-
hl'ad a dalšiu techniku hola počas celej jeho 
vedeckej kariéry príkladná a uznávaná. Bol 
nadšeným vyznávačom techniky a pokroku, 
zažívali sme spolu s ním úžas z prvého faxu 
na ústave, z prvých programovatelných 
kalkulačiek a obdivovali sme ho, s akým 
elánom sa pustil do používania prvej 
„SMEPky", sálového počítača na AsU SAV. 
Jozef patril k tej generácii vedcov, ktorá robila 
kvalitnú vedu od logaritmického pravítka, cez 
dleme štítky, magnetické pásky až po výkon-
né počítače. 

Jeho práca na Astronomickom ústave SAV 
sa začala študijným pobytem, potom sa stal 
odborným pracovníkom a v r. 1986 získal titul 
kandidáta fyzikálno-matematických vied v ob-
lasti astrofyzika. Po štyroch rokoch po obha-
jobe dizertácie bol už samostatným ve-
deckým pracovníkem, a v r. 1995 sa stal 
vedúcim vedeckým pracovníkom. Jeho 
hlavným vedeckým zameraním bol fotomet-
rický a spektroskopický výskum hviezdnych 
atmosfér chemicky pekuliárnych a magne-
tických hviezd. Venoval sa aj interagujúcim 
dvojhviezdam. Fotometrické pozorovania 
týchto objektov, získané na domácich dale-
kohl'adoch vhodno dopjňal ich spektrosko-
pickými pozorovaniami na 6-metrovom 
teleskope na Kaukaze, na 2-metrovom 
teleskope v Ondřejove, 2-metrovom telesko-
pe v bulharskom Rožene a po „otvorení sa 
západnému svetu" aj na dalších svetových 
pozemských a družicových observatóriách. 
Počas svojej vedeckej práce publikoval viac 
ako 120 vedeckých a odborných prác a mno-
hokrát prezentoval svoje výsledky na vedec-
kých konferenciách. Významnou mierou sa 
zaslúžil o rozvoj observatárií AsU SAV a ino-
váciu observačnej techniky a metád pre ste-
lárnu astronómiu, či už ako vedúci Stelár-
neho oddelenia, ktorému „velil" viac ako 
13 rokov, alebo vo funkcii zástupcu riaditela 
Astronomického ústavu, ktorú vykonával 12 
rokov. V rokoch 1992— 1993 radil Astrono-
mický ústav SAV. 

Popri vedeckej a organizačnej práci sa 
venoval aj výchove novej generácie astronó-
mov, pedagogicky působil na Prírodovedec-
kej fakulte UPJŠ Košice a MFF UK Bratislava. 
Bol členom Medzinárodnej astronomickej 
únie, predsedom jej slovenského národného 
komitétu afunkcionárom Slovenskej astro-
nomickej spoločnosti pri SAV. Absolvoval via-
ceró dlhodobé pracovné pobyty v Argentíne, 
Rakúsku a Rusku. Hlavne jeho dlhodobá 
a intenzívna spolupráca s kolegami v Rusku 
Od „6-metra" bola široko rozvinutá, s mnohý-
mi plánmi do budúcna. Jeho náhly odchod 
ich doslova šokoval, o čom svedčí ich úprim-
ná a citupiná kondolencia. 

Mohli by sme ešte Balej vymenovávať 
mnohé Jozefove úspechy na poli vody 
a v akademickej a organizačnej činnosti. 
Nič z toho by však nevyjadrovalo to hlavné, 
čo v Jozefovi Astronomický ústav SAV stratil. 
Jozef bol najmá skromným a velmi pracovi-
tým človekom, ktorý bez velkého rozruchu 
a hluku okolo seba podal vždy pomocnú 
ruku a rozdával pohodu. Bol vždy aj dobrým 
kamarátom a kolegom, vedel sa vložit do ve-
ci s piným nasadením, či už to boli jeho 
známe výpravy za hubami, zaťatosť spojazd-
niť každý fotometer, kameru či teleskop, 
hladanie vhodnej astroklímy na Slovensku 
pre budúcu generáciu dalekohladov alebo 
práca na príprave inštalácie nového velkého 
1,3 m dalekohl'adu na observatóriu Skalnaté 
pleso. Spinenie jeho sna o „našom" velkom 
teleskope na „jeho" observatóriu mal na 
dosah, avšak inaugurácia 1,3 m teleskopu na 
Skalnatom plese v novembri tohto roku bude 
už bez neho. Škoda. Opustila nás významná 
osobnost' novodobých dejín Slovenskej as-
tronómie a jeho odchod je a ostane pre nás 
velkou stratou. 

Čest jeho pamiatke! 

RNDr. Aleš Kučera, CSc. 
riaditelAstronomického ústavu SAV 
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August - september 2013 

Obloha v kalendári 
4. 8. 2013, 03:30 SEČ 

Mars 

Jupiter 

Mesiac 

Merkúr
{ 

Je tu druhá polovica prázdnin 
a s nimi aj dovolenkové 
obdobie, ktoré mnohí jste 

strávia aj tam, kde je nočná obloha 
ešte dostatočne tmavá. Vychutnajte si 
teda krásy hviezdneho neba s vysoko 
klenúcim sa striebristým pásom 
Mliečnej cesty. Teploty sú príjemné, 
a tak si stačí I'ahnúť do trávy a za-
hl'adieť sa na trblietajúce sa hviezdy. 

Ráno nás poteší Merkúr, červenkastý 
slabší Mars aj jasný Jupiter. Na večer-
nej oblohe zaujme jagavá Venuša aj 
žltkastý Saturn. Pre meteorárov je tu 
ich hlavná letná sezóna, podmienky na 
pozorovanie Perzeíd sú tohto roku 
dobré, Mesiac pred prvou štvrťou 
zapadne už vo večerných hodinách. 
Astrofotografov možno zaujme nie-
kolko priblížení asteroidov k objektom 
nočnej oblohy a slušne tú na tom aj 
kométy, aj ked'to najlepšie nás ešte 
len čaká. 

Prechody Velkej červenej škvrny 
centrálnym poludníkom Jupitera 
(Jupiterov systém II) 

2.8., 4:44 24. 8., 3:2 7.9.. 4:39 20. 9., 0:27 
7.8.. 3:54 26.8., 4:41 10.9., 2:9 21. 9., 6:14 

12. 8.. 3:4 29. 8., 2:11 12. 9., 3:48 22. 9.. 2:6 
14.8..4:43 31.8..3:50 14.9..5:27 24.9..3:45 
17.8. 2:13 2.9,5:29 15.9., 1:18 26. 9.. 5:23 
19.8., 3:52 3. 9.. 1:21 17.9., 2:57 27. 9.. 1:15 
21. 8., 5:31 5. 9.. 2.60 19. 9., 4:36 29. 9., 2:54 

Planéty 

Všetky časové údaje sú v SEČ 

8. 9. 2013, 18:40 SEČ 

Sarum 

Iq venj esiac 
Spica 

Merkúr bol 30. 7. v najvi čšej západnej elongácii 
(19,6`) a tak jeho ranná viditelnosť je velmi dobrá. 
Začiatkom augusta vychádza už počal astronomic-
kého súmraku oko objekt —0,2 mag, vyššie nad ob-
zorom bude aj jasný Jupiter a slabší Mars. Len o niečo 
lepšie podmienky viditelnosti Merkúra nastanú až 
v polovici novembra. 3. —5. 8 Sak planétam priblíži 
aj Mesiac a tak vytvoria na oblohe mimoriadne zaují-
mavé zoskupenie hodné aj peknej snímky. Po elon-
gácii sa Merkúr bude uhlovo približovať k Sloku, jeho 
fáza sa zvččšuje a jasnosť stúpa. V polovici druhej au-
gustovej dekády má už -1,4 mag a na konci nautické-
ho súmraku je vo výška 3°. V dalších dňoch sa stratí 
na presvetlenej oblohe a 24.8. je v homej konjunkcii. 
Po konjunkcii sa presunie na večernú oblohu a uhlovo 
sa bude vzdalovať od Sloka (9. 10 je v maximálnej vý-
chodnej elongácii 25`), no geometrické podmienky sú 
nevýhodné a tak aj koncom septembra zapadne už na 
konci občianskeho súmraku oko objekt 0 mag. 

