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Slovo meteor, používané teraz s malými odchýlkami vo všetkých európskych 
jazykoch pochádza z gréčtiny ( meteoros = „vznášajúci sa v ovzduší“ ).  
 

1. Historický vývoj meteorickej astronómie 

 

Výskum meteorov patrí k mladým odvetviam astronómie. V historických materiáloch sa 

nachádza o meteoroch minimum záznamov. Hlavným dôvodom je krátke trvanie javu 

meteoru napr. oproti kométam – trvanie väčšiny meteorických úkazov je pod 1 sekundu. 

Dokonca aj meteorický dážď trvá maximálne len niekoľko hodín. 
Prvé zaznamenané pozorovanie meteorického roja je z Číny z roku 687 pred n.l. 

Rovnako prvý zaznamenaný pád meteoritu v roku 644 pred n.l. zaznamenali Číňania. Nie je 
to vôbec náhoda. Východné národy (okrem Číňanov aj Kórejci a Japonci) popisovali prírodné 
javy verne. V európskych kronikách sa vyskytujú formulácie ako „ohnivý had preletel po 

nebi“, „na nebi sa mihali ohnivé kópie“ apod.  Bez ďalších podkladov nie je možné 
rozhodnúť, či pozorovateľ videl meteory, kométu alebo snáď polárnu žiaru. 

V stredoveku dávali meteory do súvisu s bleskom a počasím. Ojedinelé pády 
meteoritov boli považované za zázrak. V roku 1492 padol meteorický kameň na pole 

v Ensisheime v Alsasku. Dedinčania ho premiestnili do kostola a upevnili reťazou, aby 
neodletel späť. Kába v Mekke – posvätný kameň moslimov, je tiež meteorit.  

Význační astronómi stredoveku Koperník, Galilei, Kepler a Newton sa nezaoberali 
meteormi, keďže neboli považované za astronomické úkazy, ale za úkazy meteorologické. 

V roku 1751 bol zaznamenaný pád 2 kamenných meteoritov v Chorvátsku. Napriek 

očitým svedkom pádu, oficiálna veda sa odmietla týmto zaoberať. Oficiálne miesta tvrdili, že 
kamene sa odlúpili po údere blesku z neďalekého brala, resp. že priamo vznikli 
z atmosférickej elektriny. Rovnaký osud stihol aj svedectvo 300 očitých svedkov pádu 
meteoritu vo Francúzsku v roku 1790. 

 V roku 1772 doviezol petrohradský akademik P.S. Pallas z Krasnojarska na Sibíri 

železný meteorit o hmotnosti 700 kg. Ďalší člen petrohradskej akadémie E.F. Chladni na 
základe laboratórnych analýz tvrdil, že toto čisté železo je mimozemského pôvodu a že 
muselo na Sibír spadnúť z vesmíru. Chladniho názory vyvolali všeobecný posmech. 

Dôsledok bol veľmi neblahý – mnohé kláštory, ktoré vlastnili vzácne zbierky meteoritov sa 
ich zbavili, aby ich nedávali do spojitosti s Chladnim. Slávna Parížska akadémia sa pri tejto 
príležitosti strápnila často citovaným výrokom: „žiadne kamene z vesmíru padať nemôžu a 

preto nepadajú“. 
   V roku 1803 padli meteority opäť - pri mestečku L´Aigle na severozápade Francúzska 

v okolí kanálu La Manche. Na plochu niekoľkých km2
 padlo približne 2000 kusov 

kamenných meteoritov o hmotnosti 7 až 85 kg. Toto už konečne uznala aj Parížska akadémia.  
          Ďalší významný krok pri zaradení meteorov medzi astronomické úkazy zohrali dvaja 
nemeckí študenti Brandes a Benzenberg, ktorí v roku 1798 študovali meteory z dvoch miest 

na zemskom povrchu. Pretože ich pokus mal zásadný význam pre akceptovanie kozmického 

pôvodu meteorického javu, zastavíme sa pri ňom podrobnejšie. Prvou úlohou, ktorú si 
stanovili, bolo určenie výšok meteorov. Keďže sa predpokladalo, že ide o javy 

meteorologické, zvolili si pomerne malú dĺžku základne - 8,791 km - medzi dedinami 

Ellershausen a Clausberg v blízkosti Göttingenu. Vybavený presnými hodinami sa pokúšali 
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súčasne pozorovať meteory a zakresľovať ich do hviezdnych máp s cieľom čo 
najpresnejšieho určovania ich polohy. Počas šiestich pozorovacích nocí pozorovali 204 

meteorov, z ktorých 22 bolo spoločných. Spoločné meteory identifikovali podľa času výskytu 
a vzhľadu. Už po prvých troch pozorovacích dňoch zistili, že meteory sú vyššie ako sa 
pôvodne očakávalo a predĺžili pozorovaciu základňu na 15,615 km. U spoločných meteorov 
zaznamenali najvyšší bod dráhy vo výške 170 km, najnižší vo výške 26 km, pričom 
počiatočné body boli systematicky vyššie ako koncové body dráhy. Vypočítané rýchlosti sa 
pohybovali v intervale 29 – 44 km/s. Na základe týchto výsledkov bolo jasné, že meteory 
prichádzajú z priestoru mimo Zeme. Výsledok bol však všeobecne akceptovaný až po 
veľkom daždi Leoníd v roku 1833. 

V noci z 12. na 13. novembra 1833 zažila Amerika ohromné divadlo. V druhej 

polovici noci sa objavil mohutný dážď meteorov, počas ktorého videl jeden pozorovateľ 
chvíľami až 20 meteorov za minútu. Hodinová frekvencia dosiahla 100 000 meteorov. Jav 
bol tak mohutný, že verejná mienka donútila vedu poskytnúť vysvetlenie. Meteory zdanlivo 
vychádzali z jedného bodu – vyzerali ako keby z tohto bodu vyžarovali, preto bol tento bod 
nazvaný radiant. Vysvetlenie javu poskytol Olmsted, ktorý ho vysvetlil rovnobežnými 
dráhami teliesok pred vstupom do atmosféry. V túto novembrovú noc sa tak definitívne 

zrodila meteorická astronómia. 

