
História výskumu Slnka v Astronomic-
kom ústave SAV (AsÚ) sa začala pred

70-timi rokmi dňa 19. septembra 1943, keď
bol urobený prvý zákres slnečných škvŕn
pomocou ďalekohľadu umiestnenom na no-
vovybudovanom Štátnom observatóriu na
Skalnatom Plese. Zákresy slnečných škvŕn
sa uskutočňujú doteraz ako vhodný základ
pre štúdium cyklov slnečnej aktivity. V archí-
ve AsÚ sa ich nachádza viac ako 14 000.
18. júna 1953 dostalo dovtedajšie Štátne ob-
servatórium štatút Astronomického ústavu,
ktorý sa stal jedným zo zakladajúcich ústa-
vov novovzniknutej Slovenskej akadémie
vied. Následne vzniklo samostatné Oddele-
nie fyziky Slnka (OFS).

Rozvoj fyzikálneho výskum Slnka nastal
na AsÚ po vybudovaní observatória na Lom-
nickom štíte, kde 4. septembra 1962 „uvi-
del“ prvé svetlo slnečný koronograf – špe-
ciálny ďalekohľad na pozorovanie slnečnej
koróny mimo zatmení Slnka. 

Prvé pozorovanie slnečných protuberan-
cií sa tu uskutočnilo dňa 14. 9. 1962 a v roku
1965 začali pozorovania emisnej koróny, čo
považujeme za zrod spektroskopie na AsÚ.
Po ôsmich rokoch pribudol prvému korono-
grafu „brat – dvojča“, identický druhý ko-
ronograf, a začala sa éra intenzívneho vý-
skumu slnečnej koróny a protuberancií. 

Paralelne s výskumom koróny na Lom-
nickom štíte boli získavané unikátne dáta aj
počas expedícií za zatmeniami Slnka.
Uskutočňovali sa pozorovania bielej
koróny a polarimetrické a foto-
metrické merania, ktoré
vyústili do vý-
znamných
vedeckých
výsledkov. 

Prvá expedí-
cia za úplným
zatmením Slnka
sa uskutočnila 
v r. 1954 a od-
vtedy pracovníci
AsÚ organizovali,
alebo sa spolupo-
dieľali na 21 expe-
díciách v rôznych
štátoch sveta. 
Ďalšou význam-

nou etapou vo vý-
skume Slnka na AsÚ bolo zavedenie
fotografických pozorovaní fotosféry a chro-
mosféry Slnka (na Skalnatom Plese) s vy-
užitím H filtra prepúšťajúceho žiarenie 

v úzkom okolí spektrálnej čiary vodíka.
Pravidelné pozorovania sa začali 1. júla
1971 a slúžili na štúdium morfologických
vývojov slnečných škvŕn a erupcií. Neskôr
bolo pozorovanie slnečnej chromosféry a fo-
tosféry prenesené zo Skalnatého Plesa na
Starolesnianske lúky. V tejto lokalite vybu-
dovala v r. 1984 firma Carl Zeiss Jena Hori-
zontálny slnečný ďalekohľad so spektro-
grafom (HSĎS), ktorý mal na tú dobu úcty-
hodné parametre: priemer hlavného zrkadla
50 cm a veľký spektrograf s možnosťou ex-
ponovania spektier na fotoplatne rozmeru
23×18 cm. Už v r. 1985 bolo na tomto
prístroji získaných 235 spektier, čím sa
vedecký záber OFS opäť výrazne posunul 

k fyzikálnemu výskumu slnečnej
fotosféry a chromosféry. Vtedajšie vedenie
OFS múdro podporovalo rozvoj spek-
troskopie ako hlavného smeru do budúc-
nosti, vysielalo mladých pracovníkov na
Krymské astrofyzikálne observatórium, kde
boli veľmi bohaté skúsenosti v tejto výskum-
nej oblasti. Z materiálu získaného na HSĎS
vznikla jedna dizertačná práca o modelovaní
horúcich štruktúr v chromosfére a viacero
vedeckých článkov a referátov o dy-
namike protuberancií. Najhlavnejší
prínos HSĎS bol však v tom, že
poskytol novej generácii mladých
pracovníkov OFS možnosť zís-
kavať skúsenosti v oblasti
spektroskopie s veľkým
priestorovým a spektrálnym
rozlíšením. To sa ukázalo
ako kľúčový moment pre