Konjunkcia s kosáčikom Mesiaca pred novom 5.8. 
bude sice len vo vzdialenosti 5°, no oblohu bude 
krášliť aj Jupiter (-1,9 mag) a červenkastý Mars 
(1,6 mag). Septembrová konjunkcia je v rovnakej 
uhlovej vzdialenosti no Mesiac zapadá súčasne so 
Slnkom. 

V období viditelnosti Merkúra si v d'alekohlade si 
všimnime jeho zmenu fázy. 

Venuša (-3,9 až 14,2 mag) bude skvelou ozdobou 
večernej oblohy. Nakolko je jasná, bude neprehliad-
nutelná napriek nevelkej výška nad obzorom. Začiat-
kom augusta zapadne pred koncom nautického 
súmraku niečo viac oko hodinu po Sloku. Jej uhlová 
vzdialenosť od Sloka sa pomaly zváčšuje, sklon eklip-
tiky k obzoru je však nepriaznivý a tak jej pozorova-
cie podmienky sa počas týchto dvoch mesiacov 
zlepšia len málo. Na konci septembra je na konci 
občianskeho súmraku vo výška 7'. Fáza Venuše sa 
zmenšuje a jej uhlový rozmer vzrastie z 13 na 19". 

Konjunkcia s Mesiacom 10. 8. bude nevýrazná, no 
té dalŠia septembrová nám to vynahradí. 8.9. po zá-
pade Slnka bude Venuša 2,5° od tenkého kosáčika 
Mesiaca 3 dni po nove. Len 0,5° vpravo od Mesiaca 
nájdeme aj bielomodrú Spiku a vlavo ešte aj Saturn 
(0,7 mag). Nizučko nad obzorom sa móžeme pokúsiť 
nájsť aj Merkúr (—0,6 mag). 

Mars (1,6 mag) sa presunie 25. 8. z Blížencov do 
Raka a o mesiac neskoršie do Leva. Uhlovo sa od 
Sloka vzdaluje a teda sa zlepšuje aj jeho viditelnosť na 
rannej oblohe. Je od nás daleko (2,4 — 2,1 AU) a teda 
jasnosťou nevyniká. Jeho uhlový priemer jelen 4", čo 
je na pozorovanie jeho albedových útvarov málo. 

Ak vám náhodou príde správa o tom, že Mars bude 
v auguste na oblohe velký oko Mesiac, len sa pous-
mejte. Tento spam je posielaný už 10 rokov, pravi-
delne od roku 2003. Vtedy bol Mars 28. 8. v opozícii 
a jeho vzdialenosť od Zeme bola 55,5 milióna kilo-
metrov (0,37 AU). Aj vtedy bol však jeho uhlový 
rozmar 25", čo je 70-krát menej oko je zdanlivý 
uhlový priemer Mesiaca 

17.8. prejde Mars necelý stupeň severne od peknej 
otvorenej hviezdokopy NOC 2420 (8,3 mag) a 8. až 
10. 9. sa bude premietať na pozadie Jasličiek v Ra-
kovi, čo určite stojí na fotografický záznam. V tomto 
čase bude 4° severovýchodne aj očakávaná kométa 
ISON (C/2012 S 1) s jasnosťou necelých 12 mag. 

4. 8. nastane jeho konjunkcia s Mesiacom, a aj ked 
uhlovo toto priblíženie nevynikne, pritomnosť jasného 
Jupitera a Merkúra nižšie nad obzorom iste zaujme. 
Podobné zoskupenie, tentokrát však už bez Merkúra 
sa zopakuje 2.9. a 1. 10. 

Jupiter (-1,9 až —2,2 mag) jev Blížencoch, uhlovo 
sa od Sirka vzdiali z 31° na 79° a teda jeho ranná 
viditelnosf sa zlepšuje. Začiatkom augusta vychádza 
koncom astronomickej noci asi 1,5 hod. Po polnoci, 
koncom septembra však už 1,5 hod. pred polnocou. 
Bude teda skvelou ozdobou nočnej oblohy a svojou 
jasnosťou upúta už na prvý pohlad. Nakolko sak nám 
približuje, jeho uhlový priemer sa zváčší z 33 na 38". 
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Zákryty hviezd Mesiacom (august - september 2013) 
Dátum UT 

h ms 
I XZ mag CA PA a 

s/° 
b 
s/° 

15. 8. 21 421 D 22507 6,5 +71N 79 50 -61 
28. 8. 2351 34 R 6123 6,1 +34S 206 -25 199 

2. 9. 231 3 R 12360 6,1 +14N 352 71 -226 
8. 9. 14 3044 D 19368 1,0 +57N 81 100 -37 
8. 9. 1536 5 R 19368 1,0 -65N 319 63 -117 

10.9. 1758 42 D 21191 6,2 +77S 118 65 -102 
14. 9. 1852 34 D 26854 6,0 +42S 132 132 —85 
14. 9. 19 321 D 26843 3,9 +24N 18 46 93 
14. 9. 1944 0 R 26843 3,9 -42N 312 134 —121 
21.9. 0 33 23 D 1415 4,4 -41S 113 128 —95 
21.9. 1 26 44 R 1415 4,4 +47S 201 52 124 
23. 9. 33315 D 3793 5,5 -32S 132 92 —219 
27.9. 2 336 R 8596 6,2 +83N 278 85 51 

Predpovede sú pre polohu k = 20°E a pe = 48,5°N s nadmorskou výškou 0 m. Pre konkrétnu polohu x, h sa čas počíta zo vztahu 
t = to + a() - )0) + b((p - ( e), kde koeficienty a, b sú uvedené pri každom zákryte. 

Už v malom dálekoblade uvidíme jeho Štyri najjasnej-
šie mesiace a váčším prístrojom aj jeho sploštený tvar, 
nádherné oblačné pásy a Velkú červenú Škvrnu. 

Jeho vlastný pohyb medzi hviezdami si všimneme 
na dostatočne bohatom hviezdnom pozadí, svoju sep-
tembrovú púť skončí len kúsok západne od S Gem 
(3,5 mag). 

Konjunkcie s Mesiacom nie sú velmi výrazné, no 
budú v prítomnosti dalších planét. 3. 8. rannú oblohu 
s Jupiterom skráŠli kosáčik ubúdajúceho Mesiaca 
a bližšie k obzoru alte aj Mars a Merkúr. 31. 8. a 1.9. 
už bude táto scenéria bez Merkúra a v úctivejšej 
vzdialenosti, podobne aj posledné septembrové dni. 

Saturn (0,7 mag) je vo východnej časti Panny, 
1. 9. sa presunie do Váh. Pohybuje sa medzi hviezda-
mi východne, uhlovo sa vzd'aluje od x Vir (4,2 mag). 

