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Úvod 

 

Úvahy o moţných zráţkach asteroidov so Zemou začali byť aktuálne v podstate po objavení 

prvého blízkozemského asteroidu v roku 1900. So vzrastajúcim počtom objavov týchto telies 

si vedci začali uvedomovať, ţe prípadná zráţka so Zemou môţe mať katastrofálne dôsledky. 

Zráţku so Zemou by ţivot ako celok pravdepodobne preţil. S veľkou pravdepodobnosťou aj 

ľudstvo. Otázne je však, či aj civilizácia, ako ju poznáme. 

 

Čo sú blízkozemské asteroidy, kde sa pohybujú a koľko ich doteraz poznáme? 

 

Asteroidy (tieţ planétky alebo planetoidy) sú malé, pevné, zloţením kamenné alebo 

ţelezokamenné objekty v Slnečnej sústave, obiehajúce okolo Slnka (pár príkladov na 

obrázku 1). Sú omnoho menšie ako planéty a zväčša majú nepravidelný tvar. Nemajú 

atmosféru a nevykazujú ţiaden únik plynu a prachu zo svojho povrchu ako to poznáme 

u komét. Predpokladá sa, ţe väčšina asteroidov predstavuje pozostatky protoplanetárneho 

disku, ktoré neboli zahrnuté do planét počas vznikania Slnečnej sústavy. Veľká väčšina 

asteroidov sa nachádza v tzv. páse asteroidov s eliptickou obeţnou dráhou medzi obeţnými 

dráhami Marsu a Jupitera. V poslednej dobe sú objavované aj väčšie asteroidy za dráhou 

Neptúna. Naopak, niektoré asteroidy sa pribliţujú k Zemi a môţu sa s ňou zraziť. Týmto 

vravíme aj blízkozemské asteroidy (angl. Near-Earth Asteroids, NEAs). 

V rámci konvencie sú blízkozemské asteroidy objekty, ktorých perihéliové 

vzdialenosti sú menšie ako 1,3 astronomickej jednotky a aféliové väčšie ako 0,983 

astronomickej jednotky. Vzhľadom na rôzne konfigurácie kríţenia ich dráh so zemskou 

dráhou, alebo ich miery priblíţenia, rozlišujeme skupiny Apollo, Aten a Amor. Špecifickou 

triedou týchto troch skupín sú tzv. potenciálne nebezpečné asteroidy (PHAs).  Definované sú 

na základe miery potenciálneho ohrozenia blízkym preletom okolo Zeme, resp. kolízie 

s našou planétou. Inak povedané, všetky asteroidy preletujúce okolo Zeme vo vzdialenosti 

menšej neţ 7,5 milióna kilometrov a väčšie ako 150 metrov, sú povaţované za potenciálne 

nebezpečné. Preto je monitorovanie a spresňovanie ich dráh nesmierne dôleţité. 

Prvý blízkozemský asteroid bol objavený v roku 1900 a odvtedy ich počet rapídne 

stúpa. D. Morrison z NASA odhaduje, ţe v okolí Zeme sa pohybuje asi 2100 asteroidov 

väčších neţ 1 kilometer a moţno 320 tisíc asteroidov väčších neţ 100 metrov! Zatiaľ vieme, 

ţe viac ako 800 známych blízkozemských asteroidov má veľkosť nad 1 kilometer. V apríli 

roku 2011 počet objavených blízkozemských asteroidov dosiahol takmer 8000 (nárast počtu 

objavov od roku 1980 je na obr. 2). Z tohto počtu viac ako 1200 predstavuje potenciálne 

nebezpečenstvo pre Zem (viac na internetových odkazoch 1 a 2). 

 

Krátery ako známky zrážok v minulosti 

 

Raná Zem bola bombardovaná omnoho intenzívnejšie neţ je tomu dnes. Dôkazy o tom 

nachádzame ešte dnes vo forme mohutných impaktných kráterov. Bohuţiaľ, mnoho 

impaktných kráterov bolo eróziou znehodnotených (zahladených). Niektoré databázy (odkazy 

3 a 4) udávajú pribliţne 180 impaktných štruktúr, ktoré boli vytvorené s najväčšou 

pravdepodobnosťou práve nárazmi asteroidov na zemský povrch (obr. 3). Vďaka satelitnej 

technike máme moţnosť nielen vidieť známe, ale aj objavovať nové impaktné krátery najmä 
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v neobývaných a ťaţko dostupných oblastiach (púšte, lesy). Z najväčších menujme Vredefort 

(juţná Afrika, priemer 300 km, vek 2 mld. rokov), Sudbury (Kanada, 250 km, 1,8 mld. 

rokov) Chicxulub (Mexiko, 170 km, 65 mil. rokov) a z malých Haviland (Kansas, 0,01 km, 

asi 1000 rokov), Kamil (Egypt, 0,04 km, časový údaj neznámy), Whitecourt (Kanada, 0,04 

km, menej neţ 1000 rokov). Spomeňme detailne dva známe impakty – Tunguzský bolid 

a Barringerov kráter. 