Počas ďalších 30 rokov sa meteorická astronómia venovala určeniu prvých dráh 
meteoroidov v Slnečnej sústave pred ich vstupom do atmosféry Zeme. Významný bol z tohto 

hľadiska objav Schiaparelliho, ktorý v roku 1866 zistil, že dráha meteorického roja Perzeíd je 

takmer totožná s dráhou periodickej kométy 109P/Swift-Tuttle. Vzápätí bola zistená aj 

podobnosť dráh meteorického roja Leoníd a periodickej kométy 55P/Tempel-Tuttle. V 

priebehu ďalších rokov bol všobecne prijatý názor, že meteorické roje vznikajú postupným 

rozpadom komét. 

Ak niekto ešte pochyboval o súvise meteorických rojov a periodických komét, príroda 
sa rozhodla predviesť rukolapné dôkazy. Pri návrate do perihélia v rokoch 1845/46 sa 

rozpadla na dve časti periodická kométa 3D/Biela. Kométa bola známa od roku 1772, keď ju 
objavil Ch. Messier. V roku 1826 W. Biela spočítal jej dráhu – obežná doba bola približne 
6,6 roka. Po rozpade v roku 1846 boli pozorované dve samostatné časti s plne vyvinutou 

komou aj pri návrate v roku 1852; ich vzdialenosť bola 0,016 AU. Potom sa kométa stratila – 

pri návratoch do perihélia v rokoch 1859, 1865 a 1872 nebola pozorovaná žiadna časť. Ďalší 
prechod perihéliom mal nastať v septembri 1872. Kométa opäť nebola pozorovaná, zato sa 
v jej dráhe objavil 27. novembra 1872 mohutný meteorický dážď. Za hodinu bolo možné 
vidieť až 3000 meteorov, ktorých radiant ležal v súhvezdí Andromédy pri hviezde ω And.  
Roj je známy pod názvami Andromedidy, alebo tiež Bielidy. Išlo o impozantný úkaz napriek 
tomu, že geocentrická rýchlosť je len 19 km s-1. Dážď Andromedíd sa zopakoval v roku 

1885, keď trval 6 hodín a 3 pozorovatelia v Taliansku napočítali za 4,1 hodiny až 39 000 
meteorov. Po roku 1892 bol úkaz oveľa slabší; dnes už možno zaznamenať len jednotlivé 
meteory. V medziplanetárnom priestore sú určite oblaky meteoroidov podobné tým, čo 
vyvolali dažde. Vplyvom gravitačného poruchového pôsobenia Jupitera sa však dostali na 
dráhy nepretínajúce zemskú, preto úkaz vymizol. 

Rok 1885 znamenal ďalší zlom v rozvoji meteorickej astronómie – L. Weinek v Prahe 

získal prvú fotografiu meteoru. 

V prvej polovici 20. storočia bol ústredným problémom meteorickej astronómie 
problém nameraných hyperbolických rýchlostí a riešenia otázky, či sú meteory 
medzihviezdneho pôvodu. Po spresnení určovania rýchlosti meteorov sa rozpor medzi ich 

zjavným pôvodom z komét a veľkými rýchlosťami odstránil v prospech záveru, že 
meteoroidy sú súčasťou Slnečnej sústavy. Paradoxne otázka pôvodu sa celkom nedávno 

otvorila opäť. Novozelándský meteorický radar AMOR zaznamenal veľké percento 
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hyperbolických rýchlostí. Napriek tomu, že problém nie je ešte definitívne vysvetlený, o 
pôvode meteorov, ako súčasti našej Slnečnej sústavy málokto pochybuje.  
 

2. Základné pojmy meteorickej astronómie 

 

● meteoroid       – meteorické teliesko pred vstupom do zemskej atmosféry na heliocentrickej  

                              dráhe 

● meteor            – súbor javov pri prelete meteorického telieska zemskou atmosférou 

● meteorit         – zvyšok po prelete meteorického telieska zemskou atmosférou, ktorý                                         

                              dopadne na zemský povrch 

● mikrometeorit – mikroskopická prachová častica – zvyšok po roztavení väčších telies              
                              v atmosfére – klesá na povrch Zeme niekoľko týždňov 

 

 Rozdelenie meteorov podľa jasnosti 

bolid jasnejší ako –4
m  

 
 jasnosť Venuše 

fotografický meteor -3
m   až  1m

 najjasnejšie hviezdy 

vizuálny meteor 1
m   až  5,5m

 
 hviezdy viditeľné okom 

teleskopický meteor slabší ako  6m
 

   hviezdy viditeľné v ďalekohľade 

 

Keď použijeme na pozorovanie meteorov ďalekohľad zistíme, že najslabšie viditeľné 
meteory sú asi o 2

m jasnejšie, než najslabšie hviezdy viditeľné v danom ďalekohľade. Tento 
postupný prechod ku slabším meteorom so zväčšujúcimi sa ďalekohľadmi má však 
prirodzené limity. Existuje totiž hranica, pod ktorou už teliesko po vniknutí do atmosféry 
nežiari –  má taký malý prierez, že sa nezrazí s dostatočným počtom molekúl vzduchu. 
Z tohto dôvodu nepozorujeme meteory slabšie ako 15m.  Ďalej už potom nehovoríme o 
jednotlivých telieskach, ale o meteorickom prachu. Mikrometeority – mikroskopické 

prachové častice – zvyšky po roztavení väčších telies v atmosfére – klesajú na povrch Zeme 

niekoľko týždňov. 
 

