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Úvod, základné pojmy 
 

Hertzsprungov-Russelov (HR) diagram je grafické znázornenie závislosti medzi jasnosťou 
hviezdy a jej povrchovou teplotou. Je pomenovaný po Ejnarovi Hertzsprungovi a Henrym 

Russellovi, ktorí ho zostrojili začiatkom 20. storočia na základe prvých systematických 
pozorovaní polôh, vzdialeností, jasností a farieb hviezd, ako aj ich spektrálnej klasifikácie. 

Tieto základné fyzikálne charakteristiky hviezd boli v tej dobe dosť masovo publikované 
v rôznych hviezdnych katalógoch.  

 

   
 

Obr. 1: Ejnar Hertzsprung (vľavo; foto fra Urania Observatoriets bibliotek) a Henry Norris 

Russell (vpravo; foto openlearn.open.ac.uk/.../2796/formats/print.htm)  
 

 

Už po zakreslení prvých niekoľkých stovák hviezd do HR diagramu bolo jasné, že sa 
hviezdy na ploche diagramu zhlukujú do troch oblastí. Dnes vieme, že najpočetnejšie je 
zastúpená tzv. hlavná postupnosť a že členmi ďalších dvoch oblastí sú hviezdni obri  
a nadobri (dve jasnejšie skupiny nad hlavnou postupnosťou) a hviezdni trpaslíci (oblasť slabo 
žiariacich hviezd pod hlavnou postupnosťou HR diagramu). Čoskoro po publikovaní HR 
diagramu v odbornej literatúre sa ukázalo, že poloha každej hviezdy na tomto grafe do istej 
miery odráža aj jej vývojový status. Pokrok v chápaní vývoja hviezd priniesla teoretická 

fyzika a poznanie zdrojov energie žiarenia hviezd (termonukleárnych reakcií vo vnútri 
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hviezd).      

 
 
 
Obr. 2: HR diagram v zjednodušenej podobe. Vyjadruje závislosť jasnosti hviezd na ich 

teplote. Jasnosť hviezd je na ľavej, y-ovej osi vyjadrená v absolútnych magnitúdach hviezd, 

na pravej v luminozite (svietivosti) v násobkoch svietivosti Slnka. Teploty sú vyznačené na 
hornej x-ovej osi, vyjadrené v Kelvinovej stupnici. 

(http://www-personal.umich.edu/~sarhaus/courses/UP406_696_f2003/hharriet/ 

Revised_web_page_final/HRdiagram.gif) 

 

 Niektoré terminologické definície tu nebudeme odvodzovať kvôli nedostatku 
priestoru.  Väčšina z nich je dostupná na internete na adresách, ktoré budú uvedené na konci 

článku, alebo v texte. Tu uvedieme v skratke len niektoré z nich, aby sme nenarúšali 
plynulosť čítania. 
Absolútna magnitúda – jasnosť hviezdy prepočítaná na vzdialenosť 10 pc. 
Parsek  (pc) – astronomická jednotka vzdialenosti,  približne 3,26 astronomickej jednotky,   
               30,857×10

12
 km.  

Hlavná postupnosť – oblasť (pás) na HR diagrame, ktorú vytvára väčšina pozorovaných    
               hviezd. Je vytvorená vďaka tomu, že hviezdy prežívajú drvivú väčšinu svojho    
               života za určitých stabilizovaných fyzikálnych podmienok.  
Planetárna hmlovina – jedna z posledných etáp vývoja hviezd slnečného typu, keď vonkajšie 

vrstvy hviezdy vytvoria rozpínajúcu sa obálku o priemere asi 1 svetelný rok. Tá na 

prvý pohľad pripomína v ďalekohľade planétu (má skoro kruhový tvar);                
názov pochádzajúci ešte z 18. storočia. 
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Hlavné etapy hviezdneho vývoja 
 

Vývoj hviezdy v čase je jednoznačne určený jej  počiatočnou hmotnosťou. Schematicky sa 
vývoj hviezdy dá znázorniť pomocou nasledujúcej schémy: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: D. Perley  (astro.berkeley.edu/~dperley/astro10/starevolhandout.doc) 

 

Oblak medzihviezdnej hmoty, 

rozptýlený molekulárny plyn. 

