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Úvod 

 

V tomto príspevku sa zoznámime s príbehmi troch komét, ktorých výskum významne prispel 

k našim poznatkom o kométach. Najviac priestoru budeme venovať periodickej Halleyovej 

kométe, známej viac ako 2 tisícročia, ktorej kaţdý zaznamenaný návrat k Slnku posunul 

vedomosti ľudstva o týchto telesách o významný krok dopredu.  

V modernej ére bolo významných komét viac. Z nich som vybral kométu Shoemaker-

Levy 9, ktorá sa v lete 1994 zrazila s Jupiterom a dlhoperiodickú kométu Hale-Bopp, ktorá 

nám povedala o kométach najviac od posledného prechodu Halleyovej kométy v roku 1986. 

  

1. Halleyova kométa – objav periodicity 

 

Je to najznámejšia kométa s obeţnou dobou 74-79 rokov, v blízkosti perihélia viditeľná 

voľným okom. Najbliţší prechod Halleyovej kométy perihéliom bude 28. júla 2061. 

Kométa má meno po Edmundovi Halleyovi, ktorý si prvý všimol, ţe sa objavuje 

v pravidelných intervaloch. Halley (1656–1742) bol profesorom geometrie na univerzite 

v Oxforde, od roku 1720 aj kráľovským astronómom v kráľovskom observatóriu v 

Greenwichi. Halley pouţil v roku 1705 Newtonov gravitačný zákon na výpočet dráh 24 

komét pozorovaných v rokoch 1337–1698 na dostatočne dlhom oblúku. Zistil, ţe jasné 

kométy z rokov 1531, 1607 a 1682 sa pohybujú po podobných dráhach. Správne usúdil, ţe sa 

jedná o opakované návraty jedného telesa a predpovedal jeho návrat na r. 1758. Halley 

zomrel v roku 1742, avšak 25. decembra 1758 bola kométa skutočne objavená nemeckým 

amatérom J.G. Palitzschom. Dostala meno 1P/Halley, čo znamená, ţe je to prvá známa 

periodická kométa. Halley však moţno nebol prvý, kto zistil periodicitu kométy. Je moţné, 

ţe uţ v 1. storočí n.l. si periodicitu Halleyovej kométy všimli ţidovskí astronómi, keďţe 

v Talmude je pasáţ, v ktorej sa hovorí o „hviezde, ktorá sa ukazuje kaţdých 70 rokov“.    

Po získaní dráhy Halleyovej kométy pri návrate 1758–1759 sa astronómi pokúsili 

zistiť, ktoré pozorovania pred rokom 1531 patria Halleyovej kométe. Celkove bolo 

identifikovaných aţ 23 predchádzajúcich návratov, najskorší bol z roku 240 pred n.l. Kométa 

bola pozorovaná pri všetkých návratoch od roku 240 pred n.l.   

 

2. Významné návraty Halleyovej kométy 

 

240 pred n.l. - Prvé písomne doloţené pozorovanie Halleyovej kométy v Číne. 

V historickom texte Shih chi sa píše o hviezde-metle, ktorá sa objavila na východe a pomaly 

sa pohybovala na sever. Vypočítaný pohyb súhlasí s týmto popisom. 

164 pred n.l. – Jediný záznam o pozorovaní Halleyovej kométy počas tohto návratu 

bol nájdený na fragmetoch dvoch babylonských tabuliek napísaných klinovým písmom. 

87 pred n.l. - Prvýkrát v histórii bol popísaný aj vzhľad kométy, nielen jej poloha. 

Bolo konštatované, ţe Halleyova kométa bola tak jasná, ţe od 14. júla do 11. augusta bola 

viditeľná kaţdý deň. 24. augusta bola zakreslený chvost dlhý 10.  

837 - 10. apríla 837 sa kométa priblíţila k Zemi na najmenšiu vzdialenosť za celú éru 

pozorovateľnosti od roku 240 pred n.l. do dnešných čias. Geocentrická vzdialenosť bola len 

0,0342 astronomických jednotiek, čo je 5,1 milióna km. Pozorovateľná bola 40 nocí 
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a maximálna dĺţka chvosta dosiahla 60. 

1066 - Návrat Halleyovej kométy v roku 1066 je vyobrazený na známej tapisérii z 

Bayeux. Kométu bolo vidieť z Anglicka a mnohí sa vtedy domnievali, ţe kométa je zlé 

znamenie – zanedlho zomrel kráľ Harold II. v bitke pri Hastings. 

1301 - Giotto di Bondone, taliansky maliar, vyobrazil Halleyovu kométu na obraze 

Klaňanie troch kráľov v kaplnke Scrovegni v Padove. V dobe, keď sa ľudia komét 

mimoriadne báli a popisy v stredovekých kronikách boli plné stríg, ohnivých mečov 

a diabolských tvárí, bola Giottova maľba verným vyobrazením Halleyovej kométy. Na jeho 

počesť dostala meno GIOTTO medziplanetárna sonda Európskej kozmickej agentúry vyslaná 

v roku 1986 k Halleyovej kométe.  

1531 - Pri pozorovaní Halleyovej kométy v roku 1531 stredoveký učenec Peter Apian 

zistil, ţe chvost kométy mieri vţdy smerom od Slnka. 