3. Pozorovacie metódy meteorickej astronómie 

 

 Vizuálne metódy. Najpoužívanejšou vizuálnou metódou (pozorovanie voľným okom) 
sa určujú charakteristiky meteoru, vrátane určovania frekvencií. Podľa pozorovanej 
frekvencie sa stanoví, aké množstvo parametrov sa bude určovať. Vybrať možno z týchto 

údajov: čas preletu, jasnosť, dĺžka, trvanie, rýchlosť, príslušnosť k roju, farba, typ 

(zjasňovanie, zoslabovanie, príp. výbuchy), existencia stopy a jej trvanie. Nevyhnutné je vždy 
zaznamenať aspoň čas preletu a jasnosť meteoru. 

 Zakresľovanie do gnómonických máp. Používa sa tzv.  gnómonická projekcia, čo je 
priemet bodov na povrchu gule zo stredu do dotyčnicovej roviny. Je veľmi výhodná na 
určovanie radiantov, keďže dráhy meteorov sa javia v tejto projekcii ako priamky. Stopy 

zakreslené do gnómonickej mapy je potrebné najprv opraviť o vplyv zenitovej atrakcie a 

dennej aberácie. Zenitová atrakcia je spôsobená príťažlivosťou Zeme na meteoroid 
v záverečnej fáze letu telieska. Vplyvom zenitovej atrakcie sa nám zdá, že radianty meteorov 
sú bližšie k zenitu ako v skutočnosti. Keďže rotačná rýchlosť Zeme tvorí maximálne 2% 
rýchlosti meterou, vplyv dennej aberácie je malý. Po zohľadnení týchto opráv stopy 
predĺžime späť. Pomocou kritérií smeru, dĺžky a rýchlosti vylúčime sporadické meteory. 
Určíme súradnice všetkých priesečníkov stôp navzájom a následne ťažisko priesečníkov. Ak 

pozorovateľ oceňuje kvalitu svojich záznamov (dlhšie stopy bývajú zakreslené v priemere 
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presnejšie) napr. presné – priemerné – nepresné, je možné určiť ťažisko pomocou 
váhovaných hodnôt. 

Pomocou zákresov možno hľadať aj nové radianty (nové roje alebo výrazne 
priestorovo oddelené časti známych rojov, prípadne skúmať pohyb radiantu počas intervalu 
pozorovateľnosti meteorického roja. Pri akceptovaní nového radiantu sa používa definícia 

radiantu podľa Oliviera: Radiant musí byť vytvorený aspoň 4 meteormi pozorovanými 
v intervale menšom ako 4 hodiny, pričom predĺžené stopy sa pretínajú v kruhu s priemerom 

najviac 2°. Dôležitým dôkazom pre potvrdenie objavu nového roja je jeho opakovanie 

v ďalších rokoch. Treba však mať na pamäti, že aj reálne ale krátke vlákna nemusia byť 
pozorovateľné každý rok. 

Dráhy, zakreslené s dostatočnou presnosťou, môžu slúžiť ako podklad pre určovanie 
atmosférických dráh meteorov. K tomu sa vyžadujú zákresy aspoň z dvoch miest, pričom 
najvhodnejšia dĺžka pozorovacej základne je 30-70 km. Atmosférická dráha sa delí na časť 
svetelnú (kde meteor svieti) a časť tmavú – väčšinou existuje len pred viditeľnou dráhou, po 
viditeľnej len u väčších dostatočne zbrzdených telies. Tmavú časť dráhy určujeme výpočtom 
pričom sa do úvahy musí brať aj smer a rýchlosť prúdenia v rôznych výškach atmosféry. 
V meteorickej astronómii používame aj pojem geocentrickej dráhy, ktorú definujeme ako 
časť dráhy meteoru, ktorá významne podlieha príťažlivosti Zeme. Geocentrická dráha 

meteoru je hyperbola. Svetelná dráha meteoru je časťou geocentrickej dráhy, je to krátky                             
úsek, ktorý sa javí ako úsečka (bez zakrivenia). , 

 Teleskopické metódy. Pri teleskopických metódach sa používajú svetelné 

ďalekohľady s malým zväčšením a veľkým zorným poľom. Najpohodlnejšie sú ďalekohľady 
s lomeným tubusom, napr. Somet Binar 25x100. Pri určovaní frekvencií sa doporučuje buď 
pozorovať stále jednu oblasť (teda niečo cirkumpolárne) alebo pozorovať oblasť apexu a 
antapexu na porovnanie počtov meteorov stretávajúcich Zem čelne a zozadu. Mimo určenia 
základných údajov rovnakých ako pri vizuálnych pozorovaniach (čas preletu, jasnosť, dĺžka, 
trvanie, príp. zvláštnosti), je dôležité uviesť, či sme v ďalekohľade videli celú dráhu meteoru 
– máme 4 možnosti: od ++ (meteor začal aj skončil v pozorovacom poli) až po -- (začal aj 
skončil mimo). Vzhľadom na menšie zorné pole ako pri vizuálnych pozorovaniach, nehrá 
skreslenie poľa podstatnú úlohu. Nemusíme teda použiť gnomonické mapy, ale je možné 
použiť obyčajné hviezdne mapy. Ak určujeme radianty teleskopicky, musíme vedieť, že 
meteor, ktorý sa pohybuje v zornom poli pomaly, má radiant v zornom poli alebo v jeho 

bezprostrednej blízkosti. U rýchle preletiaceho meteoru je radiant ďaleko a nedá sa určiť 
s dostatočnou presnosťou kde. V prípade pozorovania počas aktivity meteorického roja je 
výhodné pozorovať okolie radiantu meteorického roja, pričom sa meteory zakresľujú. 
V podstate každé teleskopické pozorovanie by malo byť spojené so zakresľovaním. Nemal by 
vzniknúť žiadny problém, keďže hodinové frekvencie teleskopických meteorov sa pohybujú 
okolo čísla 4. 