Protohviezda 
Žiadne jadrové reakcie; 

hviezda vyžaruje energiu  
z gravitačnej  kontrakcie. M > 0.08 Mʘ 

Hviezda hlavnej postupnosti 
Spaľuje vodík na hélium a ťažšie 

prvky; je stabilná a  pomerne 

veľmi dlho žijúca. Najdlhšie 
obdobie života hviezdy 

M < 0.08 Mʘ 

Hnedý trpaslík 
Malé (skoro rozmeru planét) 

plynné teleso, príliš málo hmotné 
nato, aby naštartovalo jadrové 

reakcie a stalo sa hviezdou. 

Mpoč < 8 Mʘ 

Červený obor 
Spaľuje vodík na hélium v 
obálke okolo jadra; neskôr  

začne spaľovať hélium na 
uhlík a kyslík. Svietivosť 

a priemer rastú. 

Biely trpaslík 
Malá, slabo žiariaca hviezda z 
degenerovanej hmoty (hélium, 

uhlík, kyslík) žiariaca “zo 
zotrvačnosti” – žiadne jadrové 

reakcie. 

Neutrónová hviezda 
Extrémne malý, slabo 

žiariaci a mimoriadne 
hustý pozostatok hviezdy, 

tvorený  degenerovanými 

neutrónmi. 

Nadobor 
Hviezda postupne spaľuje 

ťažšie prvky v jadre (a ľahšie 
v horných vrstvách) až kým 
sa nevyvinie železné jadro. 
Svietivosť a priemer rastú. 

Mpoč > 8 Mʘ 

Odhodí  planetárnu 

hmlovinu 

Supernova 

(typu II) 

Mpoč > 20Mʘ Mpoč < 20 Mʘ 

Čierna diera 
Nekonečne hustá 

singularita vnútri “vrecka” 
časopriestoru, izolovaná 

od zvyšku vesmíru svojou 
zdrvujúcou gravitáciou. 

Tesné 

dvojhviezdy: 

Supernova typu 

IA 
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Zrod hviezdy 
 

 Hviezdy sú obrovské sférické telesá s ťažko predstaviteľnými hmotnosťami, 
dosahujúcimi až stonásobky hmotnosti Slnka (ktorého hmotnosť je 1,99 x 1030 

kg) a s 

priemermi až desiatok miliónov kilometrov. Ale oblaky medzihviezdnej hmoty, v ktorej sa 

hviezdy formujú, dosahujú oveľa väčšie hmotnosti aj rozmery.  Väčšinou sú to prachoplynné 
oblaky o rozmeroch niekoľko desiatok parsekov (Slnku najbližšia hviezda Proxima Centauri 
je od nás vzdialená asi 1,3 pc). Najväčšie a najhustejšie z nich voláme molekulárnymi (vodík, 

ktorý obsahujú, je hlavne vo forme molekúl H2) gigantickými oblakmi a ich hmotnosť 
zvykne dosahovať až 6 milión-násobok hmotnosti Slnka, priemerná hustota častíc je 
minimálne 100 cm

-3
, centrálna hustota asi 10

3 
cm

-3
.
 Ich chemické zloženie sa s vekom 

vesmíru postupne mení, počas prvých málo miliárd rokov boli zložené skoro výlučne 
z atómov a molekúl vodíka a hélia. Teplota oblaku je približne len 10 K, jeho priemer 
dosahuje 10

14
 km. V súčasnosti sú už tieto oblaky obohatené o ťažšie prvky, ktoré postupne 

vznikali v jadrách hviezd počas nukleogenézy vďaka jadrovým reakciám a o molekuly, 

a čiastočne aj o prachové častice, ktoré vznikali okolo starších hviezd. Galaxia obsahuje 
najmenej 6000 takýchto oblakov o hmotnosti minimálne 100 000 hmotností Slnka. Tieto 

oblaky prežívajú stabilne v štádiu hydrostatickej rovnováhy, t.j. pokiaľ gravitačná potenciálna 
energia je rovná dvojnásobku vnútornej termálnej energie oblaku. Toto stabilné štádium 
nazývame prvou etapou vývoja hviezdy, trvá približne 2 milióny rokov.  