1607 - Kométu pozoroval Johannes Kepler, ktorý si myslel, ţe kométa sa pohybuje 

cez Slnečnú sústavu po priamke. 

1682 - Významný návrat – kométu pozoroval Edmund Halley a ako sme uţ uviedli 

vyššie, predpovedal jej ďalší návrat na rok 1758 v diele Synopsis of the Astronomy of Comets. 

  1758/9 - Prvý predpovedaný návrat Halleyovej kométy. Halley predpovedal návrat na 

rok 1758, kométa však prešla perihéliom aţ v roku 1759. Kométy sa pohybujú v gravitačnom 

poli Slnka podľa Keplerových zákonov. Ich dráhy sú kuţeľosečky, väčšinou elipsy. 

Gravitačné pôsobenie ďalších veľkých telies v Slnečnej sústave spôsobuje odchýlky od 

pohybu po ideálnej keplerovskej elipse. Pohyb komét ovplyvňujú aj tzv. negravitačné sily – 

ide o raketový efekt unikajúcich plynov na kometárne jadro.  

1835 - V roku 1835 s ďalším návratom Halleyovej kométy sa začína éra fyzikálneho 

výskumu komét. F.W. Bessel na základe pozorovaní nepravidelného rozloţenia svietiacej 

hmoty v kome Halleyovej kométy sformuloval moţnosť negravitačných efektov 

usmerneného úniku hmoty z kometárneho jadra a vytvoril tieţ fontánovú teóriu kometárnych 

chvostov. Teória správne hovorila o úniku častíc z jadra kométy smerom k Slnku 

a následnom vypudení neznámou silou do kometárneho chvosta. Model bol dopracovaný 

v roku 1910 A. Eddingtonom, keď v roku 1900 S. Arrhenius navrhol ako moţnú repulzívnu 

silu tlak slnečného ţiarenia. 

Americký spisovateľ Mark Twain sa narodil 30. novembra 1835, dva týţdne po 

prechode Halleyovej kométy perihéliom. Vo svojom ţivotopise z roku 1909 napísal: “Prišiel 

som s Halleyovou kométou v roku 1835. Budúci rok opäť príde a ja očakávam, ţe odídem s 

ňou.” Predpoveď sa mu splnila – Twain zomrel 21. apríla 1910, deň po prechode Halleyovej 

kométy perihéliom. 

1910 - Negravitačné sily spôsobili, ţe pri návrate v roku 1910 sa Halleyova kométa 

omeškala oproti najpresnejším výpočtom o viac ako tri dni. V roku 1986 bol rozdiel menší 

ako 5 hodín, keďţe výpočty dráhy uţ obsahovali aj reaktívnu silu výtryskov. Pri tomto 

návrate mala Halleyova kométa chvost dlhý viac ako 100 miliónov km, bola prvýkrát 

fotografovaná a boli tieţ získané jej prvé spektrá na observatóriách Lick a Mt. Wilson v 

USA. Nádherné série veľkoškálových snímok boli získané v egyptskom Heluáne 

a argentínskej Córdobe. O 70 rokov neskôr, počítačovým spracovaním týchto snímok, Larson 

a Sekanina vytvorili prvú mapu povrchu jadra Halleyovej kométy. Vyznačené aktívne body, 

z ktorých unikal plyn a prach smerom k Slnku potvrdili aj snímky sond z bezprostrednej 

blízkosti kométy získané pri návrate v roku 1986. 

1986 - Kométa bola objavená 3 a pol roka pred prechodom perihéliom 16. októbra 

1982 D. Jewittom and E. Danielsonom pomocou 5,1-m reflektora a CCD kamery na Mt. 

Palomare. Vzápätí bola nezávisle objavená ďalšími dvomi skupinami pozorovateľov. Ako 

som ukázal analýzou fotometrických pozorovaní (J. Svoreň, referát na konferencii Similarity 

and diversity of comets, Brusel, 1987) jej objav v tak veľkej vzdialenosti od Slnka bol moţný 

len vďaka mimoriadnemu zjasneniu. Podobné zjasnenia boli potom zaznamenané ešte 
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niekoľkokrát na poperihéliovom oblúku dráhy Halleyovej kométy. 5 rokov po prechode 

perihéliom vo vzdialenosti 14,3 AU od Slnka bolo zaznamenané náhle zvýšenie jasnosti 

Halleyovej kométy o 6 magnitúd a vytvorenie rozsiahlej prachovej komy. Posledný krát bola 

pozorovaná 1. septembra 2003, keď vo vzdialenosti 28 astronomických jednotiek mala 

jasnosť 28,2
m

. Je to najslabšia kométa, aká kedy bola zaznamenaná. Zaujímavé je, ţe v 

decembri 2023, v aféliu, bude len o 2,5 magnitúdy slabšia a pri súčasnom trende vývoja 

pozorovacej techniky určite detegovateľná. Halleyova kométa sa tak zaradí medzi skupinu 

komét pozorovateľných po celom oblúku dráhy.  