 Fotografické metódy. Počas činnosti rojov je výhodné snímkovať v malej vzdialenosti 

od radiantu. Na snímkovanie bolidov sa používajú celooblohové komory, ktoré môžu byť pre 
určovanie rýchlostí vybavené rotujúcim sektorom. Ak chceme mať aj informáciu o farbe, 
používame pred objektívom farebné filtre. Zaujímavé sú prístroje umožňujúce snímkovanie 
stôp meteorov. ôp

 Televízne metódy. Stále narastajúce citlivosti videokamier umožňuje kvalitný záznam 
aj málo jasných meteorov. Existujú aj voľne šírené softvéry na prvotné spracovanie 
získaných záznamov. ýc

 Spektroskopické metódy. Spektrálne záznamy meteorov sa získavajú pomocou 

hranolov a mriežok umiestnených pred objektívom kamery. 
 Radarové pozorovania. Používajú sa dva základné typy radarových systémov. Tzv. 

back-scatter radar je klasický radar s vysielačom i prijímacou anténou na jednom mieste. 
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Forward-scatter radar je zariadenie, keď anténou zachytávame odraz signálu od meteorickej 
stopy, pričom vysielač je vzdialený stovky km. Veľmi zaujímavé je pozorovanie čelných 
ozvien tzv. head echo. Ide o radarový odraz od čela vlny postupujúcej pred meteoroidom 
zaznamenaný pri pozorovaní meteorov meteorickým radarom. Čelná ozvena je pomerne 
vzácny úkaz - na jednu zaznamenanú čelnú ozvenu pripadá v priemere 30 - 100 

zaznamenaných odrazov od vodivých stôp zložených z iónov a elektrónov, ktoré vznikajú za 
meteoroidmi pri ich lete cez atmosféru. 

 

3. Vizuálne určovanie frekvencií 
 

Určovanie frekvencií pozorovaním voľným okom nevyžaduje žiadne prístroje. Na 
stanovišti by nemali rušiť pozemské svetlá (v našich podmienkach vždy minimálne aspoň 
vzdialené rušenie). Ak máme pozorovať meteory, musíme vidieť hviezdy aspoň do 5-6

m
. 

Nesmieme sa však oslňovať sami - svetlom počas zapisovania. Treba ho veľmi tlmiť, alebo 
používať červené svetlo. Pred pozorovaním je potrebné nechať oko akomodovať na tmu - 

najmenej 15 minút; dokonalé prispôsobenie je až po 30 minútach.  
Frekvenciu rozlišujeme pozorovanú, opravenú (väčšinou sa pracuje s týmto údajom) 

a skutočnú (k tejto hodnote vyjadrujúcej skutočný počet meteorov, ktorý prešiel za hodinu 
pozorovanou oblasťou atmosféry sa vždy len blížime). Pokiaľ si pozorovatelia žiadne 
meteory nevymýšľajú, mali by sme sa k hodnote skutočnej frekvencie blížiť zdola. Pokiaľ 
zistené odchýlky od priemerov sú významné zo štatistického hľadiska, môžu odhaliť malé 
roje a asociácie. Pri rojových meteoroch umožňujú určené frekvencie skúmať rozloženie 
pozdĺž priečneho rezu – po viacerých rokoch možnosť študovať štruktúru roja. Pri určovaní 
hmotnosti roja musíme určovať frekvencie každej triedy jasnosti zvlášť. 

Pri určovaní frekvencií výskytu meteorov hrá významnú úlohu určovanie času. Pri 
jednoduchej štatistike stačí presnosť údaju o prelete meteoru na jednu minútu. Pri presnejšej 
štatistike, pri dvojstaničných pozorovaniach alebo pri kombinácii vizuálneho pozorovania s 
inými technikami (fotografiou, radarovým alebo televíznym pozorovaním) je úžitočný časový 
údaj s presnosťou na jednu sekundu. Pri nízkych frekvenciách môže jeden pozorovateľ tiež 
slúžiť ako zapisovateľ pre skupinu, vo všeobecnosti to však nie je dobré riešenie (počas 
zápisu mu môžu ujsť meteory a práve pri nízkych frekvenciách to môže spôsobiť veľké 
chyby). Čas na hodinkách, ktoré používame počas pozorovania je potrebné pred a po 
pozorovaní porovnať so zaručeným zdrojom časového signálu, ako napr. nepretržitým 
časovým signálom vysielaným na dlhých vlnách stanicou DCF 77 z nemeckého 

Mainflingenu na vlne 77,5 kHz. 

Hodinová frekvencia je definovaná jednoduchým vzťahom 

f = 60 n / t , 

kde n je počet zaznamenaných meteorov a t čistý čas pozorovania v minútach. t je čistý 
pozorovací čas - napr. u zapisovateľa skrátený o časy zápisov a opätovných akomodácií oka. 

Pri väčších frekvenciách a aspoň troch pozorovateľoch je potrebný zapisovateľ, 
špecializovaný len na túto činnosť. 

