
Halleyova kométa, tiež  Halleyho kométa alebo 1P/Halley – encyklopedické heslo 

Najznámejšia kométa s obežnou dobou 74-79 rokov, v blízkosti perihélia viditeľná 

voľným okom. Krátkoperiodická kométa s retrográdnym pohybom, so sklonom roviny dráhy 

k rovine ekliptiky 162,2° a vzdialenosťou perihélia 0,59 AU. Jadro Halleyovej kométy má 

nepravidelný tvar s rozmermi 16,6 x 8,0 x 7,5 km. Najbližší prechod Halleyovej kométy 

perihéliom bude v roku 2061. 
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Halleyova kométa, tiež  Halleyho kométa alebo 1P/Halley – čo si má zapamätať žiak 

Najznámejšia kométa s obežnou dobou 74-79 rokov, v blízkosti perihélia viditeľná 

voľným okom. Krátkoperiodická kométa s retrográdnym pohybom, so sklonom roviny dráhy 

k rovine ekliptiky 162,2° a vzdialenosťou perihélia 0,59 AU. Nazvaná je po anglickom 

astronómovi Edmundovi Halleyovi, ktorý prvý v roku 1705 vypočítal jej dráhu z prechodov 

cez perihélium v rokoch 1531, 1607 a 1682 a predpovedal jej návrat na rok 1758. Prvý záznam 

o pozorovaní Halleyovej kométy je z Číny z roku 240 pred n.l. Najbližšie popri Zemi – 0,0342 

AU prešla 10. apríla 837.  Doteraz bolo zaznamenaných 30 prechodov Halleyovej kométy 

perihéliom. V dôsledku raketového efektu pohyb Halleyovej kométy nie je celkom pravidelný, 

pri návrate v roku 1986 stratila asi 5 x 10
11

 kg svojej hmotnosti.  

Pri návrate v roku 1986 bola organizovaná medzinárodná kampaň na pozorovanie 

Halleyovej kométy pod názvom International Halley Watch – IHW. V rámci IHW bola 

Halleyova kométa skúmaná v 8 oblastiach: astrometria, veľkoškálové javy, blízkojadrové 

javy, spektroskopia a spektrometria, fotometria a polarimetria, rádioastronomické merania, 

infračervená spektroskopia a rádiometria, výskum meteorov. Ku kométe bolo vyslaných 5 

sond – 2 sovietske Vegy, 2 japonské sondy – Sakigake a Suisei a západoeurópska sonda 

Giotto, ktorá získala najviac poznatkov. Preletela okolo jadra Halleyovej kométy vo 

vzdialenosti 608 km, získala unikátne snímky povrchu.  

Jadro Halleyovej kométy má nepravidelný tvar s rozmermi 16,6 x 8,0 x 7,5 km, 

pokryté je tmavou kôrou s albedom len 5,5%, povrch je členitý s krátermi. Celá aktivita 

Halleyovej kométy je spôsobená len 10% plochy povrchu jadra, ide o trhliny v minerálnej 

kôre, cez ktoré unikajú z vnútorných častí horúce plyny. V perihéliu dosahovala teplota 

povrchu jadra 350 K, plyny z jadra unikali len z časti osvetlenej Slnkom. Doba rotácie jadra je 

52 hodín, hmotnosť je 5 x 10
14  

kg, hustota 200 kg/m
3
. 

V dráhe Halleyovej kométy sa pohybuje prúd meteorických teliesok, cez ktorý Zem 

prelieta 2-krát za rok – v máji pozorujeme meteorický roj Eta Akvaríd a v októbri Orioníd.  

Najbližší prechod Halleyovej kométy perihéliom bude v roku 2061. 