 

3. Súčasné poznatky o Halleyovej kométe 

  

Obdobie súčasného ohromného rozmachu kometárnej astronómie sa začalo okolo roku 1983, 

keď sa vedci pripravovali na ďalší návrat Halleyovej kométy. Vytvorili celosvetový program 

pod názvom International Halley Watch, ktorý si kládol za úlohu koordinovať zber údajov, 

ich spracovanie i archiváciu. Výsledky prekonali všetky očakávania – získané výsledky 

zdvojnásobili naše dovtedajšie vedomosti o kométach. Úspešné boli jednak pozemské 

programy zamerané na astrometriu, fotometriu a polarimetriu, skúmanie blízkojadrových 

a veľkoškálových javov a tieţ skúmanie meteorického prúdu Halleyovej kométy, ktorý 

pretína 2-krát zemskú dráhu a ktorý môţeme pozorovať ako májové η Akvaridy a októbrové 

Orionidy. Okrem pozemských pozorovaní kométu skúmalo 6 sond, pričom mimoriadne 

úspešná bola západoeurópska sonda GIOTTO, ktorá preletela len 608 km od jadra kométy. 

Pozorovanie Halleyovej kométy v období okolo jej prechodu perihéliom bolo zo 

Zeme nemoţné. Kométa a Zem boli vo februári 1986 na opačnej strane od Slnka, čo 

vytváralo najhoršie podmienky na pozorovanie za posledných 2000 rokov. Kométa bola 

najjasnejšia v marci a apríli 1986, keď bola takmer neviditeľná zo severnej pologule. Preto 

pri rastúcej úrovni svetelného znečistenia oblohy si mnoho ľudí kométu vôbec nevšimlo. 

 Kométa sa pohybuje okolo Slnka po veľmi pretiahlej eliptickej dráhe s perihéliom 

(najbliţším bodom ku Slnku) vo vzdialenosti 0,586 astronomickej jednotky, čo je medzi 

dráhami Merkúra a Venuše a aféliom (najvzdialenejším bodom od Slnka) vo vzdialenosti 

35,1 astronomickej jednotky, čo je medzi dráhami Neptúna a Pluta. Sklon roviny dráhy je 

162,2°, teda dráha je retrográdna – proti obehu veľkých planét a komét Jupiterovej rodiny.  

Podľa typu dráhy je Halleyova kométa predstaviteľom komét typu Halley. Ide 

o krátkoperiodické kométy s obeţnou dobou od 50 do 200 rokov s veľkými sklonmi dráh 

k rovine ekliptiky. Na rozdiel od ostatných krátkoperiodických komét, ktoré pochádzajú 

z Edgeworthovho-Kuiperovho pásu, kométy typu Halley majú svoj pôvod pravdepodobne, 

rovnako ako dlhoperiodické kométy, v Oortovom oblaku. 

Perióda rotácie jadra je 52 hodín. Keď sa Halleyova kométa priblíţi na svojej dráhe 

najbliţšie k Slnku, teplota na jej povrchu môţe dosiahnuť pribliţne 77 °C. Podľa meraní sond 

je Halleyova kométa jedným z najtmavších telies v Slnečnej sústave – albedo dosahuje 

hodnotu len 5% (pre porovnanie albedo Venuše je 61%, Zeme 37%, Mesiaca 7% a lávy 4%).  

 Rozmery jadra Halleyovej kométy sú 16,6 x  8,0 x 7,5 km, hustota je 200 kg/m
3
. Táto 

mimoriadne nízka hodnota hustoty nemusí znamenať, ţe kométy vznikali v mimoriadne 

riedkom prostredí. Môţe byť dôsledkom postupného vyprázdňovania vnútra kométy cez 

sublimáciu ľadu a únik plynov z vnútorných vrstiev prekrytých vonkajšou minerálnou kôrou, 

ktorá postupne s opakovanými prechodmi popri Slnku pokryje celé kometárne jadro.  

 Povrch jadra je veľmi členitý s vyvýšeninami a prehlbinami a aspoň jedným kráterom. 

Počas priblíţenia k Slnku uniká z jadra plynná substancia skladajúca sa z 80% vodnej pary, 

10% CO a 4% CO2 a malých mnoţstiev ďalších plynov. Za celú veľkú aktivitu Halleyovej 

kométy je zodpovedných len 10% aktívneho povrchu. Zvyšok je pokrytý plášťom (kôrou) 

minerálnych látok, ktoré vznikli spečením zrniek prachu, ktoré boli príliš veľké na to, aby ich 

unikajúci plyn strhol do prachovej kómy a potom následne do prachového chvosta. Pri 



 20 

návrate v roku 1986 stratila únikom hmoty asi 5 x 10
11

 kg svojej hmotnosti. 

 

4. Halleyova kométa a Slovensko 

 

1910 - V roku 1910 pozoroval Halleyovu kométu slovenský astronóm Milan Rastislav 

Štefánik. Kométa bola dobre viditeľná z juţnej pologule. Štefánik preto spojil svoju cestu do 

Tasmánie za účelom pozorovania úplného zatmenia Slnka 8. mája 1910 s pozorovaním 

Halleyovej kométy zo svojho observatória na Tahiti. Kométu niekoľkokrát pozoroval, hlavný 

cieľ, a to pozorovať kométu pred slnečným kotúčom sa mu však nepodarilo splniť. Dnes 

vieme, ţe si stanovil nereálnu poţiadavku. Kometárnu kómu nemoţno pozorovať na pozadí 

Slnka pre jej nízku hustotu a samotné pevné jadro kométy pre jeho malé rozmery. 