Ak nie je úplne bezoblačné počasie, existujúce oblaky majú vplyv na počet 
zaznamenaných meteorov. Aby bolo možné urobiť správnu korekciu, je potrebný podrobný 
záznam o vývoji oblačnosti. Pri pomalom vývoji je možnosť grafického zakreslenia 
oblačnosti (napr. do osem sektorov kruhového zorného poľa), pri rýchlejších zmenách je 
nutné hlásiť percento oblačnosti v kratších, zhruba 5-minútových, intervaloch. Opravným 

koeficientom sa násobí nielen frekvencia, ale aj chyba odhadu frekvencie, preto výsledná 

hodnota pri vyššom percente oblačnosti je značne nespoľahlivá. Pri oblačnosti nad 40% sa 
pozoruje len v celkom mimoriadnych prípadoch. Plavec v knihe Kométy a meteory upozornil 

na dosť častú chybu, vznikajúcu nahlásením percenta oblačnosti, ale vzápätí natočením sa 
pozorovateľa k nezakrytej časti oblohy - výsledkom je nadhodnotená frekvencia.  
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Pri započítaní vplyvu oblačnosti určíme frekvenciu nasledovne 

f = 60 n k0 / t . 

Ak by boli meteory bodové zdroje, korekcia na oblačnosť by bola jednoduchá. Pri 30-% 

oblačnosti by sme museli pozorovanú frekvenciu vynásobiť číslom  1,43 = 1 / (1 - 0,3) a pod. 

Keďže meteory opíšu na oblohe určitú trajektóriu, vplyv oblačnosti je menší. Koeficient 
opravy na oblačnosť k0 závisí aj od typu oblačnosti. Iný je vplyv relatívne samostaných 
oblakov a iný súvislej postupujúcej oblačnej clony (napr. frontálneho systému). Koeficienty 
opravy na oblačnosť pri dĺžke pozorovanej trajektórie meteoru 12,6º určili Guth a Link už v 
roku 1950 pre kruhový oblak a súvislú clonu. 

Koeficienty opravy pre kruhový oblak - k0 (a) a súvislú clonu - k0(b) 

 

oblačnosť [%] k0(a) k0(b) 

0 1,00 1,00 

10 1,10 1,10 

20 1,23 1,23 

30 1,39 1,39 

40 1,61 1,59 

50 1,91 1,87 

60 2,31 2,27 

70 3,05 2,89 

80 4,41 3,95 

 

Aj pri bezoblačnej oblohe sa pohybuje priezračnosť ovzdušia v širokej škále hodnôt. 
Ovplyvňuje ju množstvo prachových zŕn a vodnej pary v ovzduší, ale tiež vzdialené svetelné 

zdroje (väčšinou nízko nad horizontom) a Mesiac v rôznych fázach, výškach nad horizontom 
a uhlových vzdialenostiach od stredu pozorovaného poľa. Najjednoduchší spôsob, ako tento 
stav ovzdušia zmerať, je určiť najslabšiu viditeľnú hviezdu, ktorá nám definuje tzv. medznú 

hviezdnu veľkosť. Pretože sa mení aj počas noci, je vhodné ju zaznamenať na začiatku a 
konci pozorovacieho intervalu, najmenej však raz za hodinu. Aby sme mohli porovnať údaje 
o frekvenciách z rôzne priezračných nocí, musíme pozorovanú frekvenciu vynásobiť 
koeficientom km, pomocou ktorého dosiahneme hodnoty, aké by sme zaznamenali, keby boli 

viditeľné hviezdy do 6m
. 

Koeficienty opravy na medznú hviezdnu veľkosť – mhv 

 

mhv km  mhv km 

3,0 32  5,6 1,48 

3,5 16  5,7 1,32 

4,0 8,5  5,8 1,21 

4,5 4,7  5,9 1,11 

5,0 2,73  6,0 1,00 

5,1 2,46  6,1 0,91 

5,2 2,22  6,2 0,82 

5,3 2,00  6,3 0,75 

5,4 1,80  6,4 0,68 

5,5 1,63    

 

Koeficient km  je dosť citlivý na zmenu mhv. Ak medzná hviezdna veľkosť nedosahuje ani 
5

m
, koeficienty km sú veľmi vysoké. Rovnako, ako pozorovaná frekvencia, sa nimi násobia aj 

chyby v jej určení, preto treba mhv určovať na desatinu magnitúdy a venovať tomuto určeniu 
veľkú pozornosť. 
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Obr. 1:  Kométa 3D/Biela vo februári 1846, tesne po rozpade na dve časti. Kresba E. Weiss. 

 

 
 

Obr. 2: Dva meteory z roja Perzeíd nad Lomnický štítom  
fotografované z observatória  na Skalnatom plese. 

 

   
 

Obr. 3: Skupinové pozorovanie meteorov – vizuálne (vľavo) a teleskopické (vpravo). 

 

  
 

Obr. 4: Spektrum meteoru (vľavo) a meteory z roja Leoníd z observatória v Modre (vpravo). 
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Obr. 5: Stanice Európskej bolidovej siete (vľavo) a  bolid zachytený automatickou bolidovou 

kamerou na Lomnickom štíte (vpravo).  
 

   
 

Obr. 6: Klasická celooblohová kamera na Skalnatom plese (vľavo) a automatická bolidová 

kamera na Lomnickom štíte (vpravo). 
 

  
 

Obr. 7: Bolid Turjy-Remety odfotografovaný zo Skalnatého plesa (vľavo) a bolid z roja 

Tauríd nad Japonskom (vpravo). 
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4. Skupinové pozorovania meteorov 

 

Frekvencie v rôznych častiach oblohy sú štatisticky rovnaké. Čím kratší je pozorovací 
interval, tým väčšie odchýlky môžeme zaznamenať. Pozorovania s trvaním pod 1 hodinu sú 
zaťažené tak veľkou relatívnou chybou, že nemajú prakticky žiadnu cenu.  Uprednostňujeme 
jedno dlhé pozorovanie s vnútorným delením na kratšie intervaly pred krátkymi 
pozorovaniami v rôznych nociach s celkovou porovnateľnou dĺžkou pozorovania. Niekedy sa 
objavia významné odchýlky pri určovaní frekvencií u rôznych pozorovateľov i pri dlhom 
spoločnom pozorovaní. Príčinou je osobná výbava pozorovateľa - postreh, pozornosť, spôsob 
sledovania oblohy. Na zarátanie tohto individuálneho vplyvu zavádzame individuálny 

osobný koeficient pozorovateľa kp. Navyše, čo nemožno postihnúť žiadnym koeficientom, 
vstupuje do každého pozorovania vplyv fyzickej alebo duševnej únavy. Individuálny osobný 
koeficient pozorovateľa kp určíme na základe dlhého radu spoločných pozorovaní tak, aby 
individuálna opravená frekvencia pozorovateľa po prenásobení koeficientom kp sa rovnala 

skupinovej opravenej frekvencii. 