Dňa 30. júna 1908 došlo na Sibíri v blízkosti sútoku riek Čamba a Podkamenná 

Tunguzska k stretu Zeme s vesmírnym telesom, pričom sa na oblohe sa objavila obrovská 

ţeravá guľa sprevádzaná veľkým hlukom. Náhle zaznel výbuch, pričom zvukové efekty boli 

počuteľné aţ do vzdialenosti 500 km. Výbuch vo výške 8 aţ 9 km nad povrchom zničil 

2150 km
2
 lesa, blízke seizmografy zaznamenali povrchové zemetrasenie, meteorologické 

observatóriá po celom svete zaznamenali tlakovú vlnu. Celý ďalší mesiac boli Európou 

mimoriadne jasné noci – bolo moţné čítať aj o polnoci bez umelého svetla, dokonca nad 

6000 km vzdialeným Írskom bol pozorovaný obrovský ţiariaci mrak. Podľa dnešných 

vedomostí došlo ku zráţke Zeme s malým vesmírnym telesom. Podľa jednej skupiny teórií 

úlomkom kométy Encke, podľa druhej malým asteroidom. Zaujímavé je, ţe nedošlo 

k priamemu kontaktu Zeme s týmto telesom, nikdy sa nenašiel ţiaden kráter, čo svedčí skôr 

o kometárnom pôvode, keďţe kometárny materiál je porézny a mohol sa celý vypariť pri 

výbuchu, resp. o málo husté teleso s hustotou 2700 kg m
-3

. Podľa odhadov energie zráţky, 

potrebnej na vyvolanie pozorovaných účinkov, bol priemer telesa nad Tunguzkou len okolo 

60 metrov a rútilo sa na Zem rýchlosťou asi 20 km s
-1

 (obr. 4). 

Barringerov impaktný kráter v USA leţí asi 55 km východne od mesta Flagstaff 

v štáte Arizona. Kráter má priemer asi 1,2 km. Jeho okraje čiastočne vystupujú nad úroveň 

okolitého terénu. Jeho vznik sa datuje do obdobia pleistocénu pred pribliţne 50 tisícmi rokov 

dopadom meteoritu, ktorý meral okolo 50 metrov a váţil zhruba 300 tisíc ton. Pri náraze, 

rýchlosťou asi 20 km s
-1

, sa takmer celý vyparil a uvoľnil energiu minimálne 10 megaton 

TNT. Ţelezo-niklové úlomky sa rozptýlili po okolí (obr. 4). 

 

Ohodnotenie rizika zrážky 

 

Existujú dve schémy pre ohodnotenie rizika a klasifikáciu moţných impaktov: 

 jednoduchšia Turínska škála: v roku 1999 ju navrhla Medzinárodná astronomická 

únia (IAU) na charakterizovanie miery nebezpečenstva zráţok s asteroidmi a 

kométami ako nástroj pre včasné a adekvátne varovanie kompetentných činiteľov a 

vysvetlenie situácie pre laikov, 

 komplexnejšia Palermská škála: umoţňuje zoradenie potenciálnych rizik v širokom 

rozsahu dátumov zráţok, energií a pravdepodobností. Hodnoty Palermskej škály 

menšie ako -2 popisujú javy, ktoré by nemali ţiadne dôsledky, zatiaľ čo hodnoty 

medzi -2 a 0 označujú situácie zasluhujúce si pozorné monitorovanie. Škála 

porovnáva pravdepodobnosť zistenej potenciálnej zráţky s priemerným rizikom 

vyplývajúcim zo zráţok s objektami rovnakých rozmerov alebo väčšími počas celej 

doby aţ do času vypočítanej zráţky. Toto priemerné riziko z náhodných zráţok je 

známe ako pozaďové riziko. Škála je logaritmická, tak napr. hodnota +2 znamená, ţe 

pravdepodobnosť označenej zráţky je 100-násobne väčšia ako pozaďové riziko 

náhodnej zráţky. Palermskú škálu pouţívajú špecialisti na NEO, aby určili 

kvantitatívne viac ako pomocou Turínskej škály. Uţitočnosť palermskej škály spočíva 

v moţnosti starostlivo zhodnotiť riziko ohodnotené na Turínskej škále nulou, ktorá 

vlastne zahŕňa takmer všetky potenciálne nebezpečné objekty v súčasnosti. Objekty 

sú zoradené podľa hodnoty na palermskej škále v takom poradí, v akom si  vyţadujú 

dodatočnú pozornosť (napr. pozorovania a analýzy). Táto škála je kontinuálna 

(povolené sú kladné aj záporné hodnoty) a zahŕňa čas medzi súčasným stavom 
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a predpovedanou moţnou zráţkou, a taktieţ predpovedá energiu asteroidu pri dopade 

a pravdepodobnosť výskytu zráţky. Aktuálne hodnoty Palermskej a Turínskej škály 

pre potenciálne nebezpečné asteroidy je moţné nájsť na internetovej stránke 5. 

 
0     Pravdepodobnosť zráţky je nulová alebo je tak malá, ţe ju moţno povaţovať za nulovú. Týka sa tieţ 

malých objektov ako sú meteory a telies, ktoré zhoria v atmosfére, rovnako ako prípad meteoritov, ktoré 

dopadnú na zem a len vzácne spôsobia škody. 

1    Beţný objav, ktorého blízky prelet okolo Zeme predstavuje neobvyklé riziko. Súčasné výpočty udávajú, ţe 

pravdepodobnosť zráţky je veľmi malá a nie je dôvod znepokojovať verejnosť. Nové pozorovania najskôr 

povedú na stupeň 0. 

2    Objekt, ktorý sa pribliţuje, avšak taký prelet okolo Zeme nie je úplne neobvyklý. Zasluhuje si pozornosť 

astronómov, nie je však dôvod znepokojovať verejnosť, pretoţe skutočná zráţka je nepravdepodobná. Nové 

pozorovania najskôr povedú na stupeň 0. 

3    Blízke priblíţenie, vyţaduje pozornosť astronómov. Súčasné výpočty udávajú 1% a vyššiu 

pravdepodobnosť zráţky schopnej vyvolať lokálnu katastrofu. Nové pozorovania najskôr povedú na stupeň 0. 

Verejnosť je informovaná, pokiaľ prelet nastane do 10 rokov. 