1986 - Výskum komét patrí na Slovensku viac ako 60 rokov k najúspešnejším 

oblastiam astronómie. Okrem Astronomického ústavu SAV s pozorovaniami na Skalnatom 

plese sa uskutočňuje aj na Astronomicko-geofyzikálnom observatóriu Univerzity 

Komenského v Modre. K úspechom Astronomického ústavu SAV vo výskume komét vo 

svetovom meradle sa zaradil aj úspešný podiel na medzinárodnom programe výskumu 

Halleyovej kométy – International Halley Watch. Uţ v auguste 1985 sa podarilo kométu 

zachytiť na 65 minútovej snímke 0,3-m astrografu observatória na Skalnatom plese. Bolo to 

prvé pozorovanie tak malým prístrojom v celej Európe. V období od septembra 1985 do mája 

1986 bolo získané veľké mnoţstvo astrometrických a veľkoškálových snímok a 

fotoelektrických meraní jasnosti v rôznych kometárnych emisiách a kontinuu.  

 

5. Výskum Halleyovej kométy z kozmu 

 

Kometárne jadrá sú v čase priblíţenia k Slnku zahalené prachovou a plynnou kómou, takţe 

ich priamy výskum zo Zeme je obtiaţny. Preto sú priam predurčené na výskum sondami 

z bezprostrednej blízkosti. Negravitačné efekty, spôsobujúce nepredpovedateľné náhle zmeny 

ich dráh, však robia z vyslania sondy do ich bezprostrednej blízkosti zloţitý problém, ktorý 

moţno riešiť len monitorovaním pohybu kométy do posledného moţného okamihu, keď je 

ešte moţné korigovať dráhu sondy. Napriek týmto problémom sa podarilo niekoľko 

úspešných preletov sond v blízkosti kometárnych jadier. 

 Prvou úspešnou kometárnou sondou bol International Cometary Explorer (ICE), 

vypustený Národnou agentúrou pre letectvo a vesmír (NASA) 12. augusta 1978. Sonda sa 

najprv pod názvom ISEE-3 (International Sun-Earth Explorer) venovala skúmania vzťahov 

Slnko-Zem. Zo vzdialenosti 28 miliónov km pozorovala Halleyovu kométu. 

8. januára 1985 a 19. augusta 1985 boli vypustené dve japonské sondy Sakigake a 

Suisei, ktoré preleteli 8. a 11. marca 1986 vo vzdialenosti 151 tisíc km a 7 miliónov km od 

jadra Halleyovej kométy. 

15. a 20. decembra 1984 boli vypustené 2 sovietske kombinované sondy VEGA-1 a 

VEGA-2. Pristávacie balónové moduly pristáli na Venuši, preletové časti skúmali 

a fotografovali Halleyovu kométu. VEGA-1 sa priblíţila ku kometárnemu jadru 6. marca 

1986 na vzdialenosť 39 000 km, VEGA-2 9. marca 1986 na  8030 km. Na prvých snímkach, 

ktoré vyslali sondy VEGA-1 a VEGA-2 vyzeralo jadro Halleyovej kométy zloţené z dvoch 

oddelených častí. Aţ neskôr získané snímky ukázali, ţe ide o jedno teleso pretiahleho 

zakriveného tvaru.  

2. júla 1985 vypustila Európska kozmická agentúra (ESA) najúspešnejšiu zo sond 

skúmajúcich Halleyovu kométu. Sonda Giotto preletela 13. marca 1986 vo vzdialenosti len 

608 km od jadra a získala pozorovací materiál, ktorý mimo iného potvrdil Whippleovu teóriu 

ľadového jadra ako konglomerátu ľadu a prachu (v pomere  4:1) a súčasne podstatne zväčšil 

škálu rozmerov kometárnych jadier. 
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Obr. 1 a 2: Edmund Halley a periodická kométa 1P/Halley. 

 

 
Obr. 3 a 4: Tapiséria z Bayeux a obraz Giotta di Bondone s Halleyovou kométou. 

 

    
Obr. 5 a 6: Halleyova kométa nad Temţou v Londýne v roku 1759 a kresby kómy Halleyovej 

kométy z roku 1835. 

 



 22 

 
Obr. 7 a 8: Zmeny vzhľadu Halleyovej kométy počas návratu v roku 1910 a snímka 

Halleyovej kométy z 1.9.2003 vo vzdialenosti 28 AU. 

     
Obr. 9  a 10: Sonda GIOTTO  a snímka jadra Halleyovej kométy zo vzdialenosti 600 km s 

popisom útvarov na povrchu jadra.  

    
Obr. 11 a 12: Ekvidenzity Halleyovej kométy a Halleyova kométa pod Mliečnou dráhou a 

kaktusom. 



 23 

 
 

Obr. 13: Úlomky kométy Shoemaker-Levy 9 na ceste k Jupiteru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14: Vlny v atmosfére Jupitera po dopade G úlomku kométy Shoemaker-Levy 9. 

 

 
 

Obr. 15: Stopy o dopade úlomkov ostávali v atmosfére Jupitera niekoľko mesiacov. 
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Obr. 16: Kométa Hale-Bopp s iónovým chvostom dĺţky 12º. 

 

 
 

Obr. 17: Kométa Hale-Bopp na snímkach Hubbleovho vesmírneho ďalekohľadu. 

