
Pre fanúšikov vesmíru je rok 2021 malým zázrakom. Vo februári po viac ako polročnej ceste pristál na Marse v rámci 
planetárnej misie NASA robotický prieskumník Perseverance. V júli sa do kozmu chystá sonda DART, ktorej úlohou 
bude otestovať jednu z techník obrany našej planéty pred potenciálnou zrážkou s blízko letiacim asteroidom – 
zmenu pohybu planétky kinetickým nárazom. Koncom októbra Zem opustí infračervený teleskop Jamesa Webba, 
ktorý nám umožní pozorovanie tých najvzdialenejších objektov vo vesmíre. A zachytili ste, že od marca okolo našej 
planéty obieha druhá slovenská družica GRBAlpha? O tom, ako vesmírny výskum ovplyvnil rozvoj vedy a techniky 
či ako sme pokročili v pátraní po odpovediach o pôvode života na Zemi, sa dočítate viac na nasledujúcich stranách. 
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KOMÉTA
Vesmírne teleso zložené z ľadu, hornín a prachu. Zväčša sa pohybuje po veľmi výstredných 
elipsovitých dráhach okolo Slnka (alebo inej hviezdy) s periódou niekoľkých rokov až 
tisícročí. Asi najznámejšou periodickou kométou je Halleyho kométa s obežnou dobou 
76 rokov. Kométa sa skladá z jadra, komy (plynného obalu) a chvosta, ktorý tvorí voda, prach 
a plyny. Jadro kométy je teleso s typickým rozmerom rádovo jeden až desať kilometrov. 
Oveľa väčšia koma a chvost vznikajú ako prachovo-plynné útvary len v blízkosti Slnka 
vplyvom sublimácie materiálu z jadra pôsobením slnečného žiarenia. Ďaleko od Slnka je 
jadro kométy neaktívne, vďaka čomu sa kométa vtedy môže podobať na asteroid.
Astronómovia sa domnievajú, že kométy pochádzajú z dvoch rozličných oblastí slnečnej 
sústavy. Prvou je Kuiperov pás, disk zmrznutých telies rozprestierajúci sa vo vzdialenosti 
30 až 50 AU od Slnka (1 AU = priemerná vzdialenosť Zeme od Slnka, asi 150 miliónov 
kilometrov). Druhou je sférický Oortov oblak, ktorého „najhustejšia“ časť leží vo 
vzdialenosti asi 50 000 AU od Slnka.

ASTEROID/PLANÉTKA
Prevažne kamenný objekt, ktorý je pozostatkom po sformovaní planét slnečnej sústavy 
pred cca 4,6 miliardy rokov. Je menší než planéta (typicky desiatky metrov až stovky 
kilometrov) a na rozdiel od kométy ho netvorí ľad. Asteroidy totiž vznikli vo vnútorných 
oblastiach slnečnej sústavy, kde boli teploty vyššie. Kométy sa však formovali ďalej od 
Slnka, kde vládli teploty dostatočne nízke na uchovanie prchavých látok v ich vnútri. Väčšina 
známych planétok v našej slnečnej sústave sa nachádza v hlavnom páse asteroidov medzi 
Marsom a Jupiterom. V roku 2017 astronómovia objavili prvý medzihviezdny asteroid, ktorý 
pochádza z inej planetárnej sústavy.
Asteroidy obiehajú okolo Slnka, no na ich trajektórii sa nepodpisuje len gravitácia Slnka 
a jednotlivých planét, ale aj tzv. negravitačné efekty (napr. Jarkovského efekt), ktoré môžu 
v meradle stoviek tisíc rokov významne zmeniť dráhu planétky.

METEOROID
Pevná častica s rozmerom od cca niekoľkých milimetrov po zhruba jeden meter, pohybujúca 
sa v medziplanetárnom priestore, pochádzajúca najmä z komét a asteroidov. Niektoré 
meteoroidy sú úlomkami materiálu vymršteného do vesmíru pri dopade telies na povrch 
Marsu či Mesiaca. Týmto pojmom označujeme malý vesmírny objekt pred tým, než vstúpi do 
atmosféry Zeme (alebo iného telesa).

METEOR
Viditeľný svetelný jav v atmosfére, ktorý vzniká preletom meteoroidu atmosférou Zeme 
(alebo iného telesa) a vytvára pri tom vo vzduchu ionizovanú stopu, ktorá žiari. Meteor sa 
hovorovo nazýva „padajúca hviezda“, i keď s hviezdami nemá nič spoločné. Meteorický 
roj nastáva vtedy, keď Zem (alebo iné teleso) pri svojom pohybe prechádza cez pás 
meteoroidov, ktoré v dôsledku pôsobenia slnečného žiarenia za sebou zanechala kométa 
či asteroid a ktoré naďalej kopírujú dráhu materského telesa. Veľmi známym meteorickým 
rojom sú Perzeidy, ktoré na Zemi možno pozorovať každý rok v júli až auguste.

METEORIT
Pozostatok meteoroidu, ktorý pri prechode atmosférou Zeme (alebo iného telesa) úplne 
nezhorel a dopadol na povrch planéty. Na základe zloženia rozlišujeme železné, kamenné 
a kamenno-železné meteority. Najčastejšími meteoritmi, ktoré nachádzame na Zemi, sú 
kamenné chondrity a achondrity.
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