4    Blízke priblíţenie, vyţaduje pozornosť astronómov. Súčasné výpočty udávajú 1% a vyššiu 

pravdepodobnosť zráţky schopnej vyvolať regionálnu katastrofu. Nové pozorovania najskôr povedú na stupeň 

0. Pozornosť verejnosti je privolaná, pokiaľ prelet nastane do 10 rokov. 

5     Blízke priblíţenie, ktoré predstavuje váţnu, avšak stále nepotvrdenú hrozbu regionálnej katastrofy. 

Kritická pozornosť astronómov je potrebná pre nezvratné určenie, či zráţka nastane alebo nie. Pokiaľ má 

priblíţenie nastať do 10 rokov, vládne úrady by mali byť varované. 

6     Blízke priblíţenie, ktoré predstavuje váţnu, avšak stále nepotvrdenú hrozbu celosvetovej katastrofy. 

Kritická pozornosť astronómov je potrebná pre nezvratné určenie, či zráţka nastane alebo nie. Pokiaľ má 

priblíţenie nastať do 30 rokov, vládne úrady by mali byť varované. 

7     Veľmi blízke priblíţenie veľkého objektu. Pokiaľ má nastať v tomto storočí, predstavuje neobvyklú, ale 

stále neistú hrozbu celosvetovej katastrofy. Pre takú hrozbu v tomto storočí, medzinárodné spoločenstvo by 

malo byť varované, najmä za účelom naliehavého a nezvratného určenia, či zráţka nastane alebo nie. 

8     Istá zráţka schopná spôsobiť lokálnu katastrofu pri dopade na pevninu alebo cunami pri dopade blízko 

pobreţia. Takáto udalosť nastáva priemerne raz za 50 rokov, aţ raz za niekoľko tisíc rokov. 

9     Istá zráţka schopná spôsobiť regionálnu katastrofu pri dopade na pevninu alebo veľké cunami pri dopade 

do oceánu. Takáto udalosť nastáva priemerne raz za 10 tisíc rokov, aţ raz za 100 tisíc rokov. 

10   Istá zráţka schopná spôsobiť celosvetovú katastrofu, ktorá môţe ohroziť civilizáciu tak, ako ju poznáme, 

nech zasiahne pevninu alebo oceán. Takáto udalosť nastáva priemerne raz za 100 tisíc rokov, alebo ešte menej. 

Tabuľka 1: Vysvetlenie jednotlivých stupňov Turínskej škály. 

 

Riešenia na obranu 

 

Predtým, ak by bolo naozaj nevyhnutné riešiť potenciálny impakt asteroidu na Zem, je 

potrebné samotné teleso objaviť a dostatočne dlho pozorovať. Dnes existuje niekoľko 

vyhľadávacích projektov, ktorých úlohou je objavovať nové asteroidy (nielen blízkozemské), 

monitorovať kaţdú dostupnú noc ich polohy na oblohe, zdieľať údaje s ostatnými 

observatóriami a počítať presné dráhy v Slnečnej sústave. K najvýznamnejším vyhľadávacím 

projektom patria LINEAR (Lincoln Near-Earth Asteroid Research), Spacewatch, NEAT 

(Near-Earth Asteroid Tracking), LONEOS (Lowell Observatory Near-Earth-Object Search), 

Catalina Sky Survey a zopár ďalších. V budúcnosti sa počíta s projektami Pan-STARRS 

a LSST. 

Aj keď pozorovania pozemskými ďalekohľadmi objavili dodnes úctyhodný počet 

blízkozemských asteroidov, stále ich pozorovací potenciál nemusí postačovať. Nie raz sa 

stalo, ţe potenciálne nebezpečný asteroid sa podarilo objaviť iba pár hodín pred najtesnejším 

priblíţením k Zemi, ba dokonca aţ po prelete od Zeme. Táto skutočnosť potvrdzuje niekoľko 

podstatných nedostatkov. Pozemské pozorovania sa vykonávajú výhradne v čase medzi 

západom a východom Slnka, teda najmä v noci. Denná strana oblohy zostáva 

nepozorovateľná pre pozemské ďalekohľady, a tak asteroidy prilietavajúce v smere od Slnka 

nemôţeme objaviť. 
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Ďalším faktom je neefektívne rozmiestnenie vyhľadávacích ďalekohľadov. Vačšina sa 

nachádza na území USA, zopár v Európe (napr. Campo Imperatore Near-Earth Object Survey 

v Taliansku) a Japonsku (napr. Bisei/Japan Spaceguard Association), a výhradne len na 

severnej pologuli. Iba vďaka mnohým amatérskym astronómom je moţné získavať dôleţité 

údaje o blízkozemských asteroidoch aj z juţnej pologule, no dosah ich ďalekohľadov nie je 

postačujúci. Preto sa uvaţuje o vyslaní ďalekohladov na obeţnú dráhu, ktoré by svojím 

dosahom predčili pozemské, no najmä boli by schopné pozorovať nepretrţite. V roku 2009 

bola vypustená sonda WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer), ktorej cieľom je 

snímkovať oblohu v infračervenom obore ţiarenia. Okrem hviezd, hnedých trpaslíkov, 

vzdialených galaxií a iných objektov dokáţe vidieť aj asteroidy a kométy. Len za rok 2010 

objavila vyše 33 tisíc asteroidov z hlavného pásu, takmer 130 blízkozemských asteroidov, 

z toho 20 potenciálne nebezpečných. 

V súčasnosti na Zem nemieri ţiaden väčší asteroid, ktorého dopad by mal fatálne 

dôsledky na existenciu ţivota. No napriek tomu uţ teraz je nutné na to myslieť a mať 

pripravený plán ako sa zráţke vyhnúť, prípadne zmierniť následky moţného impaktu. 

Existuje niekoľko návrhov; z nich niektoré sú pomerne reálne, iné skôr z oblasti science-

fiction. Spolu vytvárajú v podstate dva typy stratégií: (i) deštrukcia samotného asteroidu 

alebo (ii) vychýlenie asteroidu z jeho pôvodnej kolíznej dráhy na inú. 