Jeho viditelnosť sa skracuje, začiatkom augusta za-
padá 1,5 hodiny pred polnocou, koncom septembra 
už po konci nautického súmraku súčasne s jasnou 
Venušou, ktorá je asi 13° vlavo. 

Vlastný pohyb tohto pána prsteňov si móžeme 
všimnúť v dalekohlade okolo 6.9., ked sa bude presú-
vať popod hviezdu 2 Lib (6,2 mag). Krása tejto plané-
ty však vynikne až pri pozorovaní dálekohladom, 
ktorý nám ukáže jeho mohutné prstence, ktoré sú 
Široko roztvorené a pozorujeme ich zo severnej stra-
ny. Pri pokojnom obraze uvidíme aj tmavé Cassiniho 
delenie prstencov. V polovici tohto obdobia majú prs-
tence Šírku 11,3" a rovníkový priemer 36,3". Po-
zornému pozorovatelovi iste neujde ani jeho najváčŠí 
mesiac Titan (8,7 — 8,8 mag) a prípadne aj d'alšie tni, 
ktoré sú jasnejšie oko 11 mag (Dion, Rhea a Tethys). 

13. 8. bude v konjunkcii s Mesiacom, ktorá však 
nastáva ráno, no ešte večer oba telesá skrášlia západný 
obzor aj s jasnou Venušou. Konjunkcia sa však v kraj-
šom zoskupení zopakuje 9. 9. aj ked na svetlejšej 
súmrakovej oblohe a 18. 9. si rande dá pán prsteňov 
sjagavou Venušou. 

Urán (5,8 — 5,7 mag) jev Rybách a jeho viditelnosť 
sa zlepšuje, kedže 3. 10. bude v opozícii. Začiatkom 
augusta vychádza v neskorších večerných hodinách 
počas astronomického súmraku, no koncom septem-
bra je nad obzorom už celú noc. Nakolko sa nachádza 
v oblasti oblohy pomerne chudobnej na hviezdy, 
móžeme sa ho pokúsiť nájsť na obloha aj bez 
d'alekohladu. Ak neuspejeme, v triédri sa nám to iste 
podaní a uvidíme ho ako pokojne svietiaci zelenkastý 
objekt. V dalekohlade to už bude malinký kotúčik 
s priemerom necelé 4". Konjunkcie s Mesiacom 24. 
8. a 20. 9. nastávajú počas dňa a vzhladom na velkú 
elongáciu od Sloka bude Mesiac vo velkej fáze. 

Neptún (7,8 mag) vo Vodnárovi je na tom eŠte lep-
šie oko Urán, nakolko je 27. 8. v opozícii. Deň pred 
opozíciou jek Zemi najbližšie (28,972 AU) a dosiah-
ne zdanlivý uhlový priemer 2,4". Pri dostatočnom 
zváčšení ho teda uvidíme oko malinký kotúčik. Na 
jeho identifikáciu medzi hviezdami však postačí aj 
triéder, na začiatku tohto obdobia bude stupeň od 
a Aqr (4,8 mag). 

Konjunkcie s Mesiacom sú vo vzdialenosti vyŠe 4° 
a navyše je náš vesmírny spolupútnik blízko spinu. 

Mesiac 
27. 9. bude Mesiac v poslednej Štvrti a súčasne 

v odzemí. Jeho uhlový rozmar bude 30'. Aj si počká-
me do októbrovej prvej štvrte, ked bude Mesiac zase 
v prízemí, budeme mať pekné snímky porovnania 
zdanlivých velkostí tohto nášho vesmírneho spolupút-
nika. 

Denný zákryt Spiky (a Vir; 1,0 mag) Mesiacom 
nastane 8.9. v popoludňajších hodinách okolo 15:30. 
Aj ked úkaz u nás nastáva ešte počas dňa, už malom 
dalekohlade ho uvidíme. Mesiac zakryje Spiku na 
viac oko hodinu a tomu, kto ešte zákryt hviezdy Me-
siacom nevidel sa to iste bude páčiť. Podrobnejšie 
údaje pra stred Slovenska sú v tabulke zákrytov. 

Jesenná rovnodennost nastane 22.9.o21:45, za-
čína astronomická jeseň. Existuje niekolko definícií 
rovnodennosti, Sloko má v tomto okamihu nulovú 
deklináciu, zemská os je kolmá na sprievodič Sln-
ko-Zem. Dni sa začínajú skracovať, noci predlžovať. 
Deň a noc sú však rovnako dlhé vplyvom refrakcie až 
3 dni po dni rovnodennosti. 

Trpasličie planéty 
(1) Ceres (8,5 — 8,7 mag) v Levovije prakticky 

nepozorovatelná, nakolko je 18. 8.. v konjunkcii so 
Slnkom. Po konjunkcii sa presunie na rannú oblohu 
a koncom septembra je na začiatku nautického sú-
mraku vo výška len 12°. 

(134340) Pluto (14,3 mag) je v Strelcovi, uhlovo sa 
po júlovej opozícii približuje k Sloku, no podmienky 
na jeho nájdenie dostatočne velkým prístrojom sú 
dobré. Začiatkom augusta je len 7' severne od 
hviezdy SAO 187108 (6,7 mag). Pohybuje sa zá-
padne, 20. 9. je sta-
cionárny a začne sa 
pohybovať v pria-
mom smere. 17. 8. 
Pluto zakryje Mesiac, 
no tento úkaz je ne-
pozorovatelný. 

Asteroidy 
V opozícii do 11 

mag budú: (416) Va- 
ticana (1. 8.; 11,0 
mag), (3) Juno (4. 8.; 
8,9 mag), (93) Mi-
nerva (5. 8.; 10,8 
mag), (28) Bellona 
(6. 8.; 11,4 mag), 
(7) Iris (16. 8.; 7,9 
mag), (52) Europa 

bc

Fázy Mesiaca 

nov 6.8., 22:51 5.9., 12:36 
prvá štvrtt 14.8., 11:56 12.9., 18:08 
stín 21.8., 2:45 19.9., 12:13 
posledná šlvt 28.8., 10:35 27. 9., 4:55 

Efemerida asteroidu 
(324) Bamberga 
Dátum RA(2000) D(2000) mag el. 
1.8. 23h36.7m —01°02.6 9.5 134.5 
6.8. 23h36.7m -00°08.6' 9.3 138.9 

11.8. 23h35.8m +00°43.8' 9.1 143.5 
16.8. 23h34.1m +01°34.2' 9.0 148.2 
21.8. 23h31.6m +02°22.3' 8.8 153.1 
26.8. 23h28.3m +03°07.5' 8.6 158.0 
31.8. 23h24 3m +03°49.6' 8.4 162.8 
5.9. 23h19.8m +04°27.9' 8.3 167.1 

10.9. 23h14.9m +05°02.4' 8.2 169.9 
15.9. 23h10.0m +05°33.0' 8.1 169.9 
20.9. 23h05.1m +05°59.8' 8.2 166.9 
25.9. 23h00.6m +06°23.2' 8.3 162.5 
30.9. 22h56,7m +06°43,6' 8,5 157,6 
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(18. 8.; 10,9 mag). (23) Thalia (24.8.; 11,5 mag), 
(346) Hermentaria (5.9.; 10,6 mag), (324) Bamberga 
(11. 9.; 8,1 mag). (419) Aurelia (16. 9.; 11,1 mag), 
(599) Luisa (22. 9.; 11,0 mag), (196) Philomela (23. 
9.; 10,9 mag), (89) Julia (25. 9.; 9,2 mag), (124) 
Alkeste (25.9.; 11,5 mag), (69) Hesperia (28. 9.; 11,1 
mag), (137) Meliboea (28.9.; 11,5 mag), (94) Aurora 
(30.9.; 11,5 mag). 

