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Astronómovia lúskajú záhady medziplanetárnej hmoty

Priestor medzi planétami nie je
prázdny. Pohybuje sa v ňom množ-
stvo drobných teliesok i väčších telies,
počnúc zrnkami prachu, cez meteo-
rické kamene, kometárne jadrá, až po
stovky kilometrov veľké asteroidy. Pre-
tože všetky tieto telieska sa pohybujú
okolo Slnka v priestore medzi planéta-
mi, nazývame ich spoločným názvom
„medziplanetárna hmota“. Všetky zlož-
ky medziplanetárnej hmoty sú zvyška-
mi pôvodného materiálu, z ktorého sa
utvorilo Slnko a planéty. Skúmaním ich
vlastností sa preto dozvedáme aj 
o minulosti našej Slnečnej sústavy.

Asteroidy
Najväčšie z medziplanetárnej hmoty

sú asteroidy, nazývané tiež planétky. As-
teroidy sa v medziplanetárnom priestore
nepohybujú náhodne, ale väčšina z nich
– až 97 percent – má svoj domov medzi
dráhami Marsu a Jupitera. Zvyšné 3 per-
centá predstavujú najzaujímavejšie ob-
jekty. Patria sem napríklad asteroidy 
s názvom Trójania, ktoré pri svojom po-
hybe okolo Slnka zotrvávajú spolu so
Slnkom a Jupiterom v rovine obehu
Jupitera vo vrcholoch rovnostranných
trojuholníkov.

V ostatnom čase pútajú pozornosť ľud-
stva asteroidy zo skupín Amor, Apollo 
a Aten. Sú to telesá, ktoré sa pri svojej
púti Slnečnou sústavou dostávajú do
blízkosti zemskej dráhy a niektoré z nich
sa môžu mimoriadne priblížiť k Zemi. 

V roku 1992 bolo objavené prvé teleso
s názvom 1992 QB1, pohybujúce sa 
v oblasti planét Neptún a Pluto. Dnes už
poznáme takýchto telies v Edgewortho-
vom-Kuiperovom páse na periférii Sl-
nečnej sústavy niekoľko stoviek. 

Odhadujeme, že asteroidov s prie-
merom aspoň 1 km je viac ako 750 000
a menších sú milióny. Napriek tomu, že
počet asteroidov je obrovský, ich hmot-
nosť je z kozmického hľadiska maličká.
Celková hmotnosť známych asteroidov
predstavuje len 4 desaťtisíciny hmotnosti
Zeme. Najväčší asteroid Ceres má prie-
mer 940 km.

Je tichý augustový večer. Oblo-
ha potemnieva, pomaly sa rozsve-
cujú hviezdy. Nad severovýchod-
ným obzorom sa stále jasnejšie
črtá súhvezdie Perzea. Nebeský
pokoj zrazu preruší krátke bliknu-
tie. „Niečo si zaželaj – padla hviez-
da!“. Postupne s tmavnutím oblo-
hy hviezd padá stále viac. Ak sa
však zahľadíš pozornejšie, zistíš, že
hviezd neubúda. Tak čo sa vlastne
deje? Nič nebezpečné. To len Zem
na svojej púti vesmírnym pries-
torom prelietava cez oblasť malých
zrniečok prachu – stretli sme sa 
s meteorickým prúdom.

Počítačové modelovanie
vývoja Slnečnej sústavy

Počítačové simulácie dynamického vývo-
ja najrozmanitejších telies v Slnečnej sú-
stave majú vo výskume Oddelenia medzi-
planetárnej hmoty (MPH) Astronomického
ústavu SAV dlhú tradíciu. Prvé, na svoju
dobu rozsiahle výpočty, začal uskutočňo-
vať Dr. Pittich koncom 70. rokov minulého
storočia na detašovanom pracovisku odde-
lenia MPH v Bratislave. Dr. Pittich úzko
spolupracoval najmä s prof. Kresákom. De-
tašované pracovisko sa podarilo vybaviť 
v tom čase relatívne výkonným strojom
značky Hewlett-Packard. Dierne štítky boli
nahradené jednoriadkovým monochroma-
tickým displejom. V 90. rokoch začalo
Výpočtové stredisko SAV prevádzkovať
prvé generácie superpočítačov, ku ktorým
mali prístup aj pracovníci oddelenia MPH 
a využívali ich najmä na výpočet kometár-
nych dráh. 