 

1. Deštrukcia 

 

Deštrukcia jedného väčšieho kusu asteroidu na menšie fragmenty vyzerá byť účinným 

a rýchlym riešením, no zdá sa, ţe to tak byť nemusí z hľadiska bezpečnosti. Síce pôvodne 

veľké teleso s istou kinetickou energiou by sme rozdelili na menšie kusy, tie by niesli so 

sebou prakticky rovnakú kinetickú energiu ako pôvodné teleso. Nikto však nevie, koľko 

kusov a s akou veľkosťou by po rozbití ohrozovali Zem. Vieme, ţe aj menší, pármetrový 

asteroid stratí preletom atmosférou podstatnú časť svojej hmoty, niečo sa však z neho 

zachová vo forme meteoritov, ktoré uţ dokáţu zanechať isté škody na majetku alebo zdraví 

ľudí. A čo ak tých pármetrových kusov bude po rozbití niekoľko stoviek alebo tisícov? 

Premenou ich kinetickej energie na teplo by sa atmosféra lokálne mohla zohriať moţno aj o 

niekoľko desiatok stupňov. 

Z nedávnych štúdií vyplýva jeden ďalší, v tejto súvislosti pomerne nepríjemný fakt. 

Mnoho blízkozemských asteroidov väčších neţ asi 200 metrov je tvorených tzv. formou 

zlepenca, teda nie jednoliateho monolitu. Takéto asteroidy sú tvorené menšími 

ţelezokamennými fragmentami, ktoré navzájom drţia pokope veľmi slabou gravitáciou. 

Predpokladá sa, ţe medzi fragmentami existujú pomerne veľmi rozsiahle prázdne priestory. 

Táto skutočnosť môţe výrazne ovplyvniť samotnú efektívnosť deštrukcie asteroidu. Impulz 

by mohol byť výrazne utlmený, a tak pôvodne veľký asteroid takmer nepoškodený. 

Impulzom by sa v tom prípade chápali dve alternatívy. Uvaţuje sa o vyuţití jadrových 

zbraní a silnom kinetickom náraze. Pri jadrových zbraniach by šlo o detonáciu tesne nad 

alebo tesne pod povrchom asteroidu, pričom sa predpokladá, ţe časť asteroidu sa vyparí 

a zbytková hmota sa buď posunie na inú dráhu alebo roztriešti na drobnejšie fragmenty. 

Miernym pozmenením predošlého riešenia je riadená detonácia menších jadrových bômb 

popri asteroide s cieľom zmeny dráhy, ale nie roztrieštením telesa. Pod pojmom silného 

kinetického impaktu sa rozumie jednoduchý náraz rakety do asteroidu, čím by sa mierne 

zmenila jeho obrovská kinetická energia. V tomto smere Európska vesmírna agentúra ESA 

pracuje na projekte Don Quijote. Misia bude pozostávať z dvoch častí, ktoré sa oddelene 

dopravia k vybranému asteroidu. Prvá časť Sancho bude okolo neho obiehať a študovať ho. 

Po niekoľkých mesiacoch druhá časť Hidalgo bude vyslaná zo Zeme a naberie kolízny kurz 

na asteroid a narazí doň rýchlosťou asi 10 km s
-1

. Sancho tento náraz bude sledovať 

z bezpečnej vzdialenosti. Neskôr sa vráti na pôvodnú dráhu a preštuduje nakoľko sa zmenilo 
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okolie impaktu. Vypustí tzv. autonómny povrchový balíček, ktorý voľným pádom bude 

klesať asi 2 hodiny na povrch, prípadne priamo do vytvoreného krátera a posielať informácie 

k Sanchovi a ten ďalej na Zem. 

 

2. Gravitačný traktor 

 

Druhou alternatívou popri deštrukcii telesa je jeho vychýlenie z kolíznej dráhy na bezpečnú, 

pomocou riadeného gravitačného vplyvu. Tento návrh predstavili astronauti Edward Lu 

a Stanley Love z Johnsonovho kozmického strediska NASA v Houstone (Texas, USA). 

Uverejnili ho v jednom z čísel časopisu Nature. Navrhujú koncepciu kozmickej lode, ktorá by 

mala umoţniť pomalú kontrolovanú zmenu dráhy asteroidu (schéma na obr. 5). Ako akési 

pomyselné ťažné lano by poslúţila aj malá gravitácia tejto lode. Tá by sa vznášala blízko 

telesa s motormi orientovanými tak, aby splodiny z trysiek nezasahovali jeho povrch a teleso 

veľmi pomaly odťahovala ţiadaným smerom. Dôleţité je však špecifické načasovanie – čas 

do impaktu, vhodné štartovacie okno, pravdepodobnosť impaktu, dostatok času na efektívne 

odklonenie. Takisto je dôleţitá závislosť na hmotnosti asteroidu, sondy a vzdialenosti sondy 

od povrchu asteroidu. Nezáviselo by na tvare, zloţení a rotačnom stave asteroidu. Podľa 

výpočtov Lua a Lovea by zhruba 20-tonová loď, vznášajúca sa vo výške polovice polomeru 

telesa, dokázala odtiahnuť 200-metrový asteroid s hustotou 2000 kg m
-3

, ak by trvalo vyvíjala 

ťaţnú silu čosi vyše 1 newtona. Počas jedného roka vznášania sa by menila rýchlosť telesa o 

2 mm s
-1

. Typický 200-metrový asteroid by 20-tonová loď bezpečne odklonila z kolíznej 

dráhy za rok vtedy, ak by bola vyslaná s takmer 20-ročným predstihom pred zráţkou. 