Pre tento účel potrebujeme mať spoľahlivo určenú opravenú frekvenciu skupiny - 

váhovaný priemer individuálnych frekvencií. Pri skupinových pozorovaniach musíme 

zabezpečiť nezávislosť pozorovaní. Málo objektívne sú skupinové pozorovania s hlasitým 

oznamovaním údajov zapisovateľovi - skreslené sú údaje i frekvencie. Osvedčuje sa 
harmoniková metóda (každý pozorovateľ zaznamenáva individuálne potme na poskladaný 
papier) s pozorovaním rovnakého poľa a hlasitým oznamovaním časových značiek z 
magnetofónu alebo meračom času, alebo vyslanie elektrického resp. elektronického záznamu 
o pozorovaní, vyslaného bez zvuku na magnetofón alebo počítač. Pri nízkych frekvenciách 
možno hlásenie času nahradiť samoobsluhou - hlasitým počítaním značiek postupne 
jednotlivými pozorovateľmi (zhruba značka raz za 5 sekúnd). 

Dôležité je, aby sme nových pozorovateľov nezacvičovali pri pozorovaní rojov 
s vysokou frekvenciou. 

Pri určovaní frekvencií sporadických meteorov musíme odčítať frekvenciu roja, ak je 
nejaký v činnosti. Rojové meteory majú nasledovné vlastnosti: 

- spätné predĺženie dráhy musí prechádzať radiačnou plochou, 
- pri radiante sú rojové meteory krátke, ďaleko od radiantu dlhé (vplyv perspektívy), 
- pri radiante sú rojové meteory pomalé, ďaleko od radiantu rýchle.  

Druhá a tretia podmienka spolu súvisia, keďže pri vstupe do atmosféry vstupujú rojové 
meteory rovnakou rýchlosťou a prejdú aj približne rovnakú dráhu. 

Sú možné aj výnimky z týchto pravidiel. Ak ďaleko od radiantu zaznamenáme krátky 
rýchly meteor, znamená to, že sme zachytili len malú časť jeho dráhy, keď sa na chvíľku 
dostatočne rozžiaril. Zaznamenanie dlhého, ale celkom pomalého meteoru (alebo dokonca 
zrýchľujúceho) znamená, že ide o meteor pohybujúci sa takmer dotyčnicovo k atmosfére. 
 Pri porovnávaní frekvencií z rôznych časových intervalov je potrebné urobiť ešte 
opravu o zenitovú vzdialenosť radiantu. Pri pozorovaní rojov zistíme, že frekvencia rastie s 
rastúcou výškou radiantu nad horizontom (pri ináč rovnakých podmienkach). Pri menšej 
výške radiantu sledujeme menšiu skutočnú plochu atmosféry, premietajúcu sa na nami 
pozorovanú plochu.  Frekvenciu, aká by bola, keby radiant bol v zenite fz vypočítame ako 

fz  = f / cos zR 

kde zR je uhlová vzdialenosť radiantu od zenitu. Vzhľadom na predpoklad rovinnej atmosféry 

je vzorec len prvým priblížením. Najmä blízko horizontu sa prejaví vplyv zakrivenia. 
 

5. Denná a ročná variácia frekvencie sporadických meteorov a ich príčiny 

 

Sporadickými meteormi nazývame meteory, ktoré nevieme priradiť k žiadnemu konkrétnemu 
roju. V priebehu noci aj v priebehu roka sa pozorované frekvencie sporadických meteorov 
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menia. Najprv niekoľko pojmov: 
- apex – bod v priestore, do ktorého smeruje vektor okamžitej rýchlosti telesa, 
- slnečný apex – bod v priestore, do ktorého smeruje na svojej dráhe Galaxiou Slnko. 

Slnečný apex sa určuje z relatívneho pohybu Slnka voči okolitým hviezdam. Leží v súhvezdí 
Herkula.  

- zemský apex – bod v priestore, do ktorého smeruje na svojej dráhe okolo Slnka Zem. 

 V priebehu roka sa poloha zemského apexu stále mení, pričom na oblohe predchádza Slnko 
o 6 h, t.j. o 90 stupňov. Od výšky zemského apexu nad horizontom závisí pozorovaná 
frekvencia sporadických meteorov. Bod ležiaci na sfére oproti apexu je antapex. 
 Pri pozorovaní sporadických meteorov v priebehu noci sa zistilo, že najmenej 
meteorov pozorujeme večer; ich počet v priebehu noci postupne narastá a najviac ich 

pozorujeme pred východom Slnka. Podľa toho, čo sme povedali vyššie je ráno zemský apex 
najvyššie nad obzorom – na meridiáne. Vtedy Zem stretáva meteory čelne. Večer je zemský 
apex najnižšie pod obzorom – meteory musia Zem dobiehať. 
 Porovnania frekvencií v priebehu roka ukazujú, že najviac sporadických meteorov 
stretáva Zem na jeseň, najmenej na jar. Okrem geometrických podmienok uvedených vyššie, 
má vplyv aj nerovnomerné priestorové rozdelenie prúdov meteoroidov v Slnečnej sústave.  
 