 

 
 

Obr. 18: Kométa Hale-Bopp, foto observatórium na Skalnatom plese. 
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6. Kométa Shoemaker-Levy 9 obiehajúca okolo Jupitera 

  

Kométa bola objavená 24. marca 1993 trojicou amerických objaviteľov – manţelmi 

Shoemakerovcami a D. Levym. Objekt jasnosti 13,5
m

 mal pretiahly vzhľad, neskôr bolo 

v kóme zaznamenaných niekoľko kondenzácií. Najzaujímavejší však bol výpočet predbeţnej 

dráhy – B.G. Marsden zistil, ţe kométa je dočasne obeţnicou Jupitera. Pod dočasným 

zachytením kométy Jupiterom (ďalej DZKJ) rozumieme stav, keď sa planetocentrické 

oskulačné elementy kométy stanú na nejaký čas eliptickými. Nebeskí mechanici sa zhodujú v 

závere, ţe DZKJ je jav časove ohraničený a nie je moţné trvalé zachytenie na základe čisto 

gravitačného vývoja pohybu 3 telies (Slnko, Jupiter, kométa). Podrobným štúdiom sa 

ukázalo, ţe nejde o výnimku, ale ţe štádiom DZKJ prešlo za posledné 2 storočia viac ako 10 

komét Jupiterovej rodiny. Jediná výnimočnosť kométy Shoemaker-Levy 9 bola v tom, ţe 

kométu sme mohli počas DZKJ skutočne pozorovať, kým o všetkých ostatných prípadoch 

sme sa dozvedeli aţ dodatočne po opustení sféry Jupitera.  

Po vypočítaní definitívnej dráhy sa zistilo, ţe kométa bola zachytená na dráhu okolo 

Jupitera v roku 1971, pričom pri kaţdom obehu sa zmenšovala minimálna vzdialenosť od 

planéty (perijovum). Kométa sa priblíţila k Jupiteru 7. júla 1992 na vzdialenosť len 116 000 

km a silné slapové pôsobenie najväčšej planéty v Slnečnej sústave ju roztrhalo na mnoţstvo 

častí (rozpad nastáva, ak slapové sily prevýšia sily súdrţnosti telesa). Odhady polomeru 

pôvodného telesa sa líšia od 2,3 km do 4,5 km. V prospech menšieho jadra hovorí 

skutočnosť, ţe napriek absolvovanému desiatemu obehu nebola pred marcom 1993 kométa 

pozorovaná. Môţe však ísť aj o prípad jadra pokrytého minerálnou kôrou, ktoré aţ vďaka 

rozpadu obnaţilo svoje vnútorné vrstvy obsahujúce prchavé látky a chytilo druhý dych.  

Výsledkom rozpadu bolo 21 väčších úlomkov, pričom zrejme existovali aj ďalšie 

menšie, zo Zeme nepozorovateľné. Úlomky si zachovali pôvodný charakter – prejavovali sa 

ako malé kométy. Po rozpade sa dostali na dráhu okolo Jupitera s obeţnou dobou 2,05 roka. 

Jadrá sa vzdialili od Jupitera v apojove na 0,33 AU, uhlove je to však stále veľmi blízko 

planéty – len 3,6º. Mimoriadne zaujímavá je hypotéza, ktorá naznačuje, ţe nejde o prvú 

zráţku kométy s Jupiterovou sústavou. Na mesiacoch Jupitera – na Ganymede a Calliste – 

zistili kozmické sondy série kráterov usporiadaných do priamok, čo bolo veľmi ťaţko 

vysvetliteľné tektonikou. Je moţné, ţe sú to stopy predchádzajúcich zráţok rozpadnutých 

komét s týmito mesiacmi. Na Calliste poznáme 13 línií a na Ganymede 3. 

 

7. Zrážka kométy Shoemaker-Levy 9 s Jupiterom 

 

Pri ďalšom priblíţení k Jupiteru v júli 1994 bola vypočítaná vzdialenosť od stredu Jupitera 

len 37 000 km, čo znamená, ţe došlo ku kontaktu jadier s hustým plynným obalom Jupitera. 

Planéty Jupiter, Saturn, Urán a Neptún nemajú pevný povrch ako naša Zem – sú to obrovské 

plynné gule. „Povrch“ je definovaný rovnakou úrovňou atmosférického tlaku ako je tlak 

atmosféry na zemskom povrchu – u Jupitera to nastáva vo vzdialenosti 71 500 km od stredu 

Jupitera. Vzhľadom na obrovský nepomer rozmerov a hmotností (polomer úlomkov len 1-2 

km), zráţka nemala globálny vplyv na planétu, znamenala však zánik kométy. Fragmenty sa 

pohybovali tak, ţe všetky sa stretli s Jupiterom prakticky v rovnakom mieste vzhľadom 

k terminátoru. Miesta dopadu boli 9º aţ 4º jovigrafickej dĺţky za východným okrajom 

Jupitera. Rýchla rotácia najväčšej planéty ich vyniesla na okraj viditeľnej pologule po pol 

hodine a po 3 hodinách boli na centrálnom poludníku viditeľnej pologule. Vzhľadom na 

extrémne excentrickú dráhu sa úlomky zrazili s planétou takmer parabolickou rýchlosťou 

58 km s
-1

. 

