
Bolid  –  encyklopedické heslo 

 

Bolid – veľmi jasný meteor; zvyčajne meteor, ktorého jasnosť je väčšia ako -4
mag
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Bolid  – čo si má zapamätať žiak 

 

Bolid – veľmi jasný meteor; zvyčajne meteor, ktorého jasnosť je väčšia ako -4
mag

 

 

Za bolid sa považuje veľmi jasný, alebo inak výnimočný meteor, obyčajne jasnejší ako 

Venuša, teda -4 magnitúd. Pripomeňme, že meteor je súbor javov, ktoré nastanú pri vniknutí 

meteoroidu (malého telieska medziplanetárnej hmoty) do zemskej atmosféry (viď. samostatné 

heslo „meteor“).  

 Meteoroid vstupuje do zemskej atmosféry rýchlosťou od 11,2 do 72,8 km s
-1

 podľa 

toho, či Zem pri jej pohybe okolo Slnka dobieha, alebo sa s ňou zráža čelne. Jasnosť meteoru 

závisí od jeho kinetickej energie (E=1/2. mv
2
), teda nie len od hmotnosti telieska ale aj od 

jeho rýchlosti.  

 

Podľa jasnosti rozdeľujeme meteory na:  bolidy: jasnejšie ako Venuša, teda -4
mag

 

fotografické meteory: -1 až -3
mag

 

vizuálne meteory: 5,5 až 1
mag

 

teleskopické meteory: pod 6
mag 

 

Bežné meteory pozorovateľné voľným okom spôsobujú telieska s hmotnosťou niekoľko 

gramov  (0,05 mm – 20 cm s hustotou  3500 kg m
-3

), teleskopicky sú zaznamenateľné už 

častice väčšie než 0,01 mm. Bolidom dávajú vznik meteoroidy s hmotnosťou aj niekoľkých 

kilogramov. Ak je meteoroid dostatočne veľký a zložený z pevného materiálu (kameň alebo 

železo), počas letu atmosférou sa nestihne úplne vypariť, a môže dopadnúť na zem. Ak má aj 

tesne nad povrchom Zeme vysokú kinetickú energiu, pri dopade vytvorí kráter.  

 



Bolid  – čo má k dispozícii učiteľ 

 

Bolid – veľmi jasný meteor; zvyčajne meteor, ktorého jasnosť je väčšia ako -4
mag

 

1. Charakteristika 

 

Oficiálna definícia bolidu podľa Medzinárodnej astronomickej únie neexistuje. Vo 

všeobecnosti sa za bolid považuje veľmi jasný, alebo inak výnimočný meteor, jasnejší ako 

Venuša, teda -4 mag. Pôvodne sa termín bolid používal len pre jasný meteor, ktorý sa počas 

letu rozpadol (tzv. detonujúci meteor).  Slovo meteor pochádza z gréčtiny (meteoros) a vo 

všeobecnosti znamená úkaz v ovzduší. Je to súbor javov, ktoré nastanú pri vniknutí 

meteoroidu (malého telieska medziplanetárnej hmoty) do zemskej atmosféry. Grécke „bolis“ 

(bolis), z ktorého je odvodené slovo bolid, môže označovať strelu alebo záblesk.  

Meteoroid vstupuje do vyšších vrstiev atmosféry rýchlosťou od 11,2 do 72,8 km s
-1

 podľa 

toho, či Zem pri jej pohybe okolo Slnka dobieha, alebo sa s ňou zráža čelne. Jasnosť meteoru 

závisí od jeho kinetickej energie, teda nie len od hmotnosti telieska vstupujúceho do Zemskej 

atmosféry, ale aj od jeho rýchlosti (E=1/2 . mv
2
).  

 

Podľa jasnosti rozdeľujeme meteory na bolidy: jasnejšie ako Venuša, teda -4
mag

 

         fotografické meteory: -1 až -3
mag

 

         vizuálne meteory: 5,5 až 1
mag

 

         teleskopické meteory: pod 6
mag 

 

  

Obrázok 1: Bolidy meteorického roja Leoníd (foto: Lorenzo – vľavo, J. Lodriguez – vpravo). 

 

Vizuálne meteory spôsobujú telieska s hmotnosťou niekoľko gramov  (0,05 mm – 20 cm s 

hustotou  3500 kg m
-3

), teleskopicky sú zaznamenateľné už častice väčšie než 0,01 mm. 