 

 
 

Obr. 1 – snímka jadra Halleyovej kométy z februára 1986 získaná sondou Európskej 

kozmickej agentúry GIOTTO. 
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Halleyova kométa, tiež Halleyho kométa alebo 1P/Halley – čo má na prípravu k dispozícii 

učiteľ 

 

Najznámejšia kométa s obežnou dobou 74-79 rokov, v blízkosti perihélia viditeľná 

voľným okom. Krátkoperiodická kométa s retrográdnym pohybom, so sklonom roviny dráhy 

k rovine ekliptiky 162,2° a vzdialenosťou perihélia 0,59 AU. Jadro Halleyovej kométy má 

nepravidelný tvar s rozmermi 16,6 x 8,0 x 7,5 km. Najbližší prechod Halleyovej kométy 

perihéliom bude v roku 2061. 

 

 

1. Objav periodicity 
 

Prvý záznam o pozorovaní Halleyovej kométy je z Číny z r. 240 pred n.l. Najbližšie 

popri Zemi – 0,0342 AU prešla 10. apríla 837.  Doteraz bolo zaznamenaných 30 prechodov 

Halleyovej kométy perihéliom. Najbližší prechod Halleyovej kométy perihéliom bude 28. júla 

2061. 

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

v pravidelných intervaloch. Edmund Halley bol anglický astronóm (1656–1742), profesor 

geometrie na univerzite v Oxforde, od roku 1720 aj kráľovský astronóm, čo bol titul vedúceho 

astronóma v kráľovskom observatóriu v Greenwichi. Navrhol metódu určovania polohy na 

mori pomocou pozorovania Mesiaca. Veľmi významný bol jeho objav vlastných pohybov 

hviezd, ktoré zistil porovnávaním aktuálnych polôh hviezd s polohami v Ptolemaiovom 

katalógu. Isaac Newton vo svojej Principii (1687) aplikoval ním sformulovaný gravitačný 

zákon na pohyb kométy z roku 1680 a zistil, že sa pohybovala po eliptickej dráhe, ktorá sa len 

málo líšila od parabolickej, pričom prešla len 0,0016 AU nad povrchom Slnka. Edmund 

Halley použil v roku 1705 Newtonov gravitačný zákon na výpočet dráh 24 komét 

pozorovaných v rokoch 1337–1698 na dostatočne dlhom oblúku. Zistil, že jasné kométy 

z rokov 1531, 1607 a 1682 sa pohybujú po veľmi podobných dráhach. Správne usúdil, že 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 

Johannom Georgom Palitzschom. Dostala meno 1P/Halley, čo znamená, že je to prvá známa 

periodická kométa. Na tomto mieste stojí za zmienku, že Halley možno nebol prvý, kto zistil 

periodicitu kométy. Je možné, že už v 1. storočí n.l. si periodicitu Halleyovej kométy všimli 

židovskí astronómi, keďže v Talmude je pasáž, v ktorej sa hovorí o „hviezde, ktorá sa ukazuje 

každých 70 rokov“.    

 

   
 

Obr. 2 – Edmund Halley a periodická kométa 1P/Halley. 
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Po získaní dráhy Halleyovej kométy pri návrate 1758–1759 sa astronómi pokúsili 

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

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

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

 

N – poradové číslo návratu,  T – rok prechodu perihéliom 

 

N T N T N T 

1 240 pred n.l. 12    607 23 1 456 

2 164 pred n.l. 13    684 24 1 531 

3   87 pred n.l. 14    760 25 1 607 

4   12 pred n.l. 15    837 26 1 682 

5   66 16    912 27 1 759 

6 141 17    989 28 1 835 

7 218 18 1 066 29 1 910 

8 295 19 1 145 30 1 986 

9 374 20 1 222 31 2 061 

10 451 21 1 301   

11 530 22 1 378   

 

Tab. 1 – roky prechodov Halleyovej kométy perihéliom. 

 

 

2. Významné návraty Halleyovej kométy 

 

240 pred n.l. - Prvé písomne doložené 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. 

 

 
 

Obr. 3 – kresby komét v čínskych rukopisoch. 