Od roku 2006 začala skupina pracov-
níkov, zaoberajúcich sa simuláciami dy-
namického vývoja a kozmogónie rezer-
voárov malých telies, využívať celoeurópske
gridové počítanie. Gridový priestor v tom
čase pozostával z približne 20-tisíc proce-
sorov a spomínaná skupina oddelenia MPH
využívala z tohto počtu niekoľko stoviek
procesorov. V slovensko-taliansko-poľskej
spolupráci bol vytvorený nový model vzniku
kometárneho Oortovho oblaku. V tom čase
išlo o  najmasívnejšiu simuláciu vzniku Oor-
tovho oblaku na svete, v ktorej sa do úvahy
vzalo až 10 tisíc testovacích častíc. Okrem
oblaku bolo simultánne simulované aj for-
movanie sa pásu transneptúnických telies.
Vedľajším výsledkom bolo potvrdenie 
oblasti nestability, nachádzajúcej sa 40 až
42 AU od Slnka, ktorá existuje vďaka de-
štrukčnému rezonančnému pôsobeniu
Uránu a Neptúna. Táto simulácia bola pod-
kladom aj pre vizualizácie. Niektoré po-
pulárne videá je možné nájsť na strán-
ke Astronomického ústavu SAV: http://
www.astro.sk/~mjakubik/AstroDyn/ 3Dvisu-
al/MS08/.

Gridová infraštruktúra bola neskôr vy-
užitá aj pri štúdiu tvorby Urána a Neptúna
(výsledky tejto práce boli spopularizované 
v Kozmose 4/2012). Táto infraštruktúra bola
použitá aj pri viacerých simuláciách vývoja
potenciálnych meteorických prúdov spä-

tých s kométami. Najzaujímavejšie prúdy
sú tie, ktorých dráhy sú pomerne vzdialené
od dráhy Zeme, a preto meteorický roj ne-
možno priradiť k materskému telesu tri-
viálne, teda iba na základe podobnosti ich
súčasných dráh, ale len na základe simulá-
cie ich dynamického vývoja.

Posledná etapa využívania vysokový-
konného počítania v oddelení MPH sa za-
čala spustením výpočtového klastra s ka-
pacitou 128 výpočtových jadier. V súčas-
nosti pracovníci MPH využívajú svoje
znalosti, získané z používania ústavného
klastra a gridovej infraštruktúry,  na vývoj
aplikácií, ktoré sú spúšťané na prvom
slovenskom superpočítači Aurel, prevádz-
kovanom vo Výpočtovom stredisku SAV.

(L. Neslušan, M. Jakubík)

Momentka
zachytávajúca
modelované ko-
méty v Oortovom
oblaku (červené
body) v hviezd-
nom poli (modré
a zelené body).
Žltá úsečka zod-
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100 tisíc AU.
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Fotometrický výskum asteroidov
Napriek veľmi cenným informáciám z ves-

mírnych in-situ misií (NEAR, Hayabusa,...)
mimoriadne dôležité údaje o asteroidoch
prinášajú optické fotometrické pozorovania
z pozemských observatórií. Kvôli časovej
náročnosti takýchto pozorovaní sa využívajú
predovšetkým malé ďalekohľady (< 1 m) na
profesionálnych observatóriách, medzi kto-
ré patrí aj observatórium na Skalnatom
Plese so svojím 61-cm reflektorom a CCD
kamerou ST-10XME. 

Výsledky fotometrického výskumu aste-
roidov na Skalnatom plese môžeme roz-
deliť na výsledky krátkodobej, strednodobej
a dlhodobej fotometrie. Z krátkodobej fo-
tometrie (rádovo dni) môžeme odhadnúť
rotačnú periódu a amplitúdu zmien jasnos-
ti asteroidu v rôznych fázových uhloch.
Strednodobá fotometria (rádovo týždne, 
resp. zopár mesiacov) dokáže kvalitne
pokryť zákryty/zatmenia podvojných (binár-
nych) asteroidov a určiť parametre primár-
neho, väčšieho asteroidu a jeho mesiačika.