6. Databáza dráh meteorov 

 

Prevažná väčšina fotografických pozorovaní meteorov z celého sveta je sústredená 

v databáze fotografických dráh Medzinárodnej astronomickej únie. Do roku 2001 databázu 

spravoval B. Lindblad vo švédskom Lunde, od roku 2001, na základe rozhodnutia 
medzinárodnej komunity vedcov pracujúcich vo výskume meteorov, sa stal správcom 

databázy Astronomický ústav SAV. Základom pre toto premiestnenie bolo ocenenie 

výsledkov získaných autorským kolektívom pod vedením profesora V. Porubčana pri práci s 
databázou.  

V prvej fáze práce bolo potrebné aspoň čiastočne homogenizovať vstupné údaje. 
Získavanie pozorovaní rôznymi skupinami pozorovateľov s použitím rôznych metód redukcie 

fotografických záznamov má za následok, že zhromaždené dáta sa veľmi líšia, čo do kvality. 
Kým kvalitu pozorovania a určovania prvotných údajov nevieme dodatočne vylepšiť, chyby 
v odvodených údajoch spôsobené chybnou analýzou, alebo použitím nedokonalého 

výpočtového programu (najmä vo vzdialenejšej minulosti) vieme nájsť a opraviť, a tak 
skvalitniť celú databázu. Z vyššie uvedeného vyplýva, že aj táto databáza, obsahujúca 
najpresnejšie údaje o meteoroch vôbec, obsahuje mimo vysokokvalitných dát (napr. údaje 

z európskej bolidovej siete z posledného desaťročia) aj údaje nižšej presnosti. Keďže 
vysokokvalitných pozorovaní nie je veľa, pracuje sa aj s ďalšími dátami. Pri jednotlivých 

záveroch však treba mať na pamäti tieto limity.  
Pre niektoré štatistické závery by bolo možné použiť dráhy meteorov odvodené 

z radarových pozorovaní tiež uložené v Meteor Data Center IAU. Časť údajov, obsahujúca 

radarové dráhy, nebola prenesená na Slovensko. Po skúsenostiach s fotografickými 

záznamami je však zrejmé, že prvým krokom pred použitím by tiež musela byť kontrola a 
homogenizácia dát. Vzhľadom na objem dát, zhruba o rád prevyšujúci počet fotografických 
dráh, sa nenašiel nikto ochotný urobiť túto záslužnú, ale časove mimoriadne náročnú prácu. 
 

7. Hlavné meteorické roje 

 

Dnes vieme, že zdrojom meteoroidov môžu byť nielen kométy, ale aj niekteré asteroidy. 
Meteorický roj prechádza postupným vývojom od oblaku cez vlákno až po prúd postupne sa 
znižujúcej koncentrácie. Veľmi zaujímavé je štádium tesne po uvoľnení oblaku častíc 
z materskej kométy, keď za určitých geometrických podmienok môžeme pozorovať 
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meteorický dážď. V priebehu roka môžeme pozorovať tieto hlavné meteorické roje. 
 
roj pozorovací 

interval 

geocentr. 

rýchlosť 

[ km / s] 

maximálne 

frekvencie 

materské teleso súčasná aktivita 

v maxime 

Kvadrantidy 1.-5.I. 41 300 radar 

v roku 1953 

asteroid 2003 EH1 alebo 

kométa C/1490 Y1 

45 / hod 

Lyridy 19.-24.IV. 48 120    

v roku 1982 

P/Thatcher (P=415 rokov) 10 / hod 

η Aquaridy 21.IV.- 12.V. 64 - 1P/Halley 30 / hod južná pol.  

10 / hod severná pol 

δ Aquaridy 14.VII.-3.IX. 41 - neznáme 15 / hod 

α 
Capricornidy 

15. VII. - 21. 

VIII. 

23 - 45P/Honda-Mrkos-

Pajdušáková 

 

10 / hod 

Perzeidy 23.VII.-9. IX. 59 350    

v roku 1997 

109P/Swift-Tuttle 60 / hod 

Tauridy 15.IX.-25.XII. 28 - 2P/Encke rozptýlený roj 

Drakonidy al. 

Giacobinidy 

9.-10. X. 20 26 000 

v roku 1933 

21P/Giacobini-Zinner  

Orionidy 2.X.-7.XI. 64 70       

v roku 2006 

1P/Halley 25 / hod 

Leonidy 15.-20.XI. 71 35 000 

v roku 1833 

55P/Tempel-Tuttle 25 / hod 

 

Andromedidy 

 

18.-28. XI. 

 

19 

9500   

v roku 1885 

 

3D/Biela 

 

nízka 

Geminidy 10.-15.XII. 35 120 MP 3200 Phaeton 70 / hod 

U Midy 22. XII. 33 88       

v roku 1945 

P/Tuttle 13 / hod 

Poznámky k jednotlivým rojom: 

Kvadrantidy – roj je na radare silnejší ako Perzeidy alebo Geminidy. Názov podľa 
Quadrans Muralis, čo bolo staré súhvezdie, ktoré je teraz súčasťou súhvezdia Pastier. 

Lyridy – v dráhe prúdu zhluky častíc – frekvencia rok od roku silne kolíše. Prvý 
záznam o Lyridách z roku 687 pred n.l. 

η Aquaridy - šírka prúdu meteoroidov dosahuje 56 miliónov km. Prvé záznamy v 

čínskych, kórejských a japonských kronikách o ich pozorovaní sú z roku 401 n.l. 

δ Aquaridy - dráha vyplývajúca z fotografických pozorovaní má extrémne malú 

hodnotu vzdialenosti perihélia, len 0,09 AU. δ Aquaridy patria k ekliptikálnym rojom, preto 

pozorujeme ich severnú aj južnú vetvu.  
α Capricornidy – roj bol objavený v roku 1871 zakladateľom hurbanovskej hvezdárne 

Mikulášom Konkoly-Thege. 