 

3. Ostatné alternatívy 

 

Zaujímavým návrhom je vyuţitie smerovanej slnečnej energie pomocou tzv. slnečnej 

plachetnice, ktorá by mala priemer odrazivej plochy okolo pol kilometra. H. Melosh navrhuje 

takto odchýliť asteroid vytváraním ťahu z odparovania povrchového materiálu asteroidu, 

alebo zosilnením tzv. Yarkovského tepelného efektu. Predpokladá, ţe v rozpätí mesiacov aţ 

rokov by asteroid mohol byť dostatočne odchýlený z pôvodnej dráhy. 

Iným návrhom je vyuţitie konvenčného raketového pohonu, pri ktorom by sa raketa 

jemne zapichla do povrchu a silou motorov sa snaţila odtlačiť asteroid mimo kolízny kurz. 

Problémom by mohlo byť ako raketu prichytiť k povrchu. Je známe, ţe asteroidy majú veľmi 

slabú vlastnú gravitáciu a navyše zväčša pomerne rýchlo rotujú, takţe impulz by menil smer. 

Zastavenie či preorientovanie rotácie telesa by bolo prináročné na palivo a prerušované 

impulzy by nemuseli stačiť. 

Niektorí sa zaoberajú myšlienkou tzv. rozobratia asteroidu. V tomto prípade by šlo 

o automatický systém, ktorý by z povrchu asteroidu vrhal materiál do okolitého priestoru, 

a tým zmenil pôvodnú hmotnosť telesa, a teda aj jeho dráhové vlastnosti vrátane zmeny 

dráhy. 

Existujú ďalšie odváţne scenáre: 

 Obalenie asteroidu do pohliníkovanej PET fólie a vyuţitie efektu ako pri slnečnej 

plachetnici. 

 Natretie alebo poprášenie objektu oxidom titánu (na bielo) alebo sadzami (na čierno) 

za vyuţitia Yarkovského efektu. 

 Vyuţitie tzv. aerobrakingu, teda brzdenia umelo vytvorenou parou pred asteroidom. 

 Pripojenie dodatočnej záťaţe pomocou akéhosi povrazu, a tak zmeniť dráhu zmenou 

ťaţiska asteroidu. 

 Oţarovanie povrchu asteroidu laserovým lúčom s cieľom silného lokálneho zahriatia 

a následného vyparovania alebo sublimácie materiálu do priestoru. 
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Obr. 1: Asteroidy Mathilde, Gaspra a Ida (zľava doprava, všetky sú v rovnakej škále). 

Snímku Mathildy získala sonda NEAR v júni 1997. Snímky Gaspry and Idy zas získala sonda 

Galileo v roku 1991, resp. 1993. Zdroj: NASA/Lunar and Planetary Institute. 

 

 
Obr. 2: Celkový súčet známych blízkozemských asteroidov od roku 1980. Modrá plocha 

zobrazuje všetky blízkozemské asteroidy, zatiaľ čo červená plocha zobrazuje len veľké s 

priemerom pribliţne jeden kilometer a väčšie. 
 

 
Obr. 3: Rozloţenie impaktných kráterov na zemskom povrchu. 

 Zdroj: http://impacts.rajmon.cz 
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Obr. 4: Vľavo: Pováľaný les v Tunguzskej oblasti. Vpravo: Barringerov kráter v Arizone. 

 

 
 

Obr. 5: Schéma konfigurácie asteroid–gravitačný traktor. 

Zdroj: Schweickart, R., Chapman, C., Durda, D., Hut, P.: Threat Mitigation: The Gravity 

Tractor, (2006), NASA Workshop on Near-Earth Objects, Vail, Colorado 

[arXiv:physics/0608157.pdf] 

 

 
Obr. 6: Obrázok ilustruje situáciu, keď nedostatok pozorovaní s rôznym stupňom presnosti 

vedie k určeniu viacerých dráh. Tie potom môţu viesť k viacerým určeniam časových 

okamihov, kedy Zem tieto dráhy pretne. Vďaka nepresným polohám asteroidu (body 1-4) je 

moţné vypočítať viac dráh, pokiaľ je pozorovaní málo. Ale po zahrnutí ďalších polôh (bod 5) 

sa počet dráh zminimalizuje. Hrubá plná elipsa znázorňuje reálnu dráhu asteroidu, 

čiarkovano-bodkované vypočítané. Pre lepšiu názornosť majú uvaţované dráhy pribliţne 

nulový sklon. 
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Obr. 7: Pravdepodobná trajektória moţného dopadu Apophisu na Zem v roku 2036. 

Trajektória sa tiahne Ruskom, naprieč Pacifikom, Nikaraguou, severnou Kolumbiou a končí 

v Atlantiku pri brehoch Afriky. Ak by asteroid dopadol pri brehoch Kamčatky alebo strednej 

Ameriky, spôsobil by mohutné devastujúce vlny cunami. 

 

  
 

 
Obr. 8: Vľavo hore: Rozptyľujúca sa prachová stopa po asteroide 2008 TC3 (M.E.A. Mahir 

(Noub NGO), Dr. M.H. Shaddad (Chartúmska univerzita)). Vpravo hore: Infračervený záber 

z druţice Meteosat 8. V strede: P. Jenniskens so šoférom pri jednom z viacerých meteoritov, 

pozostatku asteroidu 2008 TC3. 
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Minulé a budúce priblíženia 

 

Scenár kaţdého jednotlivého poplachu z blíţiacej sa zráţky bol doteraz (našťastie) rovnaký. 

Po objave asteroidu na blízkozemskej dráhe bol vypočítaný čas v budúcnosti, v ktorom 

nebolo moţné vylúčiť zráţku so Zemou. Ţiaľ, pre väčšinu masovo-komunikačných 

prostriedkov to bol jasný pokyn na rozpútanie menšej hystérie, ţe ku zráţke skutočne dôjde. 