Pozorovania zo Skalnatého Plesa prispeli
k objavom už viac než desiatky takýchto
asteroidov. V súčasnosti dopĺňame údaje
k už známym a potvrdeným, aby bolo
možné zistiť dráhové elementy podvojného
systému a smer osi obežnej dráhy na
nebeskej sfére. Dlhodobá fotometria (roky)
nám odhalí zmeny v svetelných krivkách 
a amplitúdy jasností asteroidov v rôznych
opozíciách, pomôže určiť smery rotačných
osí a zmysel rotácie a pomôže vytvoriť 3D
model. V minulosti sme vlastné dlhodobé

pozorovania použili
na vytvorenie mo-
delu asteroidov
Moskva, Mora a
Tulipa. Zaujímavé
pre fotometriu sú aj
tzv. párové aste-
roidy, ktoré majú
podobné heliocen-
trické dráhy, ale nie
sú navzájom spolu
spojené. Predbežne
o nich vieme, že sa
vytvorili rotačným
štiepením materské-
ho asteroidu. Okrem
tzv. plánovanej fo-
tometrie venujeme
čas príležitostne aj
fotometrii blízko-
zemských asteroi-
dov, ktoré sú sle-

dované krátky čas radarmi v Arecibe alebo
Goldstone.

(M. Husárik)

Databáza fotografických
meteorov

Hlavným zdrojom vedeckých informácií
o aktivite, stavbe, priestorovom rozložení 
a dynamike populácie prúdov meteoroidov
a meteorov sporadického pozadia v blíz-
kom okolí Zeme sú databázy dráh meteo-
rov. Fotografické pozorovania meteorov

svojou presnosťou stále pre-
vyšujú ostatné pozorovacie
techniky a poskytujú najpres-
nejšie dráhové a geofyzikálne
parametre meteorov. 

Významným uznaním našej
práce vo výskume meteorov
je i skutočnosť, že databáza
presných fotografických dráh
meteorov, ktorá bola oficiálne
ustanovená IAU v roku 1982
a spravovaná prof. B. A. Lind-
bladom na observatóriu
v Lunde, je už vyše 10 rokov
koordinovaná a spravovaná
našim pracoviskom. Po vy-
pracovaní redukčných metód
na verifikovanie nových pub-
likovaných dráhových a geo-
fyzikálnych parametrov me-
teorov ju priebežne doplňu-
jeme ďalšími presnými dráha-
mi. V tomto roku sme
pripravili jej novú verziu s uni-
verzálnejším formátovaním
prístupnejším pre užívateľov.

(V. Porubčan)

Kométy
Pracovníci observatória na Skalnatom

Plese objavili celkove 18 nových komét,
najúspešnejší bol Antonín Mrkos s 11
objavmi.

Kométy sú členmi našej Slnečnej sú-
stavy. Vznikli spolu s planétami pred 
4,7 miliardami rokov a väčšina z nich spí
tichým spánkom v oblasti  svojho vzniku
za dráhou Neptúna alebo v obrovskom
oblaku, obklopujúcom našu planetárnu
sústavu, pomenovanom podľa svojho
objaviteľa – holandského astronóma
Oorta. Tu na pol ceste k najbližšej
hviezde čakajú na nepatrný gravitačný
impulz, aby sa vydali na dlhú cestu do
vnútra sústavy – k Slnku. Veľké planéty
menia svojou príťažlivosťou dráhy komét
a časť z nich prinútia obiehať okolo Sln-
ka po pomerne malých elipsách. Naj-
väčší vplyv má najhmotnejšia z planét –
Jupiter, ktorá si vytvorila celú rodinu
komét, prichádzajúcich pravidelne do jej
blízkosti.

Kométa sa skladá zo štyroch častí: 
z jadra, hmlovitej obálky – kómy, pra-
chových a plazmových chvostov a hala
z ľadových kryštálikov. Po väčšinu života
existuje kométa v neaktívnom stave, t. j.
vesmírne diaľavy brázdi len samo ko-
metárne jadro, skladajúce sa z ľadu 
a prachu v pomere 4:1. Postupne, s pri-
bližovaním sa k Slnku, sa povrch jadra
nahrieva, ľad začína sublimovať a vzniká
hmlovitá kóma. S narastaním teploty
uniká stále viac molekúl plynu, pričom
tieto strhávajú so sebou aj zrnká prachu
– vzniká kometárny chvost. Tlak slneč-
ného žiarenia odkláňa chvosty, takže
mieria stále preč od Slnka.