Ako vţdy pri podobných javoch sa o zráţke v časti médií hovorilo tak 

dezinformujúco, akoby sa na ľudstvo valila ďalšia katastrofa. Astronómi však jasne povedali, 

ţe zráţka neznamenala pre Zem ţiadne nebezpečenstvo. Vedeli, ţe ak ju vôbec zaznamenajú, 
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bude to veľký úspech umoţnený pouţitím citlivej detekčnej techniky.  

K zániku jednotlivých jadier došlo v intervale od 16. do 23. júla 1994. Okrem 

pozemských ďalekohľadov sa na pozorovaní zúčastnil Hubbleov vesmírny ďalekohľad 

(HST), druţice International Ultraviolet Explorer (IUE), Extreme Ultarviolet Explorer 

(EUVE) a sonda Galileo. Sonda Galileo, ktorá doletela v r. 1995 k Jupiteru, na rozdiel od 

všetkých ďalekohľadov na Zemi, alebo na obeţnej okolozemskej dráhe, mala jediná priamy 

výhľad na miesta zráţky úlomkov kométy s Jupiterom. Počas kritického týţdňa bola sonda 

vo vzdialenosti 240 miliónov km, pričom uhol Slnko, Jupiter, sonda bol 51º. 

16. júla 1994 vstúpilo do atmosféry Jupitera prvé jadro. Napriek tomu, ţe išlo 

o pomerne malé jadro, bolo bez problémov zaznamenané z observatória Calar Alto v Chile. 

O 20:18 UT bola zaznamenaná ţiara (anglicky „plume“ – perie, chochol) nad horizontom 

v predpokladanej polohe. Pozorovanie sa uskutočnilo v páse metánu v 1,7 a 2,3 mikrónov. 

Jasnosť ţiary bola väčšia neţ jasnosť mesiaca Io na opačnej strane Jupitera. 

Javy, ktoré sme zaznamenali v júli 1994 mali kolosálny dopad nie na Zem, ale na 

ľudské myslenie. Ľudia dovtedy počuli o meteorických rojoch a asteroidoch blíţiacich sa 

k Zemi i o vzdialených zráţkach galaxií. Zrazu však, celkom za humnami, len 5-krát ďalej 

ako k dôverne blízkemu Slnku, prebehol dej, ktorý vystrašil i vzbudil záujem. Vystrašil preto, 

ţe ak by sa javisko prenieslo do hľadiska, uţ by sme tu neboli. Záujem vzbudil tým, ţe 

chladný, pomaly blikajúci Vesmír sa ukázal ako dynamicky ţivý organizmus. 

 Počas kontaktu jadier s atmosférou boli zaznamenané aj meteorom podobné záblesky, 

sprevádzajúce vstup jadier do atmosféry, aj ohnivé gule šíriace sa od miest dopadov. 

 Z hľadiska kometárnej astronómie bol potvrdený poznatok, vyplývajúci z radikálne 

odlišnej reakcie veľkostne rovnakých jadier. Niektoré prenikli hlboko do atmosféry, vytvorili 

tam tmavé škvrny, ktoré boli pozorovateľné niekoľko mesiacov. Iné, hoci pred kontaktom 

rovnako jasné,  po záblesku pri kontakte s hustejšou atmosférou sa rozplynuli bez zanechania 

ďalších stôp v atmosfére Jupitera. Prvé mohli byť ľadovými kometezimálami – stavebnými 

kameňmi veľkosti do 100 metrov zloţenými z ľadu a prachu. Druhé stavebné kamene mali 

inú štruktúru – reagovali ako zhluk meteoroidov počas meteorického daţďa. Potvrdila sa tak 

teória, ţe kometárne jadro môţe byť tvorené zo stavebných blokov rôzneho zloţenia. Rôzne 

zloţenie jednotlivých blokov je dôsledkom ich vzniku v rôznych vzdialenostiach od Slnka 

v slnečnej prahmlovine. Keďţe ich dráhy okolo stredu prahmloviny boli excentrické, mohlo 

dochádzať ku kríţeniu a zráţkovému nalepeniu materiálu rôzneho zloţenia.  

Ďalšou moţnosťou je samozrejme aj vnútorný vývoj pôvodne homogénneho jadra 

z amorfného ľadu. Ľad v jadre prechádza počas priblíţení k Slnku fázovým prechodom – 

postupne sa čoraz hlbšie vrstvy amorfného ľadu menia na ľad kryštalický. Najbliţšie 

k povrchu sa vytvára minerálna kôra. Tieto fyzikálne veľmi odlišné časti jadra sa môţu 

rozpadom oddeliť a reagovať po vstupe do atmosféry planéty rozličným spôsobom. 

O zloţení úlomkov sme sa veľa nedozvedeli. Podľa existujúcich modelov atmosféry 

Jupitera sú najvrchnejšou vrstvou mraky amoniaku, pod ňou je oblačná vrstva zlúčenín síry 

a pod ňou vodné oblaky. HST detegoval veľké mnoţstvo amoniaku a síry vo vyvrhnutom 

materiáli po vniknutí jadier, oveľa viac ako mohla priniesť kométa. Z toho vyplýva, ţe jadrá 

boli malé a neprenikli dostatočne hlboko do atmosféry. Materiál, ktorý sme zaznamenali, tak 

podľa všetkého patril Jupiteru a príspevok relatívne drobných jadier sa neprejavil. 