 

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, že Halleyova kométa bola tak jasná, že od 14. júla do 11. augusta bola 

viditeľná každý deň. 24. augusta bola zakreslený chvost dlhý 10.  
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837 - 10. apríla 837 sa kométa priblížila 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 

a maximálna dĺžka 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, že kométa je zlé 

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

 

 
 

Obr. 4 - tapiséria z Bayeux. 

 

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 prvá medziplanetárna sonda ESA vyslaná v roku 1986 

k Halleyovej kométe.  

 

 
    

Obr. 5 - obraz Giotta di Bondone s Halleyovou kométou. 
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1531 - Pri pozorovaní Halleyovej kométy v roku 1531 stredoveký učenec Peter Apian 

zistil, že chvost kométy mieri vždy smerom od Slnka. 

 

 
 

Obr. 6 – chvost kométy mieri vždy od Slnka. 

 

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

Slnečnú sústavu po priamke. 

1682 - Významný návrat – kométu pozoroval Edmund Halley a ako sme už 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 až v roku 1759. Kométy sa pohybujú v gravitačnom 

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

Gravitačné pôsobenie ďalších veľkých telies v Slnečnej sústave spôsobuje odchýlky od 

pohybu po ideálnej keplerovskej elipse. Pri priblížení k planétam, predovšetkým Jupiteru, sa 

ich dráhy menia radikálne. Pohyb komét ovplyvňujú aj tzv. negravitačné sily – ide o raketový 

efekt unikajúcich plynov na kometárne jadro. Napr. vplyvom negravitačných síl sa Halleyova 

kométa pri návrate v roku 1910 oneskorila oproti čisto gravitačnej dráhe o viac ako 3 dni. V 

dôsledku raketového efektu, ktorý spôsobuje, že pohyb Halleyovej kométy nie je celkom 

pravidelný, dochádza aj k úniku hmoty – pri návrate v roku 1986 stratila asi 5 x 10
11

 kg svojej 

hmotnosti.  

 

 
 

Obr. 7 – Halleyova kométa nad Temžou v Londýne v roku 1759. 
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1835 - Od objavu periodicity Halleyovej kométy sa astronómi venovali najmä meraniu 

polôh komét a výpočtom ich dráh. Tento stav trval až do roku 1835, keď s ďalším návratom 

Halleyovej kométy začína éra fyzikálneho výskumu komét. F.W. Bessel na základe 

pozorovaní nepravidelného rozloženia svietiacej hmoty v kome Halleyovej kométy 

sformuloval možnosť negravitačných efektov usmerneného úniku hmoty z kometárneho jadra 

a vytvoril tiež 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 možnú repulzívnu silu, tlak slnečného žiarenia. 

 

 
 

Obr. 8 – kresby kómy Halleyovej kométy z roku 1835. 

 

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

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

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

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

kométy perihéliom. 

 

 
 

Obr. 9 – Mark Twain (1835–1910). 
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1910 - Negravitačné sily spôsobili, že 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, keďže výpočty dráhy už obsahovali aj reaktívnu silu výtryskov. Pri tomto návrate 

mala Halleyova kometa chvost dlhý viac ako 100 miliónov km, bola prvýkrát fotografovaná 

a boli tiež získané jej prvé spektrá na observatóriách Lick a Mt. Wilson. 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.  

 
 

Obr. 10 – zmeny vzhľadu Halleyovej kométy počas návratu v roku 1910. 

 

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 možný len 

vďaka mimoriadnemu zjasneniu. Podobné zjasnenia boli potom zaznamenané ešte 

niekoľkokrát na poperihéliovom oblúku dráhy Halleyovej kométy. Poslednýkrát 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, že v decembri 

2023, v aféliu, bude len o 2,5 magnitúdy slabšia a pri súčasnom trende vývoja pozorovacej 
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techniky určite detegovateľná. Halleyova kométa sa tak zaradí medzi skupinu komét 

pozorovateľných po celom oblúku dráhy. 

 

 

 
 

Obr. 11 – snímka Halleyovej kométy z 1.9.2003 vo vzdialenosti 28 AU. 