ďalší rozvoj slnečnej fyziky na AsÚ a pre
prístup na veľké svetové slnečné ďaleko-
hľady a spektrografy po r. 1989. Prvé po-
zorovanie slnečnej fotosféry s Vákuovým
vežovým teleskopom (VTT) bolo uskutoč-
nené pracovníkmi OFS na Observatório del
Teide na Tenerife počas observačnej kam-
pane 18. až 24. júna 1992. Nasledovali tak-
mer pravidelné pozorovania každý rok, 
a záber bol rozšírený aj na francúzsko-ta-
liansky slnečný ďalekohľad THEMIS, umiest-
nený tiež na Tenerife, na Holandský otvo-
rený teleskop (DOT) a Švédsky slnečný
teleskop (SST), ktoré sú na ostrove La Pal-
ma. Čoskoro sa ukázalo, že pozorovania 
z veľkých slnečných ďalekohľadov neposta-
čujú na postihnutie komplexnosti slnečnej at-
mosféry a je nevyhnutné pribrať aj družicové
pozorovania, ktoré by rozšírili náš záber aj
do oblasti UV a röntgenového žiarenia. A tak
paralelne s pozorovaniami na slnečných
vežiach sa pracovníci OFS v 90. rokoch

Zvýšená intenzita v čiarach Ca II H
(396,9 nm) a K (393,4 nm) v spek-
tre horúcej chromosférickej flokule.
Pozorovanie na HSĎS.

Výstavba observatória na Lomnic-
kom štíte.

Koronografy na Lomnickom štíte 
a záznam emisného spektra sl-
nečnej koróny.

70 rokov výskumu Slnka v Astronomickom ústave SAV

530,3 nm
(Fe XIV)

544,6 nm
(Ca XV)

569,4 nm
(Ca XV)

Pracovník OFS
nastavuje celo-
stat na slnečnej
veži VTT na Te-
nerife.
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Spektroskopia a polarimetria slnečnej chromosféry a fotosféry
Príslovie hovorí, že „jeden obrázok je viac ako tisíc slov“. Slneční fyzici hovoria, že „jedno

spektrum je viac ako tisíc obrázkov“, pretože ani najlepšie obrázky slnečných štruktúr ne-
dokážu nič povedať o ich chemickom zložení, teplote, hustote, ionizácii, rýchlostiach 
a magnetickom poli. Tento informačný obsah má iba spektrum žiarenia objektu. V OFS sa
spektroskopický výskum chromosféry začal rozvíjať vďaka Horizontálnemu slnečnému
ďalekohľadu so spektrografom HSĎS. Výskum bol zameraný na spektroskopiu horúcej
chromosféry v spektrálnych čiarach Ca II K a H, Balmerovej série a infračerveného tripletu
Ca II. Modelovaním a porovnaním s pozorovaniami boli určené výškové priebehy teploty,
hustoty a ionizácie vo flokule. HSĎS slúžil aj na testovanie použiteľnosti optických vlákien v
slnečnej spektroskopii a meranie rýchlosti plazmy v okolí slnečných škvŕn a ako výukový
prístroj pre študentov astronómie z UPJŠ Košice v rámci Astrofyzikálneho praktika.

Významný pokrok nastal keď pracovníci OFS získali prístup k špičkovému VTT na ostrove
Tenerife, ktorý prevádzkuje najmä Kiepenheuerov inštitút pre fyziku Slnka vo Freiburgu (Ne-
mecko). VTT, umiestnený v nadmorskej výške 2390 m v perfektnej astroklíme na Kanárskych
ostrovoch, je kombináciou slnečného ďalekohľadu s priemerom primárneho zrkadla 70 cm 
a veľkého spektrografu. Je vybavený špičkovou adaptívnu optikou na odstránenie chvenia
obrazu vplyvom zemskej atmosféry. Naše pozorovacie kampane na VTT boli a sú zamerané
najmä na spektroskopiu a spektropolarimetriu škvŕn a granulácie vo fotosfére. Medzi naj-
významnejšie výsledky patrí experimentálne potvrdenie výskytu nárazovej vlny a následného
šoku vzniknutého rýchlym ponorením plazmy pod slnečný povrch v medzigranulárnom
priestore, polarimetrické meranie vynárajúcej sa magnetickej slučky v granulácii a časový
vývoj výškového rozloženia teploty a rýchlosti vo fotosfére. Všetky tieto výsledky boli získané
vďaka použitiu spektroskopie a spektropolarimetrie s veľkým spektrálnym, priestorovým 
a časovým rozlíšením. (J. Koza)