Často vzniká otázka, čo spôsobilo, ţe oblaky uvoľnených čiastočiek, ktoré sa vytvorili 

v hornej atmosfére Jupitera, sú tak tmavé. Energia dopadu bola dostatočne veľká na to, aby sa 

kometárny materiál vyparil, pričom došlo k štiepeniu molekúl na atómy. Po vychladnutí sa 

zlúčili s vodíkom a metánom v atmosfére Jupitera. Zlúčeniny síry a uhlíka sú často 

tmavohnedé alebo čierne, z čoho môţe vyplývať vzhľad zvyškových oblakov. 

To, ţe sa niektoré škvrny udrţali v atmosfére aţ niekoľko mesiacov je spôsobené 

jemnosťou čiastočiek, ktoré ich tvoria. Tieto čiastočky rozmerov niekoľko mikrometrov 

môţu plávať v atmosfére Jupitera aţ jeden rok.  



 27 

 

8. Kometárna éra po Hale-Bopp alebo čo nám priniesla kométa storočia 

 

Koniec 20. storočia bol ku astronómom skúmajúcim kométy skutočne mimoriadne štedrý. 

V rozpätí 11 rokov prešli popri Slnku dve nádherné kométy, ktorých štúdium znamenalo 

úplný zvrat v mnohých podstatných oblastiach štúdia týchto medziplanetárnych telies. 

 Po návrate periodickej Halleyovej kométy v roku 1986 a zdvojnásobení našich 

vedomostí o kométach bola 22.7.1995 objavená kométa C/1995 O1 Hale-Bopp, z ktorej sa 

neskôr vykľula kométa storočia. Astronómovia vyuţili pri jej sledovaní postupy a metódy 

vyskúšané pri Halleyovej kométe, s výnimkou sledovania z bezprostrednej blízkosti. Keďţe 

ide o dlhoperiodickú kométu s vopred nepredpovedaným návratom, z časových dôvodov 

nebolo moţné naplánovať, pripraviť a vypustiť sondu do jej blízkosti, čo by bolo určite 

pomohlo pri lepšej interpretácii mnohých nečakaných objavov. 

 

9. Dráha kométy Hale-Bopp  

 

Vďaka dostatku pozičných pozorovaní vieme o dráhe tejto kométy pozoruhodné podrobnosti. 

K spresneniu dráhy významne prispelo dodatočne nájdené predobjavové pozorovanie z roku 

1993. Kométa sa priblíţila do vnútornej Slnečnej sústavy po dráhe s obeţnou dobou 4211 

rokov a vzdialila po dráhe s obeţnou dobou 2392 rokov. Impozantné zmenšenie obeţnej 

elipsy nie je jediným pozoruhodným výsledkom z tejto oblasti.  

 Spätnou integráciou pohybu kométy sa ukázalo, ţe tesne pred predchádzajúcim 

prechodom perihéliom, 7. júna 2215 pred naším letopočtom, prešla kométa veľmi blízko 

popri Jupiteri, ktorý podstatne zmenil jej dráhu. Pravdepodobne tento prechod okolo Jupitera 

usmernil dovtedy „novú kométu v dynamickom zmysle“ po prvýkrát prichádzajúcu 

z Oortovho oblaku do vnútornej Slnečnej sústavy.  

 

10. Plazma 

 

Analýzou ţiarenia v charakteristických molekulárnych pásoch sa potvrdilo, ţe pri riadení 

aktivity kométy vo vzdialenostiach menších ako 3,5 AU dominuje voda. Vo väčších 

vzdialenostiach bol dominantným CO. Väčšina ďalších molekúl sledovala v produkcii 

priebeh CO, avšak v blízkosti perihélia sledovali všetky (vrátane CO) produkciu H2O. 

Ţiarenie kométy vďaka odrazu na prachových čiastočkách sa zvyšovalo s pribliţovaním do 

perihélia omnoho rýchlejšie neţ ţiarenie spôsobené fluorescenciou molekúl plynu. 

Fotometrický exponent ţiarenia prachu bol 5,2, C2-emisie 3,3 a CN-emisie 2,5. Anomálny 

chod moţno vysvetliť zatienením ţiariacich molekúl emisií veľkými oblakmi prachu. 

Vzhľadom na obrovskú aktivitu tejto kométy, jediným dôstojným štandardom na 

porovnanie bola Halleyova kométa. Hoci Halleyova kométa pri kaţdom návrate vytvára celú 

škálu prejavov aktivity, v porovnaní s kométou Hale-Bopp vyzerala ako spiaca princezná. 

V jednotlivých emisiách a obdobiach produkovala kométa Hale-Bopp 4 aţ 20-krát viac 

molekúl v jednotkovom stĺpci komy neţ Halleyova kométa v rovnakej vzdialenosti od Slnka. 

Pomer v produkcii prachu bol 75:1 aţ 200:1 v prospech Hale-Bopp. Pomer produkcie prachu 

a plynu bol u Hale-Bopp zhruba 3,5:1. U Halleyovej kométy bol pomer opačný 1:3,3.  

Z pomerov kvantových stavov orto ku para pre molekulu vody vyšla teplota 

prostredia, v ktorom sa formovalo jadro kométy Hale-Bopp na 25 Kelvinov.  