Všetky naše vedomosti o pohyboch
medziplanetárnych telies sú založené na
určovaní  ich presných polôh a z nich
vypočítaných dráh. Observatórium na
Skalnatom Plese sa zaoberá určovaním
presných polôh komét a asteroidov od
svojho vzniku. Od roku 1965 na tento
účel slúžil štvoršošovkový astrograf 
s priemerom 30 cm a ohniskovou vzdia-
lenosťou 1,5 metra, ktorý bol v roku
2000  nahradený zrkadlovým ďaleko-
hľadom s priemerom objektívu 61 cm.
Presná dráha je základom pre mnohé
ďalšie astronomické a astrofyzikálne
výskumy a je tiež potrebná pri štúdiu
možnej zrážky so Zemou.

V minulosti vypočítanie návratu pe-
riodickej kométy trvalo skúseným vý-
počtárom niekoľko rokov. Dnes, vďaka
výpočtovej technike, je to otázka vy-
tvorenia potrebných programov a vý-
počet potom prebehne za zlomky
sekundy.

Svetelná krivka asteroidu Leonora. Jeho rotačná pe-
rióda je necelých 27 hodín.

Modely asteroidov Moskva, Tulipa
a Mora vytvorené na základe
dlhodobých fotometrických po-
zorovaní (z obdobia 3 – 4 rokov)
zo Skalnatého Plesa. Podobných
modelov asteroidov je v súčas-
nosti vytvorených  viac ako 300. 
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Medziplanetárna hmota
v laboratóriu

Astronomické pozorovania sú nepochyb-
ne základným zdrojom informácií o koz-
mických objektoch. Veľmi užitočným ná-
strojom, ktorý prispieva k interpretácii
získaných pozorovaní  najmä telies Sl-
nečnej sústavy a medzihviezdeho prachu,
sú laboratórne experimenty. Ide o simuláciu
procesov prebiehajúcich v kozme v labo-
ratórnych podmienkach. V spolupráci 
s Astrofyzikálnym laboratóriom v Katánii sa
zaoberáme dvoma hlavnými smermi výsku-
mu, a to: štúdiom efektov kozmického
zvetrávania malých telies Slnečnej sústavy
a procesmi v ľadoch astrofyzikálneho vý-
znamu pod vplyvom iónového a ultrafia-
lového žiarenia. Pod pojmom kozmické
zvetrávanie sú zahrnuté procesy vyvolané
dopadom mikrometeoroidov a medzipla-
netárneho prachu ako aj iónovým žiarením
(slnečný vietor, kozmické žiarenie a pod.)
prebiehajúce na povrchu malých telies Sl-
nečnej sústavy, ktoré nie sú chránené mag-
netickým poľom alebo atmosférou. Ide
o zmeny spektra a ďalších fyzikálnych
charakteristík v čase. Dopadom vysoko-
energetických iónov (keV-MeV) a UV fotolý-
zou dochádza k rozpadu a tvorbe nových
molekúl v ľadoch. 

Podstatou experimentov je ožarovanie
vhodne zvolených vzoriek iónmi vysokých
energií (200 – 400 keV), UV žiarením a la-
serom (simulácia dopadu mikrometeo-
roidov). Experimenty prebiehajú vo vysokom
vákuu; v prípade ľadov pri teplotách, aké sa
vyskytujú v skúmaných oblastiach Slnečnej
sústavy (resp. medzihviezdneho priestoru).
S využitím výsledkov získaných iónovým
ožarovaním série materiálov zahrnujúcej si-
likáty a organické materiály sa nám podarilo
navrhnúť jednoduchý model, ktorý umožňu-
je vysvetliť pozorovaný rozptyl farieb trans-
neptúnických telies. 

(Z. Kaňuchová)

Vývoj kometárnych jadier
V prvých rokoch existencie observatória

na Skalnatom Plese bolo objavených 18
komét, pričom v tom čase bolo na celom

svete objavených 70. Prvou „tatranskou“
kométou, objavenou na observatóriu Skal-
naté Pleso, bola kométa 1946 II (Paj-
dušáková-Rotbart-Weber) a poslednou bola
kométa 1959 IX (Mrkos), objavená z obser-
vatória na Lomnickom štíte. 