Perzeidy – centrálne vlákno úzke – za štyri dni Zem stretne 62% všetkých Perzeíd. 

Drakonidy - jednotlivé meteory boli prvý krát pozorované v roku 1926, ale 

neporovnateľne viac meteorov sa zaznamenalo počas dvoch veľkých meteorických dažďov 
v rokoch 1933 a 1946. Po roku 1946 úkaz veľmi slabol, pri stretnutí s rojom sa pozoruje len 

niekoľko meteorov. Šírka prúdu meteoroidov dosahuje len 300 tisíc km. 
 Tauridy – aktívne viac ako 4 mesiace. Ide o celý komplex rojov so severnou a južnou 
vetvou. Okrem 2P/Encke dráha je podobná aj s niekoľkými k Zemi sa blížiacimi asteroidmi. 

Geminidy – uzol dráhy sa pohybuje rýchlosťou 1 stupeň / rok retrográdne – za 

niekoľko málo storočí prestane dráha roja križovať zemskú dráhu. Veľmi koncentrovaný roj. 
 U Midy – roj objavený 22.12.1945 na Skalnatom plese A. Bečvářom a 
spolupracovníkmi 
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8. Európska bolidová sieť 

 

Viacstaničné fotografické pozorovania patria medzi fundamentálne v meteorickej astronómii,  
keďže poskytujú najpodrobnejšie a najpresnejšie údaje o fyzikálnych a dráhových 
parametroch meteoroidov. Hlavným obmedzením je nízka citlivosť, ktorá má za následok 

oveľa menší počet zaznamenaných meteorov v porovnaní s inými metódami, preto sa táto 
metóda používa hlavne pre pozorovanie bolidov. Úspešné vyfotografovanie a následné 
nájdenie meteoritu Příbram 7. apríla 1959 bolo významným impulzom pre vybudovanie siete 

celooblohových fotografických komôr na monitorovanie jasných bolidov a možné nájdenie 
meteoritov v Československu. Sieť, ktorá začala pracovať v roku 1963 sa rýchlo rozšírila na 
Európsku bolidovú sieť (EN). Koncom šestdesiatych rokov 20. storočia bolo do siete 
zapojených až 46 staníc. EN získala za rok v priemere 100 fotografických záznamov 50 
rozličných bolidov. Súčasne s EN boli vo svete v prevádzke dalšie dve bolidové siete - od 

roku 1964 The Prairie Network v USA a od roku 1971 The Meteorite Observation and 

Recovery Project (MORP) v Kanade. Zatiaľ čo obidve siete v USA a v Kanade ukončili 
prevádzku pred niekoľkými desaťročiami, EN úspešne pracuje až do súčasnosti. Napriek 
krátkemu trvaniu boli obidve severoamerické siete raz úspešné, čo sa týka fotografovaných 

pádov meteoritov. Prérijná sieť zaznamenala pád meteoritu Lost City a kanadská sieť MORP 
zachytila pád meteoritu Innisfree. Analýzou činnosti siete MORP sa zistilo, že 
pravdepodobnosť nájdenia vyfotografovaného bolidu je 0,0015. Pri zachovaní pomerov z 

kanadskej siete, by sa v EN mal nájsť 100 g meteorit raz za 20 rokov a meteorit s hmotnosťou 
jeden kg až raz za 100 rokov. Treba však povedať, že tieto odhady sú veľmi konzervatívne a 
samotná realita je nám oveľa viac naklonená. Hlavným vedeckým cieľom siete je skúmanie 
rozloženia meteoroidov v Slnečnej sústave, ich fyzikálnych vlastností a tiež hľadanie vzťahov 
ku kométam a asteroidom na jednej strane a rôznym typom meteoritov na strane druhej. 

Jednou zo stabilných staníc EN takmer od začiatku bola stanica na Skalnatom plese 
vo výške 1788 m n.m. Od roku 1964 bolo na Skalnatom plese urobených viac ako 2900 
expozícií zameraných na získavanie dráh bolidov. Z nich vyniká predovšetkým záznam 
nápadného a dôležitého javu - bolidu Turji-Remety zaznamenaného v roku 2001, po ktorom 

nasledoval pád asi 450 kg meteoritov. Opakované systematické pátranie po meteoritoch však 
nebolo úspešné. Nová stanica s ideálnym horizontom je v prevádzke od 23. októbra 2007 na 
vrchole Lomnického štítu vo výške 2636 m nad hladinou mora. Táto stanica je vybavená 

automatickou bolidovou kamerou, dodanou Astronomickým ústavom AV ČR v Ondřejove. 
Rovnaké zariadenia už pracujú v českej časti EN niekoľko rokov. 
 

10. Použité a doporučené webové stránky 
63rd Annual Meteoritical Society Meeting 5008.pdf 
http://cometography.com/ 

http://earthsky.org/astronomy-essentials/earthskys-meteor-shower-guide 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:CometBiela.jpg  

http://en.wikipedia.org/wiki/Meteor_shower 

http://members.shaw.ca/epmajden/ 

http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/1352/1384752/image/ghent_meteor_radio.gif 
http://www.amsmeteors.org/ 

http://www.drsky.com 

http://www.ips.gov.au/IPSHosted/neo/info/papers/tmsw1.gif 

http://www.isac.cnr.it/~meteor/images/fwmap2.jpg 

http://www.imcce.fr 

http://www.nasa.gov/worldbook/meteor_worldbook.html 
http://www.space.com/meteors/ 

http://www.speckledwithstars.net/Meteors/MeteorRadioEcho.jpg 

http://www.vesmir.sk/ 

http://www2.astronomy.com/asy/default.aspx?c=a&id=2109 

hyperphysics.phy-astr.gsu.edu 