Ak je však protohviezdny oblak dosť hmotný na to, aby vnútorný tlak  plynu neudržal 
jeho gravitačné pôsobenie, dôjde k jeho kolapsu a súčasne fragmentácii oblaku, čo je druhá 
etapa vývoja hviezdy.  Typické hmotnosti oblaku, keď dôjde k tomuto procesu, sú 1000 až 
10 000 hmotností Slnka.  Kolaps protohviezdneho oblaku prebieha počas asi 3 x 104

 rokov,  

  

 
 

Obr. 3: Prvých päť etáp formovania hviezdy o hmotnosti Slnka z oblaku medzihviezdnej 

hmoty physics.uoregon.edu/.../Notes/Chapter19.html 
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centrálna teplota oblaku sa zvyšuje na 100 K, hustota  častíc na 106
 cm

-3 
a priemer  oblaku 

klesne o dva  rády, na 10
12

 km. Oblak je  však ešte dosť riedky a teplo vzniknuté zrážkami 
častíc pri kontrakcii ľahko uniká do priestoru, preto sa jeho teplota s výnimkou centrálnych 

oblastí nezvyšuje. 
 V tretej etape počas niekoľkých desiatok tisíc rokov fragmentácia ustáva. Hustota 
častíc dosiahne už 1012

 cm
-3, stred oblaku už nie je dostatočne riedky na únik tepla žiarením, 

jeho teplota sa preto zvyšuje až na 10 000 K. Na konci tejto etapy už vzniká v centre oblaku 
protohviezda a zvyšok prachoplynného oblaku sa pomaly sformuje do rotujúceho disku 
o priemere asi 10

10 
km. 

 Protohviezda – v 4. etape vývoja hviezd prežíva v skoro nemennom stave asi 1 milón 

rokov, v jej strede je teplota jeden milión K, povrchová teplota je však len asi 3000 K 
a priemer asi 10

8 
km. Po skončení tohto kľudného obdobia vzniká z protohviezdy premenná 

hviezda typu T Tauri.  

 V piatej etape (T Tauri) trvajúcej asi 10
7
 rokov sa protohviezda v HR diagrame začne 

pohybovať smerom ku hlavnej postupnosti. Na povrchu hviezdy prebiehajú búrlivé procesy 
a hviezda vyžaruje silný protohviezdny vietor (prúdy vysoko energetických častíc). V centre 

sa ešte nespustili jadrové reakcie, preto stále prebieha kontrakcia protohviezdy, čo postupne 
vedie k narastaniu centrálnej hustoty na 10

22 
cm

-3
 a teploty až na hodnotu päť miliónov K. 

Povrchová teplota rastie len pomaly na 4000 K a to vedie so zmenšovaním priemeru hviezdy 
k poklesu luminozity (svietivosti) protohviezdy. Priemer protohviezdy poklesne na 10

8 
km. 

Na konci piateho štádia dosiahne centrálna teplota už hodnoty okolo 10 miliónov K a začnú 
sa termonukleárne reakcie, ktoré sú zdrojom žiarenia hviezdy počas podstatnej časti jej 
života. Vzniká hviezda slnečného typu. Ohromné zdroje paliva (vodíka) pre termonukleárne 
reakcie jej zabezpečujú skvelú, dlhotrvajúcu budúcnosť.  
Podrobnejšie o zdrojoch energie vo hviezdach slnečného typu: 
 

http://www.astro.sk/~zkanuch/apvv/wwwheslar/heslo.php?id=16 

 

  Poznáme teda základné podmienky pre vznik a priebeh päť dôležitých etáp vývoja 
hviezd z protohviezdneho oblaku, existujú však aj ďalšie faktory ovplyvňujúce priebeh 
vzniku hviezd. Také, ktoré nebudeme detailne rozoberať, len ich spomenieme, aby bolo 

čitateľovi jasné, že vývoj hviezd je mimoriadne komplikovaný a ovplyvňuje ho veľmi veľa 
faktorov. Prítomnosť magnetických polí, gravitačné poruchy pri priblížení a zrážkach s inými 

medzihviezdnymi oblakmi v našej Galaxii, prípadne zrážky s inými galaxiami, rotácia 

Galaxie, výbuchy blízkych supernov a pod. Prvých päť, vyššie vymenovaných etáp života 
protohviezdy, od začiatku kontrakcie medzihviezdneho oblaku po zapálenie 
termonukleárnych reakcií v jadre hviezdy, trvá len necelých 13 miliónov rokov, čo je veľmi 
krátke obdobie v porovnaní so zvyškom života hviezdy o hmotnosti Slnka.   