Bolidom dávajú vznik meteoroidy s hmotnosťou aj niekoľkých kilogramov. Počas preletu 

meteoroidu zemskou atmosférou dochádza k silnému zahrievaniu a ablácii jeho povrchu, teda 

taveniu, drveniu a strhávaniu materiálu z jeho povrchu. Nárazmi telesa na molekuly dochádza 

k ionizácii a excitácii molekúl, pričom rekombinačným procesom žiaria pary samotného 

telesa a okolitá atmosféra (pre detaily viď. heslo „meteor“.) Ako už bolo spomenuté, jasnosť 

meteoru nezávisí len od jeho hmotnosti, ale aj rýchlosti. Preto nie je pravidlom, že všetky 

jasné meteory dopadnú až na zem. Kvôli svojmu zloženiu a štruktúre môžu prelet atmosférou 

prežiť len meteoroidy z asteroidov, Mesiaca alebo Marsu. Napríklad, ak má meteoroid 

geocentrickú rýchlosť 15 kms
-1

, hustotu 3500 kgm
3
 (ide teda o meteorický kameň – chondrit) 

a rozmery pred vstupom do atmosféry Zeme väčšie než 20 cm, jeho prelet ovzduším je príliš 

krátky na to, aby sa celý stačil vypariť. Keď sa ubrzdí na kritickú rýchlosť 3 kms
-1

, povrch sa 



už dostatočne neohrieva, a jeho teplota klesne pod 2200 K. Chladnúci zvyšok meteoroidu sa 

postupne viac a viac brzdí a letí k zemi. Tenká roztavená vrstva na jeho povrchu tuhne 

a vytvára sa kôra, ktorá je typická pre meteority nájdené na Zemi. Meteor prestáva žiariť, keď 

už nemá dostatočnú rýchlosť potrebnú pre ionizáciu a excitáciu častíc. Pohasnúci zvyšok 

meteoroidu (s hmotnosťou 10 g v našom príklade) sa ďalej brzdí až na rýchlosť voľného pádu 

v odporujúcom prostredí (teda vo vzduchu, ktorá je v princípe nižšia ako vo vákuu) 

a postupne dopadne na zem. Fáza tzv. tmavého letu trvá niekoľko minút, pričom fáza žiarenia 

len niekoľko sekúnd.  

Ak je meteoroid väčší než niekoľko metrov a materiál je dostatočne pevný, brzdenie je 

pomalé, a teleso dopadne na zem nadzvukovou rýchlosťou (až niekoľko kilometrov sa 

sekundu). V tomto prípade žiaria pary meteoroidu takmer až do samotného dopadu, pri 

ktorom sa vytvorí explozívny kráter.  

Počas preletu atmosférou sa pred väčším meteorickým telesom môže vytvárať nárazová 

vlna, ktorá sa prejaví ako detonácia. Zaznamenaných je niekoľko typov zvukových prejavov 

prirovnávaných od výbuchu dela až po rôzne cinkotanie. Keďže sa však objavia až 2–3 

minúty po svetelných prejavoch, je ťažké prisúdiť ich konkrétnemu telesu. Niektorí 

pozorovatelia však opisujú rôzne zvuky už počas preletu bolidu čo je ale diskutabilné. 

Teoreticky by mohli mať pôvod v blízkych nevodivých predmetoch rozkmitaných veľmi 

dlhými elektromagnetickými vlnami.  

 

 

Obrázok 2: Bolid z 30. Septembra 2008 nad Oklahomou (foto: H. Edin). 

 

 

 

 



Slávne bolidy 

1.1. Tunguská katastrofa 

 

Ráno 30. júna 1908 bola nad povodím rieky Podkamennaja Tunguska na strednom 

Sibíri (v dnešnom Krasnojarskom kraji) pozorovaná mohutná explózia, ktorá zdevastovala 

2150 km
2
 tajgy. Pri explózii zhruba 8 km nad zemským povrchom bolo vyvrátených alebo 

zlomených 80 miliónov stromov, množstvo bolo spálených. Explóziou vznikla nárazová vlna, 

ktorá dvakrát obehla Zem, a bola zaznamenaná prístrojmi až v Anglicku. Výbuch 

pravdepodobne spôsobil prelet obrovského meteoroidu (resp. malého asteroidu), ktorý sa 

vďaka obrovskej kinetickej energii pred dopadom na zem v atmosfére roztrieštil, a takmer bez 

zvyšku vyparil. Prelet meteoroidu atmosférou bol pozorovaný mnohými svedkami a je 

opisovaný ako jasná žltá guľa alebo valec letiaci oblohou, ktorého jas bol oslepujúci.  

O fyzikálnej podstate telesa, ktoré spôsobilo tunguskú katastrofu sa viedli spory takmer 

celý zvyšok 20. storočia. Okrem dosť nereálnych príčin (výbuch kozmickej lode, stretnutie 

Zeme s miniatúrnou čiernou dierou) ostávajú dvaja kandidáti – kométa a astoeroid. Najnovšie 

výskumy sa však prikláňajú k asteroidu. 

Prečo asteroid explodoval, je možné stručne popísať takto: Pri rýchlosti asteroidu 15-20 

kms
-1

 nemá zemská atmosféra dostatok času, aby ho obtekala. Namiesto toho sa vzduch stláča 

a hromadí pred letiacim telesom. Súčasne sa za telesom vytvára takmer vákuum, pretože 

vzduch rovnako nestíha zapĺňať priestor za rýchlo letiacim asteroidom. Rozdiel tlaku, 

ktorému je vystavená čelná a zadná strana astoroidu sa neustále zvyšuje, ako sa teleso 

približuje k zemi. Ak je teleso z dostatočne pevného materiálu, dopadne na povrch zeme. Ak 

je však medza pevnosti vďaka rozdielu tlaku na teleso prekonaná, teleso sa prudko stlačí a 

rozpadne na malé kúsky unikajúce do strán. Prudký nárast tlaku sa teda podobá na náraz do 

pevnej steny – v istom momente sa teleso v atmosfére takmer zastaví. K rozpadu a zastaveniu 

dochádza za veľmi krátky okamih – 1 až 2 desatiny sekundy. Celá kinetická energia telesa sa 

premení na teplo, teleso sa takmer kompletne vyparí a uvoľnené pary explodujú do okolia. 