Najjasnejšia je (4) Vesta (8,0 — 8,2 mag) v Levovi, 
no začiatkom augusta je v tesnej blízkosti Slnka, 
podobne ako Ceres, je len T západnejšie. Posledné 
septembrové dni bude prechádzať v blízkosti galaxií 
M95aM96. 

Veste sa však vyrovná (324) Bamberga, ktorá 
v polovici septembra, pri opozícii, zjasní až na 
8,1 mag a oblúčikom bude prechádzať popred pekné 
pozadie pravej časti Rýb. 

Niektoré tipy pre astrofotografov sú na obráz-
koch. 

Kométy 
Jasnejšie kométy na oblohe absentujú, no ak máme 

k dispozícii výkonnejší prístroj na svoje si prídeme. 
Lemmon (C/2012 F6) by mala byť podTa nominál-

nej predpovede mimo dosahu stredných daleko-
hTadov, no vývoj jej jasnosti je priaznivý a je jasnej-
šia. Začiatkom augusta by mala mať asi 10 mag a do 
konca septembra zoslabne na 12 mag. Kedže je cir-
kumpolárna, mohla by vášnivejších pozorovaterov 
zaujať. 

C/2011 L4 (PANSTARRS), táto skvelá ozdoba 
jarnej oblohy, je tiež cirkumpolárna, no jej jasnosť už 
poklesla pod 12 mag. 

Dlhoočakávaná ISON (C/2012 S1) sa začiatkom 
septembra dostane pod 12 mag a koncom tohto obdo-
bia vychádza už hodinu po polnoci ako objekt 
10,5 mag. Vývoj jej jasnosti je zatial v súlade s pred-
povedami a tak sa v dalších mesiacoch máme na čo 

Efemerida kométy Lemmon 
(C/2012 F6) 
0átum RA(2000) 0(2000) mag el. 
1.8. 21 555,4m +69°40.3' 10.0 91.3 
6.8. 21h25.6m +70°22.1' 10.1 92.8 

11.8. 20h54.7m +70°31.8' 10.3 94.0 
16.8. 20h25.8m +70°12.6' 10.4 95.0 
21.8. 20h00.4m +69°29.7' 10.6 95.7 
26.8. 19h39.0m +68°28.8' 10.7 96.1 
31.8. 19h21.8m +67°15.5' 10.9 96.4 
5.9. 19h08.3m +65°54.3' 11.1 96.5 

10.9. 18h58.1 m +64°29.1' 11.2 96.3 
15.9. 18550,6m +63°02.6' 11.4 96.0 
20.9. 18h45.4m ±61°36.8' 11.5 95.6 

1 ahe nm 
30.9. 18540,2m +58°53,0' 11,9 94,3 

Efemerida kométy ISON 
(C/2012 Si) 
1.9. 08h41 .9m +22°07.5' 12.1 31.7 
6.9. 08h49.5m +21°32.5' 11.8 34.6 

11.9. 08h57.6m +20°54.4' 11.6 37.5 
16.9. 09h06.0m +20°12.7' 11.3 40.2 
21.9. 09h14.9m +19°26.6' 11.0 42.9 
26.9. 09h24.4m +18°35.2' 10.7 45.3 
1.10. 09h34,6m +17°37,4' 10,4 47,6 
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tešiť a koncom novembra by to mala byť možno aj 
„kométa storočia". 

Koncom septembra bude jasnejšia ako 12 mag aj 
kométa 2P/Encke, ktorá má obežnú dobu len 3,3 roka, 
čo je najkratšia obežná doba kométy. Maximum jas-
nosti však bude mať až v novembri a na rannej obloho 
bude súčasne s jasnejšou ISON. 

Meteory 
Mesiac bude v nove 6. 8., čo je takmer ideálne pre 

letně pozorovatelské expedície. Tie už sice nemajú 
takú popularitu ako kedysi, no zanietenci na ne ne-
zabudli. Ako to bolo s meteorickými expedíciami 
v minulosti píše M. Šulc v skvelom seriáli „Ohlédnutí 

za legendárními expedicemi" na http://www.astro.cz. 
Posledné júlové dni sú ešte len krátko po maxime 

južných Piscíd, južných S Akvaríd a a Kaprikorníd 
a tak celková aktivita len týchto južných rojov je 
slušná a presiahne 20 meteorov za hodinu. 

Perzeidy budú mať tradičně maximum 12. 8. vo 
večerných hodinách medzi 19. —21. hodinou. Mater-
skou kométou Perzeíd je kométa I09P/Swift-Tuttle 
s obežnou dobou 130 rokov, ktorá prošla perihéliom 
v roku 1992. Ostatná zvýšená aktivita bola po-
zorovaná v roku 2004, v tomto roku sa neočakáva, no 
nic je ani vylúčená a tak sa pozorovať iste oplatí. 

PAVOL RAPAVÝ 

• 

Meteorické roje (august - september 2013) 
Roj 
anithelionový zdrol (ANT) 
Piscis Austrinidy (PAU) 
južné 6 Akvaridy (SDA) 
a Kaprikornidy (CAP) 
Perzeidy (PER) 
K Cygnidy (KCG) 
a Aurigidy (AUR) 
septembrové s Perzeidy (SPE) 

Aktivita Max. Äsol a [°] Ö[°j Vinf r ZHR 
10. 12. —10.9 30 3,0 4 
15. 7.— 10. 8. 28. 7. 125° 341° —30° 35 3,2 5 
12. 7.— 23. 8. 30. 7. 127° 340° —16° 41 3,2 16 
3. 7.— 15. 8. 30. 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 

28. 8.— 5. 9. 1. 9. 158,6° 91° +39° 66 2,5 6 
5. 9.- 21. 9. 9. 9. 166,7° 48° +40° 66 3,0 5 

Kalendár úkazov a výročí (august - september 2013) 
dátum SEČ 1.9. 
1.8. 100. výročie (1913) narodenia G. A. Čebotareva 2.9. 
2.8. 80. výročie (1933) narodenia L. Valacha 5.9. 12,6 
3.8. 22,4 konjunkcia Jupitera s Mesiacom 

(Jupiter 4,8° severne) 
5.9. 
6.9. 9,1 

3.8. 9,9 Mesiac v odzemí (405 834 km) 8.9. 22,9 
4.8. 9,4 koniunkcia Marsu s Mesiacom (Mars 5,6° severne) 
4.8. asteroid (3) Juno v opozícii (8,9 map) 9.9. 
5.8. 6,2 konjunkcia Merkúra s Mesiacom 

(Merkúr 4,7° severne) 9.9. 17,3 
5.8. 60. výročie (1953) narodenia M. Maturkaniča 
5.8. asteroid (93) Minerva v opozícii (10,8 map) 10.9. 
6.8. 22,9 Mesiac v nove 12.9. 18,1 
6. 8. 70. výročie (1943) narodenia T. Fabini 13.9. 
6.8. asteroid (28) Bellona v opozici (11,4 map) 14.9. 
8.8. 35. výročie (1978) štartu Pioneer Venus 2 14.9. 

10.8. 0,4 konjunkcia Venuše s Mesiacom 
Nenuša 5,6° severne) 

15.9. 17,5 
16.9. 