 

11. Jadro 

 

Doba rotácie jadra bola určená na 11,3 hodiny. Geometria rotačnej osi, ako aj poloha dráh 

kométy a Zeme spôsobili, ţe sme sa pozerali prakticky na pól rotácie jadra, o čom svedčí aj 
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tvar pozorovaných špirálnych štruktúr prachových a CN obálok. Koncom apríla 1997 bolo 

súčasne zachytených 5 zreteľných obálok vo vzájomnej vzdialenosti 15-20 tisíc km do 

vzdialenosti aţ 80 tisíc km od jadra. V obálkach boli nehomogenity súvisiace s únikom 

čiastočiek z jednotlivých diskrétnych oblastí aktivity na jadre. Obálky boli tvorené zvlášť 

prachovými zrnami a zvlášť molekulami CN. Prstence CN sa šírili expanznou rýchlosťou aţ 

1400 m/s. Pekné sekvencie obálok získal T. Paulech z observatória UK v Modre.  

Jedným z dôvodov anomálnej aktivity kométy Hale-Bopp sú mimoriadne rozmery jej 

jadra. Kombináciou rôznych metód vyšla hodnota 20 km ako dolný odhad polomeru, 

s horným odhadom aţ do 35 km. 

Na základe excesov v digitálnych hodnotách jasnosti jednotlivých častí komy boli 

identifikované satelity vzdialené asi 180 km od jadra. Pri priemere primárneho jadra 70 km 

vyšli priemery satelitov 30 km. Obeţná doba satelitov okolo jadra bola 2-3 dni, pričom boli 

pozorované dlhšiu dobu a vyzerali byť na stabilných dráhach. Podmieňovací spôsob je daný 

skutočnosťou, ţe interval medzi pozorovaniami HST podstatne prevyšoval dĺţku obeţnej 

doby. Toto pozorovanie je v dobrej zhode s hypotézou  Dobrovoľského, ktorý pomocou 

nárazov satelitov uvoľnených v perihéliu vysvetľoval výbuchy jasnosti komét vo veľkých 

vzdialenostiach od Slnka, v ktorých uţ bezprostredný slnečný vplyv nebol dostatočný. 

 

12. Prach 

 

V heliocentrických vzdialenostiach nad 6 AU bola aktivita kométy Hale-Bopp na úrovni 

aktivity iných komét počas výbuchu jasnosti. V jej kome prebiehali búrlivé deje, ktoré na 

dlhé mesiace prekryli zmeny jasnosti súvisiace so zmenou polohy voči Zemi a Slnku.  

Veľmi zaujímavým poznatkom s ďalekosiahlymi závermi je zistenie, ţe albedo 

rozptyľujúcich častíc dosiahlo hodnotu 0,41, čo je najväčšia hodnota za 20 rokov 

infračervených meraní. Ak išlo len o druhý prechod tejto kométy perihéliom vo vnútornej 

Slnečnej sústave, ľahko vysvetlíme vysokú hodnotu albeda. Nízke hodnoty albeda (napr. 

0,055 pre 1P/Halley) sú dôsledkom vytvárania povrchovej kôry v perihéliu. Hodnota pre 

kométu Hale-Bopp je dôkazom, ţe albedá telies, ktoré nepodstúpili proces nahrievania 

povrchov sú značne vyššie, neţ albedá krátkoperiodických komét absolvujúcich desiatky 

priblíţení k Slnku. Toto môţe veľa napovedať aj o albede objektov v Kuiperovom páse, ktoré 

sa nikdy nedostali do blízkosti Slnka, pričom akceptovanie väčších hodnôt albeda vedie 

k podstatnému poklesu odhadovaných rozmerov. 

Pomocou NTT v La Silla boli vo februári 1996 v kome zaznamenané štruktúry 

emitované zhruba 1500 dní (takmer 6 rokov) pred pozorovaním. V čase emitovania bola 

kométa vo vzdialenosti 17 AU od Slnka. Toto pozorovanie je v spore s uznávaným modelom 

Prialnikovej, podľa ktorého aktivita prachu začína v 7-7,5 AU. Určitým vysvetlením by 

mohlo byť anomálne chovanie takmer novej kométy. 

 

13. Objav sodíkového chvosta 

 

Kométa storočia vytvorila tri chvosty. Okrem zvyčajných – úzkeho a priameho plazmového 

a širokého a zakriveného prachového aj doteraz nevídaný chvost sodíkový. Plazmový chvost 

dosiahol najväčšiu dĺţku 23º. Bolo to takmer 1,55 AU alebo úctyhodných 232 miliónov km. 

Objavenie sa sodíkového chvosta bolo obrovským prekvapením a to aj napriek tomu, 

ţe sodík v kométach vzácny nie je. Atóm sodíka je jedným z najefektívnejšie interagujúcich 

so slnečnými fotónmi. U jasných komét bola pozorovaná dvojitá sodíková čiara v 589,0 

a 589,6 nm. Chvost bol obecne stále medzi iónovým a prachovým chvostom. Podľa zmeranej 

produkcie vody a sodíka moţno odhadnúť, ţe na vytvorenie sodíkového chvosta sa minulo 

len 0,1% sodíka obsiahnutého v kométe. Ukazuje sa, ţe zdrojom sodíka boli submilimetrové 

častice z prachového chvosta. Nenašiel sa dôkaz jeho pôvodu v jadre alebo iónovom chvoste. 