V šiestej etape hviezdneho vývoja, ktorá trvá tiež asi 10 miliónov rokov sa hviezda 
svojimi charakteristikami začne približovať k hviezdam hlavnej postupnosti HR diagramu. 

Centrálna hustota častíc je 10
22 

cm
-3

, centrálna teplota narastie z 10 na 15 miliónov K, 

priemer je spočiatku 2x10
6 

km, na konci 6. etapy je to 1,5x10
6 

km. Od 6. etapy už hovoríme 
o hviezde, hoci ešte nie je „posadená“ na HP, ale už spaľuje vo svojom jadre vodík na 

hélium.   

Hviezda dospela do stabilnej 7. etapy svojho života, v ktorej zotrvá približne 109 až 
10

10 
rokov. Povrchová teplota je okolo 6000 K. Teraz má pred sebou dosť času realizovať 

skvelé šance na vybudovanie planetárnej sústavy s kométami, ktoré zásobia planéty 

životodarnou vodou a v priaznivej konštelácii obežných dráh, vzdialeností od centrálnej 
hviezdy a mnohých ďalších faktorov, aj „darovať“ život, ktorý na vyhovujúcej planéte 
prerastie do rozumne sa chovajúcej civilizácie.     

Skôr, ako prikročíme k popisu ďalšieho vývoja hviezd na hlavnej postupnosti (HP),  
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a ďalej, vrátime sa k predchádzajúcim etapám, pomocou ich znázornenia na HR diagrame. 

Vieme už, že protohviezda, predchodkyňa Slnka počas svojho relatívne krátkeho vývoja 
menila svoju povrchovú teplotu aj celkovú svietivosť a tak by teda mala meniť svoju polohu 
v HR diagrame. Pekný príklad grafického zobrazenia tejto krátkotrvajúcej etapy života 
hviezd slnečného typu uvádza stránka:  
http://physics.uoregon.edu/~jimbrau/BrauImNew/Chap19/FG19_07.jpg 

 

 
 

Obr. 4: Červenou čiarou je vyznačená plynulá zmena fyzikálnych charakteristík protohviezdy 
počas približovania sa na hlavnú postupnosť HR diagramu.  Luminozita (svietivosť hviezdy) 
je vyjadrená na ľavej y-ovej osi v násobkoch slnečnej luminozity, polomer hviezdy uvádzame  

v násobkoch slnečných polomerov na pravej y-ovej osi, povrchová teplota hviezdy je 

vyjadrená na y-ovej osi v kelvinoch. Túto krivku nazývame Hayashiho čiarou. 
 

Obrázok č. 4 demonštruje výraznú zmenu priemeru a svietivosti protohviezdy počas jej 
príchodu na HP, pričom jej povrchová teplota rastie pomaly. Nie všetky hviezdy však opisujú 
rovnako vyzerajúcu Hayashiho čiaru. Protohviezdy ľahšie ako Slnko sa v tomto grafe 

pohybujú skoro úplne zvislým smerom v rozmedzí povrchových teplôt 3500–4000 K a ich 

svietivosť klesá z približne desaťnásobku slnečnej svietivosti na 1/100 až 1/1000 slnečnej 
svietivosti, to všetko za dobu 10 až 100 krát dlhšiu ako v prípade Slnka. Hmotnejšie 
protohviezdy zasa opisujú skoro vodorovnú Hayashiho čiaru; ich putovanie na HP trvá menej 

ako jeden milión rokov a maximálne  povrchové teploty narastú za  túto krátku dobu niekedy 

až o 30 000–50 000 K.     