12.8. 2,0 Merkúr v prislní (0,30749 AU) 17.9. 20,0 
12.8, maximum meteorického roia Perzeidy (ZHR 100) 
12.8. 35. výročie (1978) štartu sondy ICE 18.9. 16,8 
13.8. 7,1 konjunkcia Saturna s Mesiacom 

(Saturn 3,2° severne) 19.9. 12,2 
14.8. 11,9 Mesiac v prve) štvrti 19.9. 
16.8. 250. výročie (1763) narodenia G. B. Guplielminiho 20.9. 6,3 
16.8. 410. výročie (1603) narodenia A. Oleariusa 20.9. 14,0 
16.8. asteroid (7) Ids v opozícii (7,9 map) 21.9. 
17.8. maximum meteorického roja K Cygnidy (ZHR 3) 22.9. 21,7 
17.8. 19,3 zákryt Pluta Mesiacom 
18.8. trpasličia planéta (1) Ceres v koniunkcia so Slnkom 22.9. 
18.8. asteroid (52) Europa v opozícii (10,9 map) 23.9. 
19.8. 2,5 Mesiac v prízemí (362 263 km) 24.9. 
19.8. 130. výročie (1883) narodenia L. A. Kulika 25.9. 1,6 
21.8. 13,3 koniunkcia Neptúna s Mesiacom (Neptún 4,6° iužne) 25.9. 
21.8. 2,8 Mesiac v spine 25.9. 
22. 8. 90. výročie (1923) narodenia G. Skřivánka 26.9. 
23.8. 100. výročie (1913) narodenia F. Doičáka 27.9. 4,9 
24.8. 22,0 Merkúr v hornei koniunkcii 27.9. 19,3 
24.8. 7,3 koniunkcia Uránu s Mesiacom (Urán 2,7° (užne) 28.9. 7,4 
24.8. asteroid (23) Thalia v opozicí (11,5 map) 
25.8. 10. výročie (2003) vypustenia vesmirneho 

áalekohladu Spitzer 
28.9. 
28.9. 

26.8. 15,4 Neptún naibližšie k Zemi (28,97248 AU) 30.9. 
27.8. 2,8 Neptún v opozici 30.9. 
28.8. 20. výročie (1993) sondy Galileo — binárny 

asteroid Ida+Dactyl 1.10. 
28.8. 10,6 Mesiac v poslednel štvrti 2.10. 
30.8. 30. výročie STS-8 (1983), G. Bluford — prvý 

afroameričan vo vesmíre 
3.10. 0,3 
3.10. 15,1 

30.8. 21,9 Merkúr najáalel od Zeme (1,37524 AU) 4.10. 0,4 
31.8. 16,5 konjunkcia Jupitera s Mesiacom 

(Jupiter 5,3° severne) 
4.10. 
5.10. 1,6 

31.8. 0,8 Mesiac v odzemí (404885 km) 5.10. 
31.8. 100. výročie (1913) narodenia sira B. Lovella 6.10. 

maximum meteorického roja co Audgidy (ZHR 6) 
koniunkcia Marsu s Mesiacom (Mars 6,2° severne) 
Mesiac v nove 
asteroid (346) Hermentada v opozícii (10,6 map) 
koniunkcia Merkúra s Mesiacom (Merkúr 5,0° sev.) 
konjunkcia Venuše s Mesiacom 
(Venuša 1,2° severne) 
maximum meteorického roja septembrové 
e Perzeidy (ZHR 6) 
konjunkcia Saturna s Mesiacom 
(Saturn 3,2° severne) 
90. výročie (1923) narodenia A. Zenkerta 
Mesiac v prve( štvrti 
asteroid (324) Bamberpa v opozícii (8,1 map) 
35. výročie (1978) štartu Venery 12 
35. výročie (1978) štartu sondy Zond 5 
Mesiac v prizem( (367 394 km) 
asteroid (419) Aurelia v opozícii (11,1 map) 
konjunkcia Neptúna s Mesiacom 
(Neptún 4,5° (užne) 
konjunkcia Venuše so Saturnom 
(Venuša 3,5° iužne) 
Mesiac v spine 
310. výročie (1703) narodenia M. Lipsicza 
Pluto v zastávke, začne sa pohybovat pšamo 
koniunkcia Uránu s Mesiacom (Urán 2,3° iužne) 
100. výročie (1913) narodenia A. E. Covinptona 
jesenná rovnodennost, začiatok astronomickej 
iesene 
asteroid (599) Luisa v opozici (11,0 map) 
asteroid (196) Philomela v opozici (10,9 map) 
100. výročie (1913) narodenia L. H. Allera 
Merkúr v odslní (0,4667 AU) 
asteroid (89) Julia v opozici (9,2 map) 
asteroid (124) Alkeste v opozici (11,5 map) 
65. výročie (1948) narodenia V. Remeka 
Mesiac v poslednei štvrti 
Mes(ac v odzemí (404 309 km) 
konjunkcia Jupitera s Mesiacom 
(Jupiter 5,3° severne) 
asteroid (69) Hesperia vopozícii (11,1 map) 
asteroid (137) Meliboea v opozici (11,5 map) 
asteroid (94) Aurora v opozici (11,5 map) 
100. výročie (1913) narodenia 
V. A. Dombrovského 
koniunkcia Marsu s Mesiacom (Mars 6,6° severne) 
asteroid (44) Nysa v opozici (10 map) 
Urán naibližšie k Zemi (19,04002 AU) 
Urán v opozícii 
Venuša v odslní (0,72823 AU) 
začiatok svetového vesmírneho týždňa 
Mesiac v nave 
asteroid (176) Iduna v opozícii (11,4 map) 
asteroid (128) Nemesis v opozícii (10,5 mag) 

Tabul7cy 
východov a západov 
(december - január 2013) 
Sinko 

Súmrak 
Obč ansky Nauttcky Astro omický 

Vých. Záp. zač, ken, zač, kon, zač. kon. 

1.8. 4:15 19:17 3:38 19:54 2:50 20:41 1:51 21:39 
6.8. 4:21 19:09 3:46 19:45 2:59 20:31 2:04 21:26 

11.8. 4:28 19:01 3:53 19:36 3:09 20:20 2:17 21:12 
16.8. 4:35 18:52 4:01 19:27 3:18 20:09 2:28 20:58 
21.8. 4:42 18:43 4:08 19:17 3:27 19:58 2:40 20:44 
26.8. 4:49 18:33 4:16 19:07 3:36 19:47 2:51 20:31 
31.8. 4:56 18:23 4:23 18:56 3:44 19:36 3:01 20:18 
5.9. 5:03 18:13 4:31 18:45 3:52 19:24 3:11 20:05 

10.9. 5:10 18:03 4:38 18:34 4:00 19:13 3:20 19:53 
15.9. 5:17 17:53 4:45 18:24 4:08 19:01 3:29 19:41 
20.9. 5:24 17:42 4:52 18:13 4:15 18:50 3:37 19:29 
25.9. 5:31 17:32 5:00 18:03 4:23 18:39 3:45 19:17 
30.9. 5:38 17:21 5:07 17.52 4:30 18:28 3:53 19:06 

Mesiac 
Východ Západ 

Jupiter 
Východ Západ 

1.8. 15:13 1.8. 1:37 17:32 
6. 8. 4:00 18:28 6. 8. 1:22 17:17 

11.8. 9:24 20:36 11.8. 1:07 17:01 
16. 8. 15:02 16. 8. 0:52 16:45 
21.8. 18:31 5:08 21.8. 0:37 16:29 
26. 8. 20:59 11:05 26. 8. 0:22 16:13 
31.8. 15:22 31.8. 0:07 15:57 