Dlhodobo a úspešne sme skúmali star-
nutie komét spôsobené postupnou stratou
hmoty a vytváraním minerálnej kôry na
povrchu jadra. Na Skalnatom Plese sme
pozorovali kométy vo veľkých heliocentric-
kých vzdialenostiach a hľadali zdroje zod-
povedné za ich aktivitu. Okrem toho pra-
videlným sledovaním nových komét (počas
prvého priblíženia k Slnku) spresňujeme ich
dráhy. 

V súčasnej dobe sme obnovili riešenie
stále aktuálneho problému vplyvu Slnka na
zjasnenia komét. Hľadáme možné spojenie
medzi výbuchmi komét a javmi na Slnku
ako CME, či erupcie. Venujeme sa veľmi
zaujímavej kométe 29P/Schwassmann-
-Wachmann 1, ktorá je typická každo-
ročnými násobnými výbuchmi aj napriek 
tomu, že celá jej dráha leží za dráhou Jupi-
tera. Podarilo sa nám preukázať, že väčšina
výbuchov tejto kométy nastala vo fáze po
prechode perihéliom, napriek tomu, že
rozdiel medzi množstvom slnečného žiare-
nia v perihéliu a aféliu nie je veľký.

(Z. Krišandová, J. Svoreň)

Meteory
Meteorické telieska sú najdrobnejšou

zložkou medziplanetárnej hmoty. Mimo
atmosféry nie sú viditeľné, pozorovať ich
môžeme, len keď vniknú do zemskej at-
mosféry. Pretože sa zrážajú s čiastočka-
mi vzduchu veľkou rýchlosťou, ktorá
môže dosiahnuť až 72 kilometrov za
sekundu, nahrejú sa na vysokú teplotu 
a väčšinou sa pri prelete atmosférou
celkom vyparia. Len väčšie pomaly le-
tiace kusy môžu prežiť let atmosférou 
a dopadnúť na zemský povrch. V takom-
to vzácnom prípade hovoríme, že padol
meteorit. Meteory môžeme pozorovať
voľným okom, cez ďalekohľad s veľkým
zorným poľom, fotograficky, pomocou
televíznej kamery alebo radaru. Pri po-
zorovaní voľným okom sú pozorovatelia
v skupinkách, aby videli čo najväčšiu
časť oblohy. Kvalitné fotografické po-
zorovania z dvoch miest vzdialených
niekoľko desiatok kilometrov slúžia na
určovanie presných dráh v atmosfére 
a následne aj na určenie pôvodnej
dráhy v Slnečnej sústave.

Dnes máme k dispozícii takmer 5000
presných dráh. Z nich vieme, že me-
teorické telieska môžeme rozdeliť na
dve veľké skupiny. Prvou sú telieska po-
hybujúce sa v dráhach komét, zložené
tak ako kometárne jadro, z ktorého sa
uvoľnili, z málo súdržného materiá-
lu. Mimo atmosféry sa pohybujú po
rovnobežných dráhach, vplyvom per-
spektívy sa nám zo Zeme javia, ako
keby vylietavali z jedného bodu na oblo-
he, ktorý nazývame radiant. Vzhľadom
na svoje zloženie nemajú žiadnu šan-
cu prežiť let atmosférou. Preto z tejto
skupiny nenachádzame žiadne meteo-
rity.

Meteory jedného meteorického roja
stretávame každý rok v tú istú ročnú
dobu v čase, keď Zem prechádza popri
dráhe kométy, pričom niektoré roje trva-
jú s rôznou intenzitou viac ako mesiac.
Meteory však môžeme pozorovať počas
celého roka, nielen v období meteoric-
kých rojov – hovoríme o tzv. sporadic-
kých meteoroch. Na mieste bez ru-
šivého osvetlenia môžeme za dobrých
pozorovacích podmienok uvidieť za
hodinu priemerne 10 meteorov. Ich
počet sa v priebehu noci mení v závis-
losti od  polohy bodu, do ktorého Zem
zdanlivo mieri pri svojom pohybe okolo
Slnka. Z týchto dôvodov pozorujeme
najviac sporadických meteorov nad-
ránom. Sporadické meteory sú dvo-
jakého pôvodu. Do prvej skupiny patria
pôvodne rojové meteory, ktoré sa po-
stupne dostali na tak odlišné dráhy, že
neprejavujú príslušnosť k roju; druhou
skupinou sú úlomky vznikajúce pri
drobení asteroidálnych telies.