Čím je teleso krehkejšie, tým vyššie nad povrchom Zeme dochádza k jeho explózii. Podľa 

počítačových modelov muselo byť teleso, ktoré spôsobilo katastrofu na Sibíri kamenným 

asteroidom.  

 

Obrázok 3: Zábery z oblasti katastrofy.  



1.2. Příbram 

 

7. apríla 1959 o 20:13:20 miestneho času preletel ponad vtedajším Československom jasný 

bolid. Zachytený bol dvoma fotografickými kamerami pracujúcimi v rámci programu 

dvojstaničného pozorovania meteorov – jednou umiestnenou v areáli Astronomického ústavu 

Československej akademie věd v Ondřejově a druhou v Prčiciach. Na základe pozorovaní 

meteoru z dvoch (a viac) staníc je možné vypočítať jeho dráhu v atmosfére a následne aj 

dráhu meteoroidu v Slnečnej sústave. V rámci spomínaného programu pozorovania meteorov 

metódu výpočtu dráhy meteoru prepracoval astronóm a výborný matematik prof. Zdeněk 

Ceplecha, pričom jeho najväčším a podstatným prínosom bol výpočet, kam sa teleso dostane 

počas tmavej fázy letu (teda keď je už nepozorované). Použitím vylepšeného prístupu boli 

vypočítané hlavné parametre dráhy telesa a odhadnuté miesto teoretického dopadu 

nachádzajúce sa východne od mesta Příbram. Predpoklad o dopade meteoritu na zem bol 

vypracovaný na základe fyzikálnych charakteristík bolidu (jasnoť, rýchlosť, brzdenie ...).  

Obrovským úspechom bolo nájdenie 4 kusov pôvodného telesa v blízkosti predpovedaného 

miesta. Nazvané boli podľa obcí, v ktorých sa našli – Luhy (4,48 kg), Velká (0,8 kg), Hojšín 

(0,42 kg) a Dražkov (0,1 kg). Takto sa meteorit Příbram zapísal do histórie ako prvý meteorit 

nájdený na základe  pozorovaného pádu, so známou dráhou v Slnečnej sústave.  

 Odhadovaná hmotnosť meteoroidu pred vstupom do atmosféry Zeme je niekoľko 

desiatok ton. Na zem však dopadlo len niekoľko desiatok kilogramov. Vo výške 22 

kilometrov nad povrchom Zeme, pokiaľ bol pád telesa pozorovaný, sa teleso rozpadlo na 17 

kúskov. Keďže meteor definitívne pohasol a pravdepodobne sa ešte rozpadol na menšie časti 

až vo výške 13 km, nie je známe, v koľkých kúskoch napokon dopadol na zem.  

 

 

Obrázok 4: Meteor Příbram (Ondřejov). 



 

Obrázok 5:  Zdeněk Ceplecha skúma najväčší nájdený kúsok meteoritu Příbram. 

1.3. Peekskill 

 

Jedným zo šiestich meteoritov, u ktorých je známa aj dráha meteoroidu v Slnečnej sústave je 

meteorit Peekskill. Zaujímavým ho robí miesto dopadu, a to osobné auto zaparkované 

v okrajovej časti mesta Peekskill (štát New York). Prelet veľmi jasného bolidu 9. októbra 

1992 nad Západnou Virginiou (23:48 UT) bol zaznamenaný na videokamery 16-timi 

nezávislými pozorovateľmi. Aj toto úctyhodné množstvo amatérskych nahrávok potvrdzuje, 

že to bol nápadný a výnimočne jasný bolid. Nazelenalý meteor dosiahol jasnosť porovnateľnú 

s jasnosťou Mesiace v splne (-13 magnitúd). Počas svojho 40 sekundového letu prekonal 

vzdialenosť 700 až 800 kilometrov. Odhadovaná hmotnosť pred vstupom do atmosféry Zeme 

je niekoľko ton a jeho priemer 0.5 až 1 metera.  

Nájdený meteorit mal hmotnosť 12,4 kg a pri svojom dopade poškodil auto, ktorého 

majiteľom bol Michelle Knapp. Auto sa stalo veľmi slávnym, a dodnes je vystavované po 

celom svete.  

 

 

Obrázok 6: Prelet bolidu Peekskill. Jasne je vidieť mnoho úlomkov, na ktoré sa počas preletu rozpadol.  

 



  

Obrázok 7: Tmavý balvan na mieste svojho dopadu. Meteorit Peekskill bol identifikovaný ako chondrit typu H6. 