5. 9. 5:01 17:49 5. 9. 23:48 15:40 
10. 9. 10:43 20:23 10. 9. 23:33 15:24 
15. 9. 15:22 0:16 15.9. 23:17 15:06 
20. 9. 17:55 6:28 20. 9. 23:00 14:49 
25. 9. 20:58 11:46 25. 9. 22:44 14:32 
30. 9. 0:39 14:58 30. 9. 22:27 14:14 

Merkúr 
Východ _Západ 

Saturn 
Východ Západ 

1.8. 2:40 18:09 1.8. 12:02 22:25 
6. 8. 2:49 18:19 6.8. 11:43 22:06 

11.8. 3:10 18:30 11.8. 11:25 21:47 
16. 8. 3:41 18:40 16. 8. 11:07 21:28 
21.8. 4:16 18:45 21.8. 10:49 21:09 
26. 8. 4:53 18:46 26. 8. 10:31 20:50 
31.8. 5:27 18:43 31.8. 10:14 20:31 

5. 9. 5:58 18:38 5.9. 9:56 20:12 
10. 9. 6:26 18:31 10.9. 9:39 19:54 
15. 9. 6:52 18:23 15.9. 9:22 19:35 
20. 9. 7:16 18:14 20.9. 9:05 19:16 
25. 9. 7:37 18:05 25. 9. 8:48 18:58 
30. 9. 7:56 17:55 30. 9. 8:31 18:39 

Venuša 
Východ Západ 

Urán 
Východ Západ 

1.8. 7:13 20:35 1.8. 21:22 10:09 
6. 8. 7:26 20:26 6. 8. 21:02 9:49 

11.8. 7:40 20:16 11.8. 20:42 9:29 
16. 8. 7:53 20:06 16. 8. 20:22 9:09 
21.8. 8:06 19:57 21.8. 20:02 8:48 
26. 8. 8:19 19:47 26. 8. 19:43 8:28 
31.8. 8:32 19:37 31.8. 19:23 8:07 

5. 9. 8:46 19:27 5.9. 19:03 7:47 
10. 9. 8:59 19:17 10.9. 18:42 7:26 
15. 9. 9:12 19:08 15.9. 18:22 7:06 
20. 9. 9:26 18:59 20.9. 18:03 6:45 
25. 9. 9:39 18:51 25. 9. 17:43 6:24 
30. 9. 9:52 18:44 30. 9. 17:23 6:03 

Mars 
Východ Západ 

Neptún 
Východ Západ 

1.8. 1:53 17:56 1.8. 20:09 6:42 
6. 8. 1:50 17:49 6.8. 19:49 6:22 

11.8. 1:46 17:41 11.8. 19:30 6:02 
16. 8. 1:43 17:32 16. 8. 19:09 5:42 
21.8. 1:41 17:23 21.8. 18:49 5:21 
26. 8. 1:38 17:14 26. 8. 18:29 5:01 
31.8. 1:36 17:03 31.8. 18:09 4:40 

5. 9. 1:33 16:53 5.9. 17:50 4:20 
10. 9. 1:31 16:42 10.9. 17:30 4:00 
15. 9. 1:28 16:30 15.9. 17:10 3:39 
20. 9. 1:26 16:19 20. 9. 16:50 3:19 
25. 9. 1:23 16:07 25. 9. 16:30 2:58 
30.9. 1:20 15:55 30. 9. 16:10 2:38 
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Podujatia / Album pozorovatel'a 

Aj s malým d'alekohl'adom 
sa dá robit' velká veda 
Kont erencia Scientific Applications of Small Telescopes, Koninki 2013 

V dňoch 10.— 12. mája 2013 sa v Polsku konala 
konferencia o využívaní malých dálekohladov 
a nechýbali na nej ani slovenskí zástupcovia z As-
tronomického ústavu SAV. 

Téma malých ďalekohladov je aj v slovenskej as-
tronómii stále aktuálna. Hoci sa už túto jeseň AsU 
SAV chystá na inštaláciu nového 1,3-metrového 
dálekohladu, ktorý bude najváčší na Slovensku 
(doterajší rekord drží 1-metrový Vihorlatský národ-
ný teleskop umiestnený na Astronomickom obser-
vatóriu na Kolonickom sedle), v svetovom meradle 
sa bude stále radiť medzi tie malé prístroje. Preto sa 
štyria slovenskí astronómovia rozhodli zúčastnit 
konferencie o možnostiach využitia takýchto ma-
lých prístrojov vo vedeckej sfére, ktoní zorganizo-
vali ich polskí kolegovia začiatkom mája v Krakove 
a Koninkach. 

Prezentácia účastníkov a prvý blok prednášok sa 
uskutočnili na Pedagogickej univerzite v Krakove, 
kde má výučba astronómie už dlhú tradíciu. Nie-
ktorí účastníci využili túto príležitost a navštívili či 
už historické centrum mesta alebo známy zámok 
Wawel. Počas úvodných prednášok sme si oprášili 
znalosti z histórie astronómie a menšou lyžičkou 
sme načreli do témy spektroskopia. Na ďalšie bloky 
prednášok sme sa presunuli do samotných Ko-
niniek. 

Aj keď toto miesto by mnohí z nás hladali 
(máme) na mapách Polska, nás (ne)prekvapila 
malebná krajinná scenéria. V rámci programu sme 
mali možnost prezrieť si aj nedaleké astronomické 
observatórium na Mt. Suhora vo výško 1000 m 
n. m., kde má katedra astronómie Pedagogickej 
univerzity v Krakove svoje vysunuté pracovisko 
(na porovnane: Observatórium na Skalnatom plese 
má nadmorskú výšku 1786 m). K observatóriu sme 
sa vyviezli na jednosedačkovej lanovke (poniektorí 
aj s bicyklami), na cestu dolu niektorí uprednostnili 
už vlastné nohy (aby si mohli pozbierať stratené ve-

ci). Potešilo nás, že naši polskí kolegovia použfvajú 
rovnaký teleskop, ako máme my (60-cm d'alekohlad 
typu Cassegrain výroby Carl Zeiss), ale oproti nám 
majú automatizovanú kupolu a o čosi modernejšie 
zariadené pracovne. 

Druhý blok prednášok priniesol okrem obser-
vačných těm aj príspevky o velkých vesmírnych 
programoch ako Kepler či Gala alebo problém tem-
ného prúdu na CCD čipoch. Upine nový pohlad na 
malé teleskopy priniesla prednáška o nano-telesko-
poch. Počas prestávky odprezentovali svoje vedecké 
výsledky formou posterov aj dvaja doktorandi AsÚ 
SAV; Jozef Nedoroščík s témou Eclipsing binaries 
in the ASAS survey: Fourier analysis and light 
curve properties a Zoltán Garai s témou Search for 
a circwnplanetarv material and orbital period vari-
ations of short-period Kepler exoplanet candidates. 

Najlepšie zo slovenskej výpravy prišlo (takmer) 
na konec. V sobotu krátko po 19-tej hodine do-
stal priestor Theodor Pribulla, ktorý ako pozvaný 
„spíker" informoval vedeckú obec o výsledkoch 
med7inárodného projektu Dwarf, ktorý je zameraný 
na výskum cirkumbinárnych exoplanét (extraso-
lárne planéty, ktoré obiehajú dvojhviezdu) a ktorého 
je vedúcim. 

Štvoricu slovenských vyslancov u našich sever-
ných susedov uzatváral bývalý pracovník Astro-
nomického ústavu SAV Jozef Tremko. 