Vynárajúca sa magnetická slučka v granulácii
Z polarimetrických pozorovaní na VTT s prístrojom „Tenerife Infrared Polarimeter“ sa po-

darilo po prvý raz z pozemských pozorovaní zaznamenať a modelovať časový vývoj vynára-
júcej sa ultramalej magnetickej slučky s rozmerom približne 750 km a trvaním 12 minút. Ľavý
obrázok ukazuje model vynárania slučky. Na pravom obrázku sú polarimetrické pozorova-
nia tzv. Stokesových profilov I,Q,U,V. (A. Kučera, P. Gömöry, J. Koza, J. Rybák)

Časový vývoj výškového rozloženia teploty a rýchlosti vo fotosfére
Granulácia v pokojnej oblasti slnečnej fotosféry (dole vľavo). Svetlé jasné škvrnky s prie-

merom približne 1000 km (1 Mm) sú granuly – stúpajúce prúdy horúcej plazmy, obklopené
tmavšími intergranulárnymi priestormi chladnejšej a hustejšej plazmy ponárajúcej sa späť
pod povrch. Dve malé škvrnky sú póry malej, magneticky aktívnej oblasti. Zvislá čiara ozna-
čuje polohu štrbiny spektrografu. Na obrázku uprostred sú spektrálne čiary (tmavé zvislé
pásy) v žiarení fotosféry z miesta zodpovedajúceho polohe štrbiny na obrázku vľavo. Z 15-mi-
nútovej série takýchto spektier bol určený vývoj teploty slnečnej fotosféry vo výške 250 km,
ktorý dokumentuje teplotná mapa vpravo. Ukazuje, že v tejto hladine je teplotný rozdiel
medzi najchladnejšími a najhorúcejšími oblasťami 600 K. Vyššie teploty boli zaznamenané
v magnetickej oblasti. (J. Koza)

zapojili do družicového výskumu Slnka
vlastnými pozorovacími programami, využí-
vajúc najmä prístroje na sonde SOHO
(MDI, SUMER, CDS, EIT) a satelity TRACE,
YOHKOH a v súčasnosti HINODE, SDO,
STEREO. To umožnilo skúmať veľmi horúce
časti slnečnej plazmy a vysokoenergetické
procesy – erupcie. Vývoj v svetovej slneč-
nej fyzike však pokračoval ďalej a spektro-
skopia slnečnej atmosféry sa čím ďalej tým
viac presúvala k modernejšej spektropo-
larimetrii. Vyžiadal si to výskum magnetic-
kých a rýchlostných polí na Slnku, ktoré sú
kľúčové pre pochopenie prenosu energie

do vyšších vrstiev slnečnej atmosféry a pre
vyriešenie záhady ohrevu slnečnej koróny.
Pracovníci OFS úspešne zachytili tento
trend. Využívajú polarimetre na VTT a pub-
likovali vynikajúce výsledky z oblasti výsku-
mu vývoja slabých magnetických polí v sl-
nečnej granulácii. Vývoj nezaspal ani na
domácej pôde a v r. 2011 bol na obser-
vatóriu na Lomnickom štíte inštalovaný
unikátny prístroj za viac ako 600 000 eur,
Koronálny Multikanálový Polarimeter
(CoMP-S). Pravidelnú prevádzku začal 
v r. 2013, práve v roku 70. výročia prvého
pozorovania Slnka na AsÚ. Krajší darček si
pracovníci OFS ani nemohli želať. Vďaka
prístroju, ktorého úlohou je merať magne-
tické a rýchlostné polia priamo v slnečnej
koróne a v protuberanciách, sa zaradili 
k svetovej špičke.

(A. Kučera)

Satelit na výskum Slnka HINODE.