 

 

3. Súčasné poznatky o Halleyovej kométe 

  

Obdobie súčasného ohromného rozmachu kometárnej astronómie sa začalo niekedy 

okolo roku 1983, keď sa vedci pripravovali na ďalší návrat Halleyovej kométy. Vytvorili 

celosvetový program jej výskumu 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 tiež skúmanie meteorického prúdu Halleyovej 

kométy, ktorý pretína 2-krát zemskú dráhu a ktorý môžeme 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. 

 
 

Obr. 12 – logo IHW. 

 

Pozorovanie Halleyovej kométy v období okolo jej prechodu perihéliom bolo zo Zeme 

nemožné. Kométa a Zem boli vo februári 1986 na opačnej strane od Slnka, čo vytváralo 

najhoršie podmienky na pozorovanie za posledných 2 000 rokov. Kométa bola najjasnejšia v 

marci a apríli 1986, keď bola takmer neviditeľná zo severnej pologule. Preto sa stalo, že pri 

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



 10 

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

(najbližším 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 obežnou 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 priblíži na svojej dráhe 

najbližšie k Slnku, teplota na jej povrchu môže dosiahnuť približne 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, že kométy vznikali v mimoriadne 

riedkom prostredí. Môže 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, kopcami, údoliami i prehlbinami a aspoň 

jedným kráterom. Počas priblíženia k Slnku uniká z jadra plynná substancia skladajúca sa 

z 80% vodnej pary, 10% CO a 4% CO2 a malých množstiev 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. 

 

 
 

Obr. 13 – snímka jadra Halleyovej kométy a popis útvarov na povrchu jadra. 
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4. Halleyova kométa a Slovensko 

 

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

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

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

Halleyovej kométy zo svojho vybudovaného observatória na Tahiti. Kométu niekoľkokrát 

pozoroval, hlavný cieľ, ktorý si stanovil, a to pozorovať kométu pred slnečným kotúčom sa 

mu však nepodarilo splniť. Dnes vieme, že si stanovil nereálnu požiadavku. Kometárnu kómu 

nemožno 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. Už 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 získaných 

veľké množstvo 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 priblíženia k Slnku zahalené prachovou a plynnou kómou, 

takže ich priamy výskum zo Zeme je obtiažny. 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 zložitý problém, ktorý 

možno riešiť len monitorovaním pohybu kométy do posledného možného okamihu, keď je 

ešte možné korigovať dráhu sondy. Napriek týmto problémom sa už podarilo niekoľko 

úspešných preletov sond v blízkosti kometárnych jadier a bol získaný nenahraditeľný materiál. 

 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. Po úspešnom skončení plánovanej misie bola znovuaktivovaná a navedená do 

chvosta periodickej kométy Giacobini-Zinner, ktorým preletela 11. septembra 1985. Zo 

vzdialenosti 28 miliónov km tiež 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. 
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Obr. 14 –  sonda Suisei. 

 

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 priblížila 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 zložené z dvoch 

oddelených častí. Až neskôr získané snímky ukázali, že ide o jedno teleso pretiahleho 

zakriveného tvaru.  

 

     
 

Obr. 15 – a) sondy VEGA-1 a VEGA-2, b) fázy projektu VEGA. 

 

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 a súčasne podstatne zväčšil škálu rozmerov kometárnych jadier.  
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Obr. 18 –  a) sonda GIOTTO, b) jadro Halleyovej kométy zo vzdialenosti 600 km. 

 

sonda krajina(agentúra) štart stretnutie minimálna 

vzdialenosť 

VEGA-1 ZSSR (Interkozmos) 15.12.1984 6.3.1986 10 000 km 

VEGA-2 ZSSR (Interkozmos) 21.12.1984 9.3.1986 8 000 km 

GIOTTO Európa (ESA) 2.7.1985 14.3.1986 608 km 

SAKIGAKE Japonsko (ISAS) 7.1.1985 11.3.1986 7 000 000 km 

SUISEI Japonsko (ISAS) 18.8.1985 8.3.1986 150 000 km 

ICE USA (NASA) 12.8.1978 -  

 

Tab. 2 – prehľad sond skúmajúcich v roku 1986 Halleyovu kométu. 