 Existuje však ešte ďalšia možnosť vývoja oblakov medzihviezdnej hmoty. V prípade 

oblakov s nízkou hmotnosťou môže kontrakcia skončiť telesom o hmotnosti menšej ako 8% 

hmotnosti Slnka. V takom prípade je gravitačný tlak nedostatočný a teploty a hustoty v jadre 

protohviezdy nedosiahnu hodnoty potrebné na zapálenie termonukleárnych reakcií, 

podobných tým slnečným. Teplota v jadre je maximálne 3 milióny K, čo stačí na začiatok  
fúzie deutéria a lítia. Tieto reakcie však prebehnú za relatívne veľmi krátku dobu –jedného 

milióna rokov a potom hviezda končí svoju existenciu ako tzv. hnedý trpaslík. Hmotnosti 
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dosahujú 8 až 80 násobok hmotnosti Jupitera, žiarenie je prevažne v rádiovej, infračervenej, 
prípadne červenej oblasti spektra.    
 Doteraz popísaný scenár platí pre osamotenú hviezdu, ktorých je vo vesmíre menšina. 
Väčšina pozorovaných hviezd však nežije osamote, ale v dvoj-, troj- a viacnásobných 

sústavách, prípadne v mnohopočetných otvorených a guľových hviezdokopách. Aj tie však 
vznikajú v podstate rovnako ako osamotené hviezdy, len pochádzajú z oveľa väčších oblakov 
medzihviezdnej hmoty. Vývoj dvojhviezd sa výrazne začne líšiť od vývoja osamotenej 
hviezdy až v posledných etapách života na hlavnej postupnosti a po jej opustení.   

 

Hviezdy na a po opustení hlavnej postupnosti 
 

Podstatnú časť svojho života (približne 90%) trávia hviezdy na hlavnej postupnosti HR 

diagramu. Počas pobytu na nej spaľujú vodík (zásoby paliva pre jadrové reakcie) rôznou 
rýchlosťou: menej hmotné pomaly (hviezdy ako Slnko cca 1010

 rokov), hmotnejšie hviezdy 
rýchlo. Spaľovanie prebieha v jadrách hviezd, hviezdy sa nachádzajú v stave hydrostatickej 

rovnováhy. Energia – produkt jadrových reakcií sa prenáša z centra hviezdy na povrch 

žiarením, konvekciou, prípadne vedením. Jadrové reakcie začínajú spaľovaním vodíka na 
hélium, ktoré je ťažšie ako vodík, preto klesá do centrálnych oblastí hviezdy a vytvára 

héliové jadro. My sa v ďalšom pozrieme detailne na vývoj hviezdy o hmotnosti Slnka. 

  

 

 
 

Obr. 5: Vývoj hviezd o hmotnosti Slnka, jeho päť a desaťnásobnej hmotnosti znázornený na 
HR diagrame. Zdroj: http://www4.nau.edu/meteorite/Meteorite/Images/StellarEvolution1.jpg 
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Počas spaľovania vodíka v jadre je hviezda na HP a pomaly (počas 10 miliárd rokov) 
sa presúva k okrajovým častiam HP. V tejto etape je hviezda v termálnej rovnováhe, t.j. 

vyžiarená energia je rovná energii vyprodukovanej v jadrových procesoch. Luminozita 

hviezdy pomaly narastá, jadro sa zohrieva a jeho hustota rastie. Po vyčerpaní vodíka, asi 10% 

celkového množstva vo hviezde, sa v centrálnych oblastiach hviezdy vytvorí héliové jadro. 

Keďže teplota jadra je zatiaľ príliš nízka na to, aby začalo spaľovanie hélia na ťažšie prvky, 
dochádza k jeho chladnutiu. Gravitačné sily prekonajú vnútorný tlak v jadre, a následne 

dochádza k  jeho pomalému kolapsu a postupnému ohrevu po premene gravitačnej energie 
kolapsu na tepelnú energiu. Tá vyvolá horenie vodíka vo sférickej vrstve nad jadrom a to 

spolu s ohrevom jadra vyvolá taký silný tlak smerom od jadