
galaxia – encyklopedické heslo 

Naša Galaxia je len jedna z veľkého množstva podobných hviezdnych ostrovov, ktoré 
nachádzame v celom vesmíre a nazývame ich galaxie. Vo vesmíre ich je do vzdialenosti 10 
miliárd svetelných rokov rádove 1 bilión. Sú zložené z veľkého počtu hviezd, plynu, prachu 
a nesvietiacej tmavej hmoty. Galaxie sú vnútorne viazané gravitačným poľom a s rozpínaním 
Vesmíru sa nemenia ich rozmery, len narastajú ich vzájomné vzdialenosti. 
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galaxia – čo si má zapamätať žiak 

Vesmír je zložený z veľkého množstva hviezdnych ostrovov, ktoré sú podobné našej Galaxii a 
ktoré nazývame galaxie. Vo vesmíre ich je do vzdialenosti 10 miliárd svetelných rokov rádove 1 
bilión. Sú zložené z veľkého počtu hviezd, plynu, prachu a nesvietiacej tmavej hmoty.  

Tvary galaxií v menších ďalekohľadoch pripomínajú hmlovité obláčiky, preto boli spočiatku 
zaraďované do skupiny objektov nazývaných hmloviny (predpokladalo sa, že sú to prachovo–
plynné hmloviny) alebo boli považované za zhluky hviezd patriace do našej Galaxie. R. 1924 
americký astronóm E. P. Hubble objavil vo  Veľkej hmlovine v Androméde premenné hviezdy - 
cefeidy a pomocou ich jasností a vzťahu perióda — svietivosť určil  vzdialenosť tejto hmloviny, 
ktorá značne prevyšovala rozmery Galaxie. Týmto meraním  dokázal, že ide o mimogalaktický 
objekt — galaxiu. Podľa tvaru (ktorý býva značne rôznorodý) sa galaxie rozdeľujú na eliptické, 
šošovkové, špirálové, špirálové s priečkou a nepravidelné galaxie. Takúto klasifikáciu galaxií 
vytvoril začiatkom 20. storočia spomínaný Edvin Hubble a používa sa aj v súčasnosti. Vyše 50 
najbližších galaxií spolu s našou Galaxiou vytvára Miestnu skupinu galaxií, z ktorých najjasnejšie 
sú viditeľné voľným okom, napr. Veľká hmlovina v Androméde a Magellanove oblaky. Veľká 
hmlovina v Androméde je najväčšou, najhmotnejšou a najsvietivejšou galaxiou Miestnej skupiny 
galaxií.  

Galaxie sú vnútorne viazané gravitačným poľom a s rozpínaním Vesmíru sa nemenia ich 
rozmery, len narastajú ich vzájomné vzdialenosti.  Každá galaxia navyše rotuje tak, že hviezdy 
a ďalšie objekty galaxie obiehajú okolo gravitačného centra po takmer kruhových alebo až veľmi 
excentrických dráhach.  

 

 
 

Obr. 1 – Špirálová galaxia NGC 4622 odfotografovaná pomocou HST 
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 galaxia Vesmír je zložený z veľkého množstva hviezdnych ostrovov, ktoré sú podobné našej 
Galaxii a ktoré nazývame galaxie. Sú to hviezdne sústavy izolované v priestore, ktoré tvorí 
niekoľko miliónov až niekoľko miliárd hviezd viazaných gravitačnými silami. Priestor medzi 
hviezdami je vyplnený medzihviezdnou hmotou (medzihviezdnym prachom a plynom). Galaxie 
vypĺňajú celý pozorovaný objem vesmíru, hrubé odhady uvádzajú, že v celom vesmíre je ich do 
vzdialenosti 10 mld. svetelných rokov  rádove až 1 bilión (1012!)  
Tvary galaxií v menších ďalekohľadoch pripomínajú hmlovité obláčiky, preto boli spočiatku 
zaraďované do skupiny objektov nazývaných hmloviny (predpokladalo sa, že sú to prachovo–
plynné hmloviny), alebo boli považované za zhluky hviezd patriace do našej Galaxie. R. 1924 amer. 
astronóm E. P. Hubble objavil vo Veľkej hmlovine v Androméde premenné hviezdy - cefeidy a 
pomocou ich jasností a vzťahu perióda — svietivosť určil vzdialenosť tejto hmloviny, ktorá značne 
prevyšovala rozmery Galaxie, čím dokázal, že ide o mimogalaktický objekt — galaxiu. Odvtedy sa 
v astron. terminológii používa na označenie iných galaxií malé počiatočné písmeno. Galaxie sa 
označujú rôznym spôsobom. Niekoľkotisíc najjasnejších galaxií je označených podľa katalógu, 
v ktorom sa nachádzajú: veľkým písmenom M a poradovým číslom (Messierov katalóg), skratkou 
NGC a poradovým číslom (New General Catalogue), skratkou IC a poradovým číslom (Index 
Catalogue), niekoľko výrazných galaxií má svoj vlastný názov (napr. Veľká hmlovina v Androméde 
 
 
 

 
  

Obr. 2– Galaxia M31,Veľká hmlovina v Androméde 
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Magellanove oblaky, Sombrero).  
 Podľa tvaru (ktorý býva značne rôznorodý) sa galaxie rozdeľujú na eliptické, šošovkové, 
špirálové, špirálové s priečkou a nepravidelné galaxie, Takúto klasifikáciu galaxií vytvoril 
začiatkom 20. storočia spomínaný Edvin Hubble a používa sa aj v súčasnosti. Podľa ich veľkosti ro- 
 

 
 
 

Obr. 3 – Klasifikácia galaxií, ktorú zaviedol Edvin Hubble 
 
 

 
 
 

Obr. 4 – Galaxia M104 dostala názov Sombrero, nakoľko tvarom pripomína obrovský klobúk 
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zoznávame trpasličie galaxie a obrie galaxie. Galaxie vyžarujú žiarenie vo viditeľnej oblasti 
elektromagnetického žiarenia, niektoré ich časti i v infračervenej a rtg. oblasti; v rádiovej oblasti 
elektromagnetického žiarenia žiaria rádiové galaxie.  
 Vyše 50 najbližších galaxií spolu s našou Galaxiou vytvára Miestnu skupinu galaxií, 
z ktorých najjasnejšie sú viditeľné voľným okom, napr. Veľká hmlovina v Androméde, ktorá je 
najväčšou, najhmotnejšou a najsvietivejšou galaxiou Miestnej skupiny galaxií a Magellanove 
oblaky. Najbližšou známou galaxiou je trpasličia galaxia vzdialená od Slnka len 7,7 kpc a od stredu 
našej Galaxie 12,9 kpc. Bola objavená v novembri 2003 a predbežne nazvaná Trpaslík v súhvezdí 
Malého psa. K blízkym galaxiám patrí aj špirálová galaxia Dwingeloo objavená v roku 1994. 
Galaxie často vytvárajú skupiny galaxií, ktoré sa zhlukujú do kôp galaxií (obsahujú tisíce galaxií), 
ešte väčšie zhluky galaxií sa nazývajú supergalaxie. Štruktúra špirálových galaxií je veľmi zložitá, 
v centrálnej časti sa nachádza jadro galaxie, ktoré. sa vyznačuje najväčšou hustotou a ostro 
ohraničenými okrajmi. Ďalším subsystémom galaxií je plochá zložka, ktorá v prípade našej Galaxie 
obsahuje 10% celkovej hmotnosti a je zložená z mladých hviezd, z hviezd v špirálových ramenách, 
z otvorených hviezdokôp a z medzihviezdneho plynu. Výrazným prvkom galaxií je galaktický disk, 
ktorý obsahuje novy, hviezdy so slabými čiarami kovov, jasné červené obri a planetárne hmloviny. 
Vek populácie tohto subsystému je vyše 5 miliárd rokov. Najrozsiahlejšie subsystémy sú guľová 
zložka galaxie a halo alebo koróna galaxie, ktorá obsahuje guľové hviezdokopy a je vlastne 
najstaršou populáciou galaxií.  
 Vzdialenosti galaxií od Zeme sa určujú iba nepriamymi metódami, ktoré sa delia na 
primárne a sekundárne. Pri primárnych metódach sa porovnávajú zdanlivé jasnosti alebo rozmery 
astronomických objektov v galaxiách s absolútnymi jasnosťami alebo rozmermi podobných 
objektov nachádzajúcich sa v našej Galaxii. Podľa toho, vlastnosti ktorých objektov sa porovnávajú, 
sa rozlišujú: metóda cefeíd, nov, funkcie svietivosti planetárnych hmlovín a guľových hviezdokôp, 
metóda rozmerov obrích H II oblastí, metóda supernov typu Ia, metóda fluktuácií povrchovej 
jasnosti galaxií, určenie závislosti maximálnej rotačnej rýchlosti galaxie od jej absolútnej jasnosti 
(Tullyov–Fisherov vzťah), metóda najjasnejších galaxií v kope a metóda červeného posunu 
vychádzajúca z Hubblovho vzťahu. Dosah jednotlivých metód rastie v uvedenom poradí, t. j. 
vzdialenosti veľmi ďalekých galaxií sa určujú pomocou červeného posunu ich spektrálnych čiar. 
Kedže táto metóda je efektívna pre celý objem pozorovaného vesmíru, galaxie majú dôležitú úlohu 
pri skúmaní stavby vesmíru. Sekundárne metódy sa zakladajú na štatistike zistených absolútnych 
jasnostiach a rozmeroch jednotlivých typov galaxií. Nepriamymi metódami sa zisťujú rozmery 
galaxií (dosahujú priemer 50 kpc), svietivosť (podľa absolútnej jasnosti sa zaraďujú do niekoľkých 
tried svietivosti), hmotnosť (dosahujú 105—1012 hmotnosti Slnka, pričom podstatnú časť hmotnosti 
okrem tmavej skrytej hmoty predstavuje hmotnosť hviezd, len v niektorých trpasličích galaxiách 
prevažuje medzihviezdny plyn).  
 Všeobecne sa v galaxiách pozorujú rovnaké druhy hviezd a iných objektov ako v našej 
Galaxii. V rôznych druhoch galaxií sú však rôzne zastúpené rozličné druhy hviezd a objektov. 
V eliptických galaxiách sa nevyskytujú mladé hviezdy a ani medzihviezdna hmota. Naopak 
v špirálových a nepravidelných galaxiách sa pozoruje vznik hviezd, pričom najbúrlivejšie evolučné 
procesy sa pozorujú v oblasti špirálových ramien. Predpokladá sa že vek galaxií sa zhoduje s vekom 
najstarších hviezd, t. j. 15 mld. rokov. Predchodcami galaxií sú protogalaxie, pričom budúci typ 
galaxie je závislý na rotačnom momente protogalaxie. Zákl. vlastnosťou galaxií je ich rotácia; kým 
jadro galaxie rotuje ako tuhé teleso, hviezdy rotujú okolo centrálnej časti po keplerovských dráhach 
a v mnohých prípadoch vytvárajú špirálovú štruktúru galaxie.  Rotáciou galaxie  je neustále genero- 
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Obr. 5 – interagujúce galaxie nazývané Stephanov quintet 
 
vané jej magnetické pole. Mnohé galaxie sa nachádzajú v tesnej blízkosti iných galaxií al. skupín 
galaxií, pričom ich vzájomné gravitačné pôsobenie sa môže prejaviť napr. deformáciou tvaru 
(interagujúce galaxie). Keďže priemerne sú vzdialenosti medzi galaxiami len desaťkrát väčšie ako 
ich priemery, pomerne častými javmi sú zrážky galaxií. Rádiové pozorovania pomocou VLA 
ukázali, že najmenej 50 % všetkých diskových galaxií je zdeformovaných. Niektoré deformácie boli 
spôsobené slapovým pôsobením pri splynutí s menšími satelitnými galaxiami v minulosti. Môže 
však dochádzať aj k vzájomnej pomalej kolízii dvoch veľkých galaxií, pri ktorých sa uplatňuje 
dynamické trenie, ktoré závisí od hmotnosti, rýchlosti a hustoty okolitého prostredia. Pri rýchlej 
zrážke galaxií dynamické trenie nie je významné a rastie iba vnútorná kinetická energia obidvoch 
galaxií: galaxie trochu expandujú (pri zrážke sa môže zmeniť dráha každej z nich), pričom sa 
pôsobením slapových síl vytvárajú prúdy hviezd a plynu smerujúce von z obidvoch galaxií. Tento 
proces sa nazýva slapové odhaľovanie. Pohltenie malej galaxie veľkou galaxiou sa niekedy nazýva 
galaktický kanibalizmus. Zistilo sa, že obrie galaxie často rastú v dôsledku postupného pohlcovania 
malých galaxií, ktoré sa ich dotýkajú.  

 Galaxie sú vnútorne viazané gravitačným poľom a s rozpínaním Vesmíru sa nemenia ich 
rozmery, len narastajú ich vzájomné vzdialenosti. Každá galaxia navyše rotuje tak, že hviezdy 
a ďalšie objekty galaxie obiehajú okolo gravitačného centra po takmer kruhových alebo až veľmi 
excentrických dráhach. Vplyvom poruchového pôsobenia ostatných hviezd Galaxie na určitú 
hviezdu nie je dráha jednotlivých hviezd uzatvorená, t. j. hviezda sa po obehu okolo centra Galaxie 
nevráti presne do toho istého bodu ako predtým. Pri jednotlivých obehoch hviezda osciluje okolo 
určitej strednej dráhy vo vymedzenej, uzatvorenej oblasti. Rozsiahle numerické výpočty dráh 
hviezdy uskutočnil najmä G. Contopoulus a B. Strömgren v roku 1965 a A. Ollongrens s I. H. M. 
Torgardovou v roku 1962. Výpočty ukázali, že podľa tvaru uzatvorených oblastí, v ktorých môže 
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hviezda oscilovať pri svojich obehoch okolo centra Galaxie, ale ich nemôže prekročiť, sa dajú 
dráhy hviezd rozdeliť na tri charakteristické druhy: škatuľové dráhy, trubicové dráhy a obálkové 
dráhy. Škatuľové dráhy majú hviezdy, ktoré pri svojom obehu okolo centra Galaxie a pri postupnej 
zmene svojej vzdialenosti od tohto centra i od galaktickej roviny nemôžu opustiť oblasť pozdĺž 
svojej dráhy, ktorá má v priereze kolmom na smer dráhy hranatý, škatuľový tvar. Pri trubicových 
dráhach môže hviezda obiehať okolo stredu Galaxie v uzatvorenej oblasti s prierezom tvaru úzkej 
slučky, vytvárajúcej pozdĺž strednej dráhy trubicu. V krajnom prípade, keď je slučka limitne úzka, 
ide o čiarovú dráhu. Pri obálkovej dráhe sa hviezda môže pohybovať len v "obálke" pozdĺž strednej 
dráhy. 
 
 
 
 

 
Ďalšie informácie a obrázky o galaxiách môžete nájsť na www stránkach: 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Galaxia  

http://astroportal.sk/deepspace/galaxie.html 