Táto konferencia prinesla našim účastnikom vela 
poznatkov o áalšom využití malých teleskopov vo 
vede z teoretického a praktického hladiska a zá-
roveň poskytla niekolko inšpiratívnych momentov, 
ktoré astronómovia využijú pri organizácii tema-
ticky podobne zameranej konferencie, ktorá sa 
uskutoční koncom septembra tohto roku v areáli As-
tronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici. 

Zoltán Garai, Zuzana Kreibiková, 
Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica 

Kométa Panstarrs bola aj v máji zaujímavá 

Výstup účastníkov konferencie k observatóriu 
na lilt. Suhora. Foto: J. Nedoroščík 

60-cm dálekohl'ad typu Cassegrain výroby Carl Zeiss 
v kupole observatória. Foto: Z. Garai 

Dvaja slovenskí účastníci konferencie, J. Nedoročšík 
a Z. Garai, pred kupolou observatória. Foto: T. Pribulla 

Kométu Panstarrs som začal fotografovat' od 
16.3. 2013. Odvtedy mi počasie dovolilo odfo-
tografovat'ju trikrát. Nakolko je severný obzor 
z mojej pozorovatelhe neprístupný, tak som 
vždy musel vyrazit' „do pol'a" a fotit'ju menšími 
prenosnými prístrojmi. Vyčkal som čas, ked'sa 
kométa vyšplhala vyššie a začala byt' prístup-
nou aj z mojej pozorovatel'ne. Hoci jej jasnost' 
dost poklesla (v čase keď vznikla táto foto-
grafia som ju odhadol na +7,8 mag), zdá sa 
mi, že bola ešte zaujímavejšia, ako v čase svo-
jej maximálnej jasnosti. Najmá tenký, dlhý (ihli-
covitý) protichvost bol úžasný a siahal daleko 
za okraj fotografie. Kedže som památník a zažil 
som a aj fotografoval kométy Hyakutake 
(1996) a Hale-Bopp (1997), taky porovnaní 
s týmito kométami, kométe Panstarrs ohýbala 
len ich farebnost', ktorá je neprekonatelhá. Fri 
skladaní fotogfrafie mój DSS „štrajkoval", tak 
som o spoluprácu poprosil mójho sice mlad-
šieho, ale skúsenejšieho priatel'a astrofoto-
grafa Fera Michálka, ktorý kométu spracoval, 
za čo mu d'akujem. Ďalšie plány? Kométa 
Lemon a neskór kométa Ison. 

Marián Mičúch 

Kométa C/2011 L4 Panstarrs, Plevník 15. 5. 2013, 
od 00:30 do 01:40 LSEČ, jasno mierny vánok. New-
ton 200/1000, nemodifikovaný Cannon 350 D, 
20x180 s, ISO 1600. 
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Seminár 
o svetelnom 
znečisteni 

Už devátnásty rok sa v metropole stredného Sloven-
ska v Banskej Bystrici koná medzinárodný festival fil-
mov o životnom prostredí Envirofilm. Tohtoročná 
prehliadka filmov bola 3. — 8. júna nielen v Banskej 
Bystrici, ale aj v áalších úsmich slovenských mestách. 
Súčasťou Envirofilmu sú aj viaceré sprievodné poduja-
tia. VzhTadom na to, že naša spolupráca s jej organizá-
torom, Slovenskou agentúrou životného prostredia,je 
už niekolko rokov velmi dobrá, jednou zo sprievod-
ných podujatí bol aj odborný seminár Správne osvet-
lovanie a životné prostredie, ktorý sa konal v Starých 
Horách 5. — 7. júna 2013. Organizátorom odborného 
seminára bola Slovenská ústredná hvezdáreň v Hur-
banove a Hvezdáreň v Rimavskej Sobote v spolupráci 
so sekciami ochrany pred svetelným znečistením SAS 
pri SAV a Slovenského zvl zu astronómov (SZA). 

Každému z Česka ale aj zo Slovenska, kto sa proble-
matikou svetelného znečistenia zaoberá trochu podrob-
nejšie, je určite meno Tomáš Maixner dobre známe. 
Tento svetelný technik z Prahy je známy ako oponent 
„aktivistov" zaoberajúcich sa touto problematikou. 
Vystúpenia z oboch strán v médiách sú často ostré, 
kontraproduktívne, niektorí si „nevedia prisf na me-
no"... Iniciátor seminára P. Rapavý, napriek tomu, že 
danú situáciu velmi dobre pozná, sa však rozhodol ho 
na seminár pozvať, a ako sa ukázalo, bole to rozhodnu-
tie správne! VzhTadom na to, že problematika svetel-
ného znečistenia je velmi rozsiahla a zasahuje do mno-
hých oblastí, oslovili sme viacerých kvalitných 
odbornikov, ktorí sú v danej problematike doma, a dú-
fali sme, že naše pozvanie neodmietnu. Pozvanie pri-
jali, a tak bol program skvelý. 

Seminár otvoril generálnym riaditel SÚH Ing. Pintér 
a starosta obce J. Kováč. Odborný program bol až do 
neskorých hodin vyhradený Ing. Maixnerovi, ktorému 
áakujeme za to, že mal odvahu prísť a diskutovať 
o danej problematike. Názory sa síce niekedy rozchá-
dzali, no vcelku sme si bez emócií porozumeli a zhodli 
sa. Blo toho dosť: od základných pojmov, cez nežia-
duce účinky svetla/tmy, prínosy a zápory svetelných 

Dr. P. Begeni sis prof. M. Zemanem rozumeli... 

zdrojov až po legislativu v EÚ a ČR. Kedže diskusie 
boll obsiahle, príspevok o fotovoltike vo verejnom 
osvetlení bol až v nasledujúci deň. Zdá sa, že ostré 
hrany sa obrúsili, našlo sa porozumenie aj návrhy pre 
áalšiu vzájomnú spoluprácu. Dúfajme, že v budúcnos-
ti už nebudeme stáť na opačných stranách brehu a po-
stupne sa dostaneme na breh rovnaký... 

Možnosti regulácie osvetlenia prezentoval Ing. J. 
Sedlák (SEAK Prešov), ktorého firma je na špičkovej 
úrovni a aj priamo na firemnom webe je možné si zistiť 
kolko a ako sa dá ušetriť. Ako je to s vplyvom osvetle-
nia na dopravu predstavil z médií známy dopravný ana-
lytik J. Bazovský, a priznal sa, že pozvanie prijal aj 
z dóvodu, že kedysi sa astronmmi aktívne venoval. 

Prednáškami prispeli do programu aj astronómovia, 
ktori sa u nás tejto problematike začali venovaf ako 
prví. RNDr. P. Begeni (SZA, SAS) podrobne infor-
moval o všetkom, čo sa tejto problematiky týka v legis-
latíve na Slovensku a prednášku okorenil niekolkými, 
niekedy až absurdnými príkladmi z praxe. Jeho druhý 
príspevok sa zameral na azda najzávažnejší negatívny 
vplyv nevhodného svietenia na nočné životné pro-
stredie. RNDr. M. Rybanský, DrSc., hovoril o žiarení 
hornej atmosféry Zeme, čo je problematika, ktorej sa 
kedysi venoval. 

Samostatný blok bol venovaný „našim" oblastiam 
tmavej oblohy. Jizerská oblast tmavé oblohy a novo-
zriadenú Beskydská (Kozmos 2/2013) predstavil 
P. Suchan (ČAS, Asi) AV ČR), Park tmavej oblohy 
Poloniny P. Rapavý a Park Gwiezdnego Nieba 
Bieszczady I. Kudzej. 