Tieto telesá sú schopné za určitých
podmienok prežiť let atmosférou – na
zemskom povrchu potom nachádzame
kamenné alebo železné meteority.

Na Zemi je množstvo kráterov rôznej

Príklad kozmického zvetrania meteoritu Košice. Časť rozlomeného
meteoritu (na obr. vpravo) bola ožiarená 1×1016 iónmi argónu s ener-
giou 200 – 400 keV, druhá časť ostala nedotknutá. Efekt iónového
žiarenia na meteorit, ktorého väčšinovú časť tvoria silikáty je zrejmý –
materiál tmavne a vo vizuálnej a blízkej infračervenej spektrálnej
oblasti sa stáva červenším.

Kométa C/2011 L4 (PANSTARRS)
zo Skalnatého Plesa v nepravých
farbách (11. apríl 2013).
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Astronómovia lúskajú záhady medziplanetárnej hmoty

Výskum prúdov meteoroidov
V zásade každá periodická kométa pri-

bližujúca sa k Slnku môže byť zdrojom
častíc a takto formovať prúd meteoroidov
okolo svojej dráhy. Celý vývoj je kompliko-
vaný tým, že meteorický prúd nevzniká pri
jednom úniku častíc z kométy. Pokiaľ je
teplota jadra dostatočná, meteorický prúd
je dopĺňaný novými oblakmi uniknutých
častíc. Výsledkom je zložitá štruktúra, pre-
menlivá v čase. Meteorický prúd prechádza
postupným vývojom od hustého oblaku cez
vlákno, prúd, až po rozptýlený prúd. V po-
slednom štádiu už prúd nie sme schopní
rozlíšiť od sporadického pozadia. Vývoj
celého prúdu meteoroidov ovplyvňuje gra-
vitačné pôsobenie planét, najmä Jupitera. 

Jedna kométa, resp. asteroid, môže byť
zdrojom niekoľkých rojov aktívnych po-
čas roka. Takýmto príkladom je kométa
96P/Machholz, ktorá je zdrojom 6 separát-
nych rojov (pozri obrázok hore). Jedným 
z filamentov patriacim do komplexu kométy
96P/Machholz je meteorický roj Kvadrantíd. 

Aktivita meteorických rojov sa v čase
mení, a to v rámci každoročnej aktivity roja,
ako aj z dlhodobého hľadiska. Z toho vyplý-
va, že prúdy meteoroidov nie sú v priestore
homogénne, ale majú svoju vnútornú štruk-
túru. Na jej formovanie aj stabilitu vplývajú
rôzne dynamické efekty – napr. smer 
a rýchlosť úniku meteoroidov z materského
telesa, tlak slnečného žiarenia, gravitačné
pôsobenie blízkych planét a iné. Pomocou
nami vyvinutej metódy, založenej na ma-
tematickej štatistike, sme zistili, že meteo-
roidy s hmotnosťou 0 – 3 g vytvárajú v prú-

de Perzeíd 17 vlákien, pričom tieto sú
pravdepodobne rezonančnými štruktúrami
vytváranými gravitačným pôsobením Jupi-
tera a Saturna. 

(D. Tomko, Z. Kaňuchová)

Zdanlivá populácia
hyperbolických meteoroidov

Prítomnosť hyperbolických dráh v data-
bázach registrovaných meteorov odštarto-
vala horlivé hľadanie interstelárnych meteo-
roidov a spustila lavínu prác, prezentujúcich
detekciu častíc pochádzajúcich z medzi-
hviezdneho prostredia, variácie ich prítoku
do heliosféry v závislosti od ich hmotností 
a od podmienok medziplanetárneho mag-
netického poľa, preferenčné smery odkiaľ
častice prichádzajú, ba dokonca i zistenie
prúdov interstelárnych meteoroidov. 