Tento výpočet bol urobený na základe tzv. predbeţnej dráhy zaloţenej na malom počte 

pozorovaní, ktoré navyše pokrývali len zanedbateľne malý úsek dráhy telesa. Keďţe meranie 

presných polôh asteroidov, tak ako kaţdé iné fyzikálne meranie, je zaťaţené určitou chybou, 

chybové úsečky umoţnili preloţiť celý vejár dráh, z ktorých nejaká časť mohla prechádzať 

Zemou. Postupne s pribúdajúcimi pozorovaniami, alebo priradením predobjavového 

pozorovania, sa neistota zmenšovala, aţ bolo moţné vyhlásiť, ţe k zráţke určite nedôjde 

(grafické vysvetlenie na obr. 6). Toto spresnenie však uţ väčšina novinárov s prehľadom 

ignoruje, a tak mnohí ľudia stále trpia predstavou, ţe stretnutie Zeme s asteroidom je uţ 

v blízkej budúcnosti neodvratnou skutočnosťou. 

 

2004 FH 

Objav blízkozemského asteroidu projektom LINEAR z 15. marca 2004 s tesným priblíţením 

k Zemi bol oznámený v noci 17/18. marca 2004. Asteroid 2004 FH je typu Aten a k Zemi sa 

najviac priblíţil 18. marca 2004 o 23:01 SEČ na vzdialenosť iba 43 000 kilometrov. Miesto 

nejtesnejšieho priblíţenia bolo nad juţnou časťou Atlantického oceána. Jeho odhadovaná 

veľkosť bola pribliţne 30 metrov. 

 

2004 FU162 

Asteroid 2004 FU162 preletel popri Zemi vo vzdialenosti iba 0,000086 AU (tj. 13 000 km) 

od stredu Zeme. Ak zoberieme do úvahy polomer Zeme 6 378 km, tak k povrchu Zeme sa 

priblíţil pribliţne na 6 500 km! Najtesnejšie priblíţenie nastalo 31. marca 2004 (presnejšie 

o 16:36 SEČ). Malý asteroid objavil vyhľadávací projekt LINEAR v Novom Mexiku len 

o niekoľko hodín skôr. Prv neţ boli spracované snímky, asteroid prešiel na dennú časť 

oblohy, a tak jeho ďalšie sledovanie uţ bolo nemoţné. Aj napriek malému napozorovanému 

oblúku, len 44 minút, dráha je určená dosť presne. Napriek malej vzdialenosti, obavy z neho 

boli zbytočné. Išlo o malé teleso s odhadovaným rozmerom do 10 metrov. 

 

2005 FN 

Dňa 18. marca 2005 o 22:44 SEČ sa k Zemi priblíţil asi 14 metrov veľký asteroid 2005 FN 

na vzdialenosť 150 tisíc km. Bol zaregistrovaný po prvýkrát vyhľadávacím projektom 

LINEAR 17. marca 2005 ako slabý objekt, ktorý však o jeden deň výrazne zjasnel. 

Umiestnenie na webovej stránke NEO Confirmation Page pomohlo stanoviť presnejšie dráhu 

a jednoznačne vylúčiť kolíziu so Zemou. 

 

2011 CQ1 

V roku 2011 nastalo jedno naozaj tesné priblíţenie asteroidu. Nastalo 4. februára 2011 

o 20:39 SEČ. Povrch Zeme od asteroidu delila vzdialenosť len 5480 km. V tomto prípade šlo 

naozaj len o 1-metrový kus. 

 

Budúce priblíţenia s príslušnými údajmi ako číslo asteroidu, moment najtesnejšieho 

priblíţenia a minimálnu vzdialenosť je moţné nájsť na internetovej stránke (viď číslo 6. V 

odkazoch). Z nich spomeňme aspoň tri zaujímavé. 
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2005 YU55 

Tento blízkozemský asteroid bol objavený v rámci programu Spacewatch na Stewardovom 

observatóriu na Kitt Peaku v Arizone na Vianoce v roku 2005. Na prelome 8. a 9. novembra 

2011 minie našu Zem vo vzdialenosti asi 325 tisíc km, čo je len 0,85 vzdialenosti Mesiaca od 

nás. Okamih najbliţšieho priblíţenia nastane necelú polhodinu po polnoci stredoeurópskeho 

času. Asteroid je výnimočný tým, ţe jeho odhadovaná veľkosť je aţ okolo 400 metrov. 

Vďaka tomuto naozaj tesnému priblíţeniu a pomerne veľkým rozmerom bude asteroid určite 

masovo pozorovaný. Vieme, ţe jeho povrch je tmavý, zloţený z uhlíkatých látok. 

Odhadovaná doba jeho rotácie je okolo 20 hodín. Novembrové priblíţenie umoţní radarom 

zachytiť omnoho detailnejšie jeho povrch s rozlíšením aţ 4 metre. 

 

(4179) Toutatis 

Uţ pomerne známy Toutatis minie Zem 12. decembra 2012 o 10-tej hodine dopoludnia. 

Udeje sa tak vo vzdialenosti takmer 7 miliónov km, t.j. 18 vzdialeností Mesiaca od Zeme. 

Tento prelet je bezpečný, ale výnimočný tým, ţe veľkosť Toutatisa sa odhaduje aţ na 5 km. 

Toutatis sa k Zemi priblíţil v minulosti niekoľkokrát aj na menšiu vzdialenosť. Napríklad, 29. 

septembra 2004 iba na 4 vzdialenosti Mesiaca od Zeme! Pomerne blízko, na viac ako 7 

vzdialeností Mesiaca od Zeme, preletí aţ v novembri 2069. 

 

2001 WN5 

V trochu vzdialenej budúcnosti 26. júna 2028 o 06:30 SEČ sa očakáva prelet tohto asi 

polkilometrového telesa vo vzdialenosti len 249 tisíc km od Zeme. 