Vákuový vežový teleskop VTT na
Tenerife.
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V slnečnej fyzike je naliehavá potreba
priamych meraní rýchlostí plazmy a magne-
tických polí v slnečnej koróne a protuberan-
ciách s veľkým priestorovým a časovým roz-
líšením. Takéto pozorovania sú nenahradi-
teľné pre výskum ohrevu slnečnej koróny 
a pre analýzu eruptívnych procesov (erupcie
a výrony koronálnej hmoty). Nový CoMP-S
(Koronálny Multi-kanálový Polarimeter pre
Slovensko) je prístroj vyvinutý presne na
takéto pozorovania s priestorovým rozlíše-
ním 1 oblúková sekunda, časovým rozlíšením
niekoľkých sekúnd a spektrálnym rozlíšením
0,01 nm pri dostatočnom pomere signálu
voči šumu. Je mladším a modernejším
„bratom“ prístroja CoMP, ktorý je v pre-
vádzke na observatóriu Mauna Loa na Ha-
vajských ostrovoch. Jadrom prístroja je Lyo-
tov úzkopásmový filter s polarimetrom,
umiestnený s dvoma karuselmi polarizač-
ných filtrov a farebných predfiltrov vo filtro-

vom module. Lyotov filter je laditeľný v roz-
sahu 500 – 1 100 nm a má šírku pásma
priepustnosti od 0,03 nm do 0,13 nm. Je
navrhnutý tak, že má dve pásma priepust-
nosti na oddelenie emisie v spektrálnej čiare
a rozptylu svetla v zemskej atmosfére.
Prístroj obsahuje celkovo 9 interferenčných
predfiltrov pre najvýraznejšie emisné čiary
koróny a protuberancií (Fe XIV 530,3 nm, 
Ca XV 569,5 nm, Fe X 637,5 nm, Fe XIII
1074,7 nm, Fe XIII 1079,8 nm, He I 587,6
nm, H I 656,3 nm, Ca II 854,2 nm, He I
1083,0 nm). Dve kamery (PCO edge
2560×2160, 6,5 m/pixel) sú umiestnené 
v kamerovom module spolu s elektronikou
pre konverziu výstupných dát. Filtrový a ka-
merový modul sú temperované na 23 °C 
a samotný Lyotov filter je stabilizovaný na 
35 °C s presnosťou 0,001°C. Ovládacie počí-
tače a dátové diskové polia sú umiestnené 
v klimatizovanej serverovni. Riadiaci prog-

ram prístroja CoMP-S bol vytvorený v prog-
rame LabVIEW a zabezpečuje ovládanie
Lyotovho filtra, polarimetra, detektorov, ukla-
danie dát, ovládanie pohybov difúzera, pri-
márneho objektívu a rotácie prístroja. Počas
pozorovania sú k dispozícii informácie o sta-
ve Lyotovho filtra, polarimetra, expozíciách,
ako i aktuálny obraz snímaný oboma ka-
merami. (J. Rybák)

Prístroj CoMP-S na Observatóriu Lomnický štít

70 rokov výskumu Slnka v Astronomickom ústave SAV

Prístroj CoMP-S na koronografe
ZEISS.

Pozorovanie pokojnej protuberancie prístrojom CoMP-S na Lomnickom štíte: vľavo – maximálna intenzita
žiarenia protuberancie v čiare H, v strede – Dopplerovské rýchlosti v rozsahu ±12 km/s (modrá = rýchlosť
k nám červená = rýchlosť od nás) a vpravo – šírka profilu H čiary meraná v úrovni 1/e-násobku jej maxi-
málnej intenzity v rozsahu hodnôt 0,04 – 0,09 nm.

Unikátne monochromatické
obrazy slnečnej koróny, na-
snímané vo svetle spektrál-
nych čiar Fe XIV 530,3 nm
(zelená) a Fe X 637,4 nm (čer-
vená), počas úplného zatme-
nia Slnka dňa 31. júla 1981
(Bratsk, ZSSR). Vpravo je
počítačovo zložený obraz,
indikujúci miesta, kde svieti
prevažne horúcejšia (zelená)
alebo chladnejšia (červená) koróna. Rotačná os Slnka smeruje približne z pravého horného rohu
obrázkov (sever) do ich ľavého dolného rohu (juh). (Počítačové spracovanie týchto snímok vykonal 
M. Druckmüller). (J. Sýkora)

EIT-vlny
Analýza jedinečného súboru dát, získaného najmä pracovníkmi OFS, odhalila fyzikál-

nu povahu veľkoškálových tzv. EIT-vĺn, šíriacich sa v slnečnej koróne. S pomocou spek-
troskopických meraní, získaných s vysokým priestorovým a časovým rozlíšením prístro-
jom EIS na družici Hinode a s pomocou obrázkov UV koróny nasnímaných zariadením
AIA na družici SDO, sa nám podarilo ukázať, že spomínané EIT-vlny predstavujú prechod
rýchleho módu magneto-hydrodynamického vlnenia koronálnym prostredím. Toto ziste-
nie striktne limituje teoretické
modely EIT-vĺn.