Živá diskusiu vyvolala neuveriteine pútavá prednáš-
ka o globálnych problémoch a ekosystémových služ-
bách v krajine Ing. P. Saba, CSc. (Centrum vedy 
a výskumu, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja 
Bela v Banskej Bystrici). Perspektivy negatívneho 
vývoja nás niekedy až zamrazili. 

Zlatým klincom programu boll prednášky prof. Ze-

Pekná farba kométy C/2012 F6 Lemmon 

Kométa Lemmon a M31, Plflvník-Drienové, l7. 6. 2013 ,otl 02:39 tSEČ, teleobjektiv Sigma 4,5/120, 
exp. 1 x 150 s, ISO 1600, mierny opar. Snímka vpravo: Kométa Lemmon, Plevník-Drtenové 13. 6. 2013 od 
02:18 LSEČ, Newton 200/1000, exp.1 x 210 s, ISO 1600, jasno. 

mana a Dr. Kucharika. S „otvorenými ústami" sme 
počúvali uznávaného odborníka na melatonín prof. 
RNDr. M. Zemana, DrSc. (Katedra živočíšnej fy-
ziológie a etológie, Prírodovedecká fakulta UK 
v Bratislave), ktorý nás informoval o najnovšom 
vedeckom pohTade na melatonín, teda kTúčovom prob-
léme vplyvu nedostatku tmy na náš organizmus. 
Charizmatický lektor, história aj súčasné trendy vo 
výskume holi presne to, čo sme očakávali. Rovnako 
pútavo nás o vplyve svetla na naše zdravie informoval 
taktiež odborník z fachu, neurológ MUDr. M. Kucharik 
(Neurologická klinika, Univerzitná nemocnica Bratisla-
va). Odborná časť seminára uzavrel RNDr. P. Rapavý 
(Hvezdáreň v Rimavskej Sobote) príspevkom o metó-
dach merania jasu nočnej oblohy, ktorý je pre určo-
vanie negatívneho trendu kTúčový. 

V záverečných príhovoroch P. Suchan pokakoval za 
spoluprácu hlavnému organizátorovi SÚH v Hur-
banove, ktorá je aj vyhlasovateTom medzinárodne fo-
tosúťaže Svietrne si na cestu, nie na lnviezdy. Termín 
seminára nebol náhodný, a tak program pokračoval ešte 
slávnostným vyhodnotenie 19. Envirofilmu s udefova-
ním cien v Cikkerovej sieni Starej radnice v Banskej 
Bystrici. Všetko zvládnuté na vysokej profesionálnej 
úrovni a ukážky ocenených filmov boll skvelé. 

Seminár bol póvodne plánovaný ako akýsi experi-
ment, o ktorom sme nevedeli, ako to dopadne. 
A dopadlo to nad naše očakávanie. Poáakovanie teda 
pat í organizátorom, Ing. D. Rajčanovej, manažérke 
festivalu, a samozrejme, našim skvelým lektorom, bez 
ktorých by seminár nemohol dosiahnuť skutočne 
vysoká odbornú úroveň. 

Viac informácií na http://szaa.org/index.php/ 
seminar-o-svetelnom-znecisteni.htrnl 

Peter Begeni 

Ing. T. Maixner 

Po tom, čo sa kométa Panstarrs pomaly 
stráca z oblohy, všetci čakáme na kométu 
ISON. Medzitým však takmer ušla našel po-
zornosti dálšia, aj keá nie „oslnivo jasná', ale 
velmi pekná kométa Lemmon. Bole to možno 
preto, lebo jej póvodne predpovedaná jas-
nost' bola malá. Najmá jej nádherná zeleno-
modrá farba bola porovnatelhá s kométami 
Hyakutake, Christenzen, Hartley 2 či Garrad. 
To ju z mójho pohl'adu robí zaujímavejšou, 
ako Panstarrs. Počasie a aj technické problé-
my mi dovolili urobif len dva jednotlivé zábe-
ry, z toho jeden ked'sa premietala do blízkosti 
Galaxie M31. Držme si palce, aby aj kométa 
ISON bola taká farebná. 

Marián Mičúch 
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Staré a nově 
hviezdy 
v galaxii Andromeda 

optická snímka 

sendvič z niekolkých optických sňímok 

infračervená snímka 

rtintgenová snímka 

Observatóriá Európskej vesmírnej agen-
túry (ESA) sa spojili, aby ukázali galaxiu 
M 31 v Andromede v novom svetle. Ves-
mírny dálekohl'ad Herschel získal doteraz 
najpodrobnejšiu infračervenú snímku tejto 
galaxie s prstencami nových hviezd. Rónt-
genový satelit XMM-Newton zviditelhil 
umierajúce hviezdy, vyžarujúce v agónii 
rčntgenové žiarenie. 

Galaxia M 31 v Andromede je najbližšou 
špirálovou galaxiou. Podobá sa na našu 
Mliečnu cestu: v oboch je niekolko stoviek 
miliárd hviezd. Citlivé detektory dáleko-
hfadu Herschel rozlišili v dálekej infračer-
venej oblasti obrovské mračná chladného 
plynu, v ktorých sa formujú hviezdy. 
V týchto mračnách je množstvo pracho-
vých kukiel, kde sa hmota gravitačne za-
hust'uje, až kým sa nezrodí hviezda. Tento 
proces trvá niekolko stoviek miliónov 
rokov. Ked' hviezdny zárodok nabalí kri-
tické množstvo hmoty, začne žiarifvo 
viditelhom svetle. Žiarenie časom „rodný 
oblak" rozptýli a hviezda sa stane viditel= 
nou pre optické dálekohl'ady. 

Spirálových galaxií je vel'a, ale M 31 je 
zvláštna tým, že okolo jej stredu rozlišili 

Galaxia M 31 vAndromede, najbližšia špi-
rálová susedka Mliečnej cesty, na snímkach 
s doteraz navyšším rozlišením. Prvé dye snímky 
vlávo poli exponované vo viditel'nej oblasti spektra, 
pričom druhá zhora vznikla spracovaním niekolkých 
optických fotografií. Na tretej snímke vlávo vidíte Andro-
medu v infračervenej oblasti, na štvrtej snímke v rčntgenovej. 
Centrálna snímka galaxie Andromeda je kombinovaná 
(IR+rčntgen). 

kombinovaná, infračervená&róntgenová snímka 

prstenec prachu s priemerom 75 000 sve- 
telných rokov. Astronómovia sa nazdávajú, 
že sa prstenec mohol vytvorit' počas jednej 
z kolízií M 31 s inou galaxiou. Na snímkach 
z Herschela vidíme dokonca niekolko 
okrúhlych prstencov. Vo všetkých sa rodia 
hviezdy. 

Snímka z róntgenového dálekohl'adu 
XMM-Newtom vznikla zároveň s infračer-
venými snímkami Herschela. V infračer- 
venej oblasti sa prejavili mladé, v róntge- 
novej staré, dožívajúce hviezdy. 

Newton objavil v M 31 stovky zdrojov 
róntgenového žiarenia, vščšinou nako- 
pených okolo centra, kde je hviezd najviac. 
V tejto oblasti podchvíl'ou kolidujú nára-
zové viny odvrhnutých obálok a zvyškov 
explodujúcich hviezd. Dalšími zdrojmi 
r6ntgenového žiarenia sú dvojhviezdy, 
uzavreté v gravitačnej pasci, až kým 
nezaniknú. 

Ked' jedna zo zložiek dvojhviezdy vy-
buchne, očeše obálku aj zo svojho part-
nera. Horúci plyn, ktorý sa rúti priestorom, 
intenzívne žiari v rčntgenovej oblasti. 
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