 

(99942) Apophis = 2004 MN4 

Asteroid Apophis bol objavený 19. júna 2004 R. Tuckerom, D. Tholenom a F. Bernardim 

v rámci projektu UHAS na observatóriu Kitt Peak v Arizone pomocou 2,3-m Bokovho 

ďalekohľadu. V júni 2004 bolo toto teleso sledované iba počas dvoch nocí, a teda jeho dráha 

nemohla byť presne určená. Znovuobjavené bolo 18. decembra 2004 G. Garradeom v rámci 

prehliadky Siding Spring Survey. Spresnené výpočty ukazovali, ţe nie je vylúčena zráţka 

tohoto objektu so Zemou 13. apríla 2029! Naviac, je to prvé teleso, ktorého pravdepodobnosť 

zráţky na Turínskej stupnici dosiahol stupeň 4. O tri dni neskôr existovala menšia neţ 3%-ná 

pravdepodobnosť zráţky so Zemou vyrátanou na piatok 13. apríla 2029. Astronómovia 

z projektu Spacewatch našli predobjavové pozorovania Apophisa z 15. marca 2004, ktoré 

natoľko spresnili dráhu (pozorovací oblúk sa predĺţil zo 109 na 288 dní), ţe výpočty vylúčili 

zráţku v roku 2029. Aj keď je zráţka uţ vylúčená, preletí veľmi tesne okolo našej planéty, 

mnohokrát bliţšie neţ je Mesiac. Asteroid Apophis je typu Aten s veľkou polosou dráhy 

0,92 AU, excentricitou 0,19 a sklonom dráhy k rovine ekliptiky 3,33 stupňa. Apophis je 

veľký asi 270 metrov. Ak by k zráţke došlo, uvoľnená energia by predstavovala asi 510 

megaton TNT, čo je viac neţ 30 tisíc hirošimských bômb. 

 V inkriminovaný piatok 13. apríla 2029 večer budeme môcť zaţiť nevšedné divadlo – 

uvidieť asteroid na vlastné oči. Krátko pred 20:00 LSEČ asteroid vyjde na východnom 

obzore v nevýraznom súhvezdí Havran. Uţ v tomto čase bude na hranici viditeľnosti voľným 

okom (pohybujúci sa objekt štvrtej magnitúdy). Na prvý pohľad jeho rýchlosť bude 

nevýrazná, ale svedomitejším pozorovateľom jeho pohyb určite neujde. Sekundovať na jeho 

ceste oblohou bude na začiatku Mars a Jupiter. Okolo 22:30 LSEČ asteroid dosiahne svoju 

maximálnu jasnosť 3 magnitúdy. Vtedy bude 40 stupňov nad obzorom v súhvezdí Sextant. 

Uţ výraznejším pohybom preletí okolo Regula v súhvezdí Leva do súhvezdia Raka, kde 

nakrátko, od 23:15 LSEČ, pobudne v prítomnosti otvorenej hviezdokopy Jasličky. Od tejto 

doby by kaţdý mal zaostriť teleobjektívy fotoaparátov a kamier, pretoţe o 23:37 LSEČ 

v Rakovi dosiahne svoju minimálnu vzdialenosť od Zeme. Od povrchu našej planéty ju bude 

deliť len 30 tisíc km! Iba na okraj, geostacionárne druţice lietajú vo výške 36 tisíc km. Od 
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tohoto okamihu sa bude Apophis uţ len vzďaľovať a jeho jasnosť klesať postupne medzi 

hviezdami súhvezdí Blíţencov, Povozníka, Perzea a Barana. 

 Zráţka v roku 2029 je teda vylúčená. No o sedem rokov neskôr v roku 2036 je 

pravdepodobnosť zráţky opäť pomerne vysoká. Táto predpoveď je zaloţená na minulých 

pozorovaniach (obr. 7). Začiatkom roka 2013 preletí Apophis okolo Zeme vo vzdialenosti 

viac ako 14 miliónov km, teda bude určite masovo pozorovaný. Vtedy sa jeho dráhové 

a fyzikálne parametre výrazne upresnia a na ich základe aj predpoveď na rok 2036. 

 

Výnimočný asteroid 2008 TC3 

 

Výnimočnosť tohto objektu spočíva v skutočnosti, ţe sa jedná o prvý predpovedaný impakt 

v histórii. 

 Asteroid 2008 TC3 objavil R.A. Kowalski v rámci prehliadky Catalina Sky Survey 

pomocou 1,5-metrového ďalekohľadu na Mount Lemmon (Tucson, Arizona) 6. októbra 2008 

o 7:39 SEČ, pribliţne 20 hodín pred zráţkou. Prakticky okamţite sa rozpútala masová 

pozorovacia kampaň. Zapojilo sa takmer 600 pozorovateľov, čím sa z bohatého 

astrometrického materiálu dalo vypočítať, kedy a kde k zráţke dôjde. Osudný okamih 

impaktu nastal 7. októbra o 3:46 SEČ nad severným Sudánom. Asteroid vletel do zemskej 

atmosféry pod uhlom 19 stupňov rýchlosťou 12,5 km s
-1

.  

 Najskôr sa predpokladalo, ţe z pôvodného asi 4-metrového asteroidu po prelete 

atmosférou nič nezostalo, no ukázalo sa, ţe okrem prachovej stopy na zem dopadlo aj viacero 

meteoritov (obr. 8). Od decembra 2008 sa našlo viac neţ 600 fragmentov s celkovou 

hmotnosťou 10,5 kg. Meteority nesú spoločný názov Almahata Sitta. 

 

Zranenia meteoritmi 

 

Prvú zmienku o moţných smrteľných stretoch meteoritov s človekom nájdeme uţ v Biblii, 

konkrétne v knihe Jozue 10:11: 

A stalo sa, keď utekali pred Izraelom a keď boli na svahu Bét-chórona, že 

Hospodin metal na nich veľké kamene z neba až po Azéku a mreli. Viacej bolo 

tých, ktorí zomreli od kameňov toho krupobitia, ako bolo tých, ktorých pobili 

synovia Izraelovi mečom. 