(P. Gömöry, A. Kučera)

Časový vývoj Dopplerovských rých-
lostí šírenia EIT-vlny (±25 km/s)
a intenzít žiarenia plazmy v EIT-vl-
ne. Modré rýchlosti znamenajú
smer k nám a červené od nás.

Obrázky ukazujú polo-
hu štrbiny spektrografu
HINODE/EIS na slneč-
nom disku a vzájomnú
polohu tejto štrbiny
a šíriacej sa EIT-vlny.
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Výskum koróny a protuberancií
Výskum začal v AsÚ v r. 1962 v dobe, keď sa záhada horúcej

koronálnej plazmy dostávala do popredia astrofyziky. Hneď sme
sa zapojili do medzinárodného programu „Rok pokojného Sln-
ka“ a po dokončení druhého koronografu sa Lomnický štít plne
etabloval v sieti 10-tich svetových koronálnych staníc. Nárast
kozmického výskumu a zaznávanie dlhodobých pozemských po-
zorovaní spôsobili útlm svetových pozemských pozorovaní. Pra-
covníci OFS zvolili lepšiu cestu. Maximálne modernizovali pozem-
ský výskum koróny (CoMP-S) ale zapojili sa aj do kozmického
výskumu. Umožnilo nám to jednak získavať naďalej dlhodobé po-
zorovania, bytostne cenné pre výskum cyklov slnečnej aktivity 
a jednak uskutočňovať vlastný moderný výskum rýchlych a erup-
tívnych javov v koróne a chromosfére. Môžeme konštatovať, že
vďaka tejto stratégii má výskum koróny a protuberancií na AsÚ
pred sebou veľmi sľubnú perspektívu. Pracovníci OFS už dl-
hodobo a pravidelne získavali vlastný pozorovací materiál na
prístrojoch umiestnených v kozme (SoHO, TRACE a YOHKOH). 
V súčasnej dobe sa cieľ nášho záujmu presúva na Hinode, SDO,
STEREO a budúce Solar Orbiter a Solar-C. Ponúkajú jedinečnú
možnosť získavania simultánnych spektroskopických a obra-
zových dát v širokej škále vlnových dĺžok, a tak umožňujú výskum
šírenia energie a vĺn od najnižších vrstiev až po korónu. Druži-
cové pozorovania Slnka sa v OFS používajú k štúdiu oscilácií ko-
ronálnych slučiek, vlastností filamentov a protuberancií, morfológie
slnečných erupcií a dynamiky výronov koronálnej hmoty. K najvý-
znamnejším výsledkom z našich „pozemských“ dát patrí zavede-
nie tzv. „koronálneho indexu“, t. j. žiarivého výkonu koróny pre
daný deň v spektrálnej čiare 530,3 nm, v ktorej žiari 13-krát ionizo-
vaný atóm železa (Fe XIV). Tento index prepočítaný od roku 1939
až doteraz, patrí k hlavným indexom slnečnej aktivity a je dôležitý
pre výskum slnečného cyklu. Pre výpočet koronálneho indexu
slúži unikátny „Homogénny rad intenzít zelenej koronálnej čiary“,
ktorý je pripravený z kalibrovaných dát všetkých koronálnych
staníc vo svete. Ďalším ojedinelým výsledkom práce OFS 
v oblasti výskumu protuberancií je „Katalóg slnečných H protu-
berancií“ pripravený z vlastných meraní získaných na Observatóriu
Lomnický štít a od roku 2009 je rozširovaný s použitím pozorovaní
vykonávaných na Observatóriu Kanzelhöhe v Rakúsku.