Nadšenie, ktoré vyvrcholilo v polovici de-
väťdesiatych rokov, však pomaly utíchlo.
Ukázalo sa, že identifikácia meteoroidov in-
terstelárneho pôvodu nie je vôbec jed-
noduchá, pretože hyperbolický exces 
heliocentrickej rýchlosti očakávaný pre me-
teoroidy, prichádzajúce z medzihviezdneho
prostredia (s ohľadom na rozdelenie rých-
lostí hviezd blízkeho okolia Slnka), je toho
istého rádu ako chyby meraní rýchlostí
častíc. Je nevyhnutná detailná analýza jed-
notlivých prípadov so zreteľom na dráhové
a geofyzikálne charakteristiky. Vo väčšine
prípadov sa nájdené hyperbolické me-
teoroidy dajú považovať za interstelárne iba
v rámci chýb meraní, a preto ich tok zostá-
va stále nejasný.

(M. Hajduková, jr.)

veľkosti. Známe sú napríklad Barrin-
gerov kráter v Arizone s priemerom až
1200 metrov a hĺbkou 174 metrov, alebo
obrovský kráter Manicougan v Kanade.
Známy posvätný kameň moslimov,
umiestnený vo svätyni  Kába v Mekke, je
tiež meteorit. Svetové múzeá chránia
zbierky meteoritov ako najväčšie vzác-
nosti. Veľmi bohatá zbierka meteoritov
je v národopisnom múzeu v Prahe. Na
Slovensku máme záznamy o 6 meteori-
toch – o 3 pádoch a 3 nálezoch. Naj-
novší je meteorit Košice, ktorý padol 
28. 2. 2010.

Čo by sa však stalo, keby sa Zem
zrazila s väčším telesom ako sú zrniečka
prachu, ktoré pozorujeme ako meteory?
Myšlienka, že Zem nie je celkom bez-
pečná pred zrážkami s menšími členmi
Slnečnej sústavy (asteroidmi a kométa-
mi) sa objavila v histórii niekoľkokrát.
Serióznejšiu podobu dostala po uve-
domení si skutočnosti, že kráterovitý
vzhľad mesačných morí svedčí o podob-
nej minulosti aj našej planéty. Toto ziste-
nie sa väčšinou odbavilo poznámkou 
o bombardovaní meteoritmi prevažne
len v prvých fázach vývoja Slnečnej sú-
stavy. Až zdokonalenie pozorovacej
techniky, umožňujúce pozorovať stále
menšie a menšie asteroidy prelietava-
júce v tesnej blízkosti Zeme, prebralo
astronómov z letargie.

O tom, že možnosť zrážky je aktuálna
aj dnes, sme sa mohli presvedčiť v roku
1994, keď  kométa Shoemaker-Levy 9,
rozlámaná na 21 kusov, doslova zbom-
bardovala planétu Jupiter. Úlomky sa
zrazili s planétou rýchlosťou 58 kilo-
metrov za sekundu.

Aby astronómovia mohli včas varovať
pred blížiacim sa telesom a v budúcnos-
ti aj uvažovať o jeho odklonení alebo
rozbití, je potrebné, aby  blížiace sa tele-
so objavili s časovým predstihom nie-
koľkých mesiacov. Na to slúži niekoľko
celosvetových pozorovacích programov.
Ich súčasťou bude aj nový 1,3-m ďaleko-
hľad na Skalnatom Plese, ktorý sa po
uvedení do činnosti stane najväčším eu-
rópskym ďalekohľadom špecializova-
ným na blízkozemské asteroidy. Na-
šťastie frekvencia zrážok Zeme s väčšími
telesami nie je veľká a bezprostredné
nebezpečenstvo Zemi nehrozí. Napriek
tomu výskum medziplanetárnej hmoty
získal dôležitý aspekt ochrany ľudstva
pred vesmírnym nebezpečenstvom.

(J. Svoreň)

Ekliptikálno-toroidálna štruktúra
meteorického prúdu asteroidu
2003 EH1. Štruktúra je zobrazená
pomocou radiantov jednotlivých
skutočne pozorovaných a pred-
povedaných meteorických rojov.

„Niečo si zaželaj – padla hviezda!“ Aj keď vieš, že to len maličký meteo-
roid vkĺzol do zemskej atmosféry, aby tu navždy ukončil svoju púť ves-
mírnymi diaľavami, zaželaj si niečo. Zaželaj si, aby si aj zajtra mohol vidieť
hviezdy, aby si klbko každodenných starostí občas rozmotal a vzhliadol 
k majestátu oblohy. Aby si si pohľadom do bezodných hĺbok vesmíru
pripomenul svoje miesto a svoje poslanie. Poslanie byť  človekom.
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