 

V roku 1950 formuloval F. Whipple model pevného kometárneho jadra ako 

konglomerátu ľadu a prachu (v pomere  4:1). Whipple popísal jadro ako zmes ľadov, z ktorých 

sú sublimáciou uvoľňované plyny do komy so vzrastajúcou intenzitou s približovaním sa 

k Slnku a meteorického prachu, ktorý je unášaný prúdiacim plynom. Model sa skvele potvrdil 

pri priamom meraní jadra Halleyovej kométy sondou Giotto v roku 1986 a platí stále. 

 

 

6. Meteorické roje Halleyovej kométy 

 

Veľmi zaprášené komety strácajú niekoľko ton prachu za sekundu. Straty z iných 

komét však môžu byť na úrovni len niekoľko desiatok kilogramov za sekundu. Prach 

uvoľnený kométami obieha v dráhe kométy okolo Slnka ako prúd meteoroidov. Pri stretnutí so 

Zemou vzniká úkaz meteorického roja. V dráhe Halleyovej kométy sa pohybuje prúd 

meteorických teliesok, cez ktorý Zem prelieta 2-krát za rok – v máji pozorujeme meteorický 

roj  Akvaríd a v októbri meteorický roj Orioníd. Šírka prúdu meteoroidov Halleyovej kométy 

dosahuje 56 miliónov km. Aj  Akvaridy aj Orionidy patria k deviatim hlavným meteorickým 

rojom. Prvé záznamy v čínskych, kórejských a japonských kronikách o ich pozorovaní sú 

z roku 401 n.l. V tom čase prechádzala dráha Halleyovej kométy oveľa bližšie popri dráhe 

Zeme ako dnes. 

 Akvaridy - meteorický roj činný od 21. apríla do 12. mája s maximom aktivity 5. 

mája. Radiant leží v blízkosti hviezdy eta v súhvezdí Vodnára.  Akvaridy sú rýchlym rojom s 

geocentrickou rýchlosťou 64 km/s. Roj je lepšie pozorovateľný z južnej (v maxime aktivity 

frekvencie do 30 meteorov za hodinu) ako severnej pologule (najviac do 10 meteorov za 

hodinu). 

Orionidy - meteorický roj činný od 2. októbra do 7. novembra s maximom aktivity 22. 

októbra. Radiant leží v blízkosti hviezdy  Ori v súhvezdí Orióna. Orionidy sú rýchlym rojom 
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s geocentrickou rýchlosťou 66 km/s. Roj je lepšie pozorovateľný z južnej (v maxime aktivity 

frekvencie do 40 meteorov za hodinu) ako severnej pologule (najviac do 20 meteorov za 

hodinu). V roji je veľa jasných meteorov, pozorovatelia často udávajú zelenú farbu. Roj má 2 

výrazné maximá, ktoré pravdepodobne súvisia s dlhodobými libráciami dráhy Halleyovej 

kométy (maximá sú v bodoch obratu). 

 

 
7. Použité a doporučené webové stránky: 

 

cometography.com/pcomets/001p.html 

commons.wikimedia.org 

en.wikipedia.org 

en.wikiversity.org 

hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/solar/halley.html 

meteorshowersonline.com/orionids.html 

neo.jpl.nasa.gov/images/halley.html 

nineplanets.org/halley.html 

seds.org/~spider/spider/Comets/halley.html 

space.about.com/od/spacemissions/p/Suisei.htm 

www.absoluteastronomy.com/topics/Suisei_probe 

www.astrosociety.org/education/publications/tnl/01/01.html 

www.kyrene.k12.az.us/schools/brisas/sunda/great/2jon.htm 

www.maa.clell.de/Messier/E/Xtra/History/halley1759.html 

www.eso.org/public/news/ 

www.solarviews.com/eng/halley.htm 