(A. Kučera, P. Gömöry)

Expedície za zatmeniami Slnka
Pozorovania koróny počas úplných zatmení Slnka sú stále ne-

nahraditeľné, a to aj napriek pokroku vo výskume slnečnej koróny
pozemskými a družicovými koronografmi. Nové technológie spra-
covania obrazu, aplikované na pozorovania zatmení, ešte zvyšujú
ich dôležitosť a prispievajú k novým, prekvapivým poznatkom o sl-
nečnej koróne. Pracovníci AsÚ absolvovali neuveriteľných 21 expe-
dícií a v tomto jubilejnom roku sa chystajú na ďalšiu. Prvá, dvojčlen-
ná expedícia, smerovala 30. 6. 1954 do Ogrodniky, (Poľsko).
Potom nasledovali 16. 2. 1961 (Krym, ZSSR), 30. 6. 1973 (El Meki,
Niger), 16. 2. 1980 (Jawala Gera, India), 31. 7. 1981 (Tarma,
ZSSR), 11. 6. 1983 (Cepu, Jáva, Indonézia), 22. 7. 1990 (Čerskij,
ZSSR), 11. 7. 1991 (La Paz, Mexiko), 3. 11. 1994 (Putre, Čile), 
24. 10. 1995 (Neem Ka Thana, India), 9. 3.1997 (jurtové mestečko
Džingischán, Mongolsko), 26. 2. 1998 (Maracaibe, Venezuela),
11. 8. 1999 (Harput, Turecko), 21. 6. 2001 (Lusaka, Sumbe, Zam-
bia a Angola), 4. 12. 2002 (Mussina, Juhoafrická republika), 8. 4.
2005 (Tichý oceán), 26. 3. 2006 (Bilme a Manavgat, Turecko), 1. 8.
2008 (Mongolský Altaj, Mongolsko), 22. 7. 2009 (Atol Enewetak,
Marschallove ostrovy), 11. 7. 2009 (Atol Tatakoto, Francúzska
Polynézia), 13./14. 11. 2012 (Trinity Beach, Queensland, Austrália)
a plánovaná 3. 11. 2013 (La Lope park, Gabon). 

Slnečná koróna sa počas expedícií pozorovala nielen zo súše,
ale aj z mora (2005) či lietadla (1991). V rokoch 2008, 2009, 2010 
a 2012 sa naše pozorovania robili v tesnej súčinnosti s Vysokým
technickým účením v Brne (prof. M. Druckmüller, ktorý spracovával
obrazy), Havajskou Univerzitou (prof. S.R. Habbal), firmou
ASTELCO, GmBH (P. Aniol) a Williams College (prof. J.M. Pasa-
choff). V roku 2008 viedol do Mongolska medzinárodný tím náš
pracovník, ktorý pre zatmenie v roku 2012 získal pre troch členov
expedície grant od National Geographic Society (USA). 

Medzi najdôležitejšie výsledky získané zo zatmení patrí prioritné
zistenie, že tvorba iónov Fe X a Fe XI, ktoré sa pozorujú ďaleko v he-
liosfére, prebieha pri teplotách menších ako 1,6 milióna K vo
výškach asi 1,1 – 2,0 polomeru nad povrchom Slnka v miestach
otvorených siločiar magnetického poľa, t.j. v miestach koronálnych
dier a na hraniciach prilbicovitých lúčov. Tento poznatok vyplynul 
z analýzy viacerých emisných spektrálnych čiar koróny. Paradoxne
bolo tiež zistené, že chladnejšie protuberancie sa nachádzajú 
v oblasti veľmi vysokej teploty v koróne. Ďalším výsledkom bolo
zmeranie rýchlosti plazmy v polárnych lúčoch (30 – 100 km/s) 
a identifikácia výtrysku polárneho lúča s rýchlosťou okolo 600 km/s.

(V. Rušin)

Priebeh koronálneho indexu za posledných 7 cyk-
lov slnečnej aktivity. Veľké čísla označujú poradie
slnečných cyklov.

Intenzity
zelenej ko-
róny (hore) 
a výskyt
protube-
ranci (do-
le) počas
troch cyk-
lov slneč-
nej aktivi-
ty. Nápad-
né sú tzv.
polárne
vetvy sme-
rujúce 

k slnečným pólom zjavné v emisnej koróne aj vo
výskyte protuberancií. Podkladová šedá a žltá far-
ba zodpovedá rozdielnej magnetickej polarite
počas cyklov.

Medzinárodná ex-
pedícia vedená
AsÚ na zatmení 
v r. 2008 v Mon-
golsku.

Prestížny vedecký časopis NATURE uverejnil na
titulnej strane kompozičnú snímku koróny získanú
pracovníkmi OFS a spracovanú špeciálnou techni-
kou M. Druckmüllera v spolupráci s kolegami 
s Čiech a Nemecka.
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