K. Yau a kol. (Meteoritics 29, 864, 1994) podrobne preskúmali čínske záznamy od roku 700 

pred n.l do 1920 n.l. V nich objavili 337 správ o pozorovaných dopadoch meteoritov. Jedna 

správa z roku 616 n.l. hovorí, ţe meteorit spôsobil zrútenie veţe a tá zabila 10 osôb. Ďalšia 

správa z roku 1490 hovorí o daţdi kamenných meteoritov, ktoré zabili údajne desiatky tisíc 

ľudí. Zo všetkých údajov autori usudzujú, ţe v Číne dochádza k jednému úmrtiu následkom 

pádu meteoritu v priemere raz za 52 rokov. V prepočte na celý svet a súčasný počet ľudí raz 

za 3,5 roka! 

 Aj v novodobej histórii sú známe prípady zranení a materiálnych škôd spôsobených 

meteoritmi. V Alabame bola zranená istá A. Hodgesová, keď 30. decembra 1954 jej meteorit 

s hmotnosťou 4 kg prerazil strechu domu a od rozhlasového prijímača sa odrazil na gauč, kde 

spala. 

 V Ugande bol 14. augusta 1992 zranený malý chlapec do hlavy drobným 3,6-

gramovým meteoritom odrazeným od listu banánovníka. Dá sa však hovoriť o šťastí, pretoţe 

vtedy šlo o krupobitie meteoritov na ploche 3 × 7 km
2
 a nájdené úlomky mali hmotnosť aţ 

27 kg. Celkovo sa nazbieralo aţ 150 kg. 

 V meste Peekskill zdemoloval 9. októbra 1992 asi 12 kg meteorit blatník auta. 

Majiteľke sa tak 100 dolárová hrdzavá rároha razom zhodnotila 100-násobne. 

 Kuriózne sa skončil aj dopad 1,4-kilogramového meteoritu 21. júna 1994 juţne od 

španielskeho mestečka Getafe, ktorý prerazil čelné sklo auta, zdeformoval volant a zranil 
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malíček na pravej ruke vodiča a skončil na zadnom sedadle. Neskôr vedci našli v oblasti asi 

50 kg ďalších úlomkov. 

 

Záver 

 

Je zrejmé, ţe otázka moţných stretov asteroidov zo Zemou nestojí tak, či sa to stane alebo 

nie, ale kedy sa to stane. História jednoznačne dokazuje, ţe zráţky sa v ďalekej, ale aj 

nedávnej minulosti diali, pretoţe Zem je poznačená krátermi najrôznejších veľkostí. Ukazuje 

sa, ţe aj pomerne malé a zdanlivo bezvýznamné vesmírne teleso dokáţe napáchať váţne, 

najmä materiálne škody. Do úvahy treba vziať niekoľko podstatných faktov. Asteroidy, aj 

napriek malým rozmerom, nesú obrovskú kinetickú energiu. Ich zloţenie pozostáva 

z kamenného a ţelezoniklového materiálu, teda celková hmotnosť je obrovská. Typické 

rýchlosti, ktorými môţu zasiahnuť Zem sa pohybujú v intervale od 11 do 72 km s
-1

. Takţe aj 

iba niekoľkometrové teleso nesie energiu priemernej jadrovej bomby vyrobenej človekom 

(v tabuľke 2 uvádzame prehľad, čo môţe potenciálna zráţka so sebou priniesť). Je 

nevyhnutné tieto objekty objavovať, monitorovať, študovať a v prípade ohrozenia pripraviť 

sa na dôsledky zráţky. 

 

veľkosť 
energia 

impaktu TNT 

pravdep. za 

100 rokov 
charakter zničenia 

> 10 km  100 mil. Mt  < 1:1 000 000  
Masový zánik, totálne zmietnutie ľudského druhu, nulová 

moţnosť niečo urobiť 

> 3 km  1,5 mil. Mt  < 1:50 000  
Globálna, niekoľkoročná zmena klímy, mnoţstvo mŕtvych, resp. 

zničenie civilizácie 

> 1 km  80 000 Mt  1:50 000 

Devastácia obrovského regiónu alebo poškodenie oceánskeho 

dna, celosvetový klimatický šok, nevyhnutnosť odklonenia 

asteroidu 

> 300 m  2 000 Mt  1:500 
5 km kráter, obrovské cunami alebo zničenie malého štátu, 

medzinárodné krízové riadenie 

> 100 m  
80 Mt - niţšia 

atmosféra 
1:100 

Silnejšie ako najväčšia vodíková bomba, regionálna devastácia, 

plytký 1 km kráter, národné krízové riadenie 

> 30 m  
2 Mt - 

stratosféra 
1:2 

Mohutná stratosférická explózia, tlaková vlna rúca stromy, 

drevené konštrukcie zapaľuje do 10 km, pohotové varovanie 

nepravdepodobné 

> 10 m  
100 kt - vyššia 

atmosféra 
6 za storočie  

Mimoriadne jasný výbuch na oblohe, rozbité okná, malé 

materiálne škody 

> 3 m  
2 kt - vyššia 

atmosféra 
2 za rok  Oslepujúca ţiara, podobný výbuchu atómovej bomby 

> 1 m  
100 t - vyššia 

atmosféra 
40 za rok  

Oslepujúca ţiara s jasom Slnka a trvaním niekoľkých sekúnd, 

veľmi jasný bolid, neškodný 

> 0,3 m  
2 t - vyššia 

atmosféra 
1000 za rok  Oslepujúca ţiara, veľmi jasný bolid, neškodný 

Tabuľka 2: Prehľad predpokladaných dôsledkov impaktov v závislosti na veľkosti asteroidu, 

uvoľnenej energii a pravdepodobnosti stretu so Zemou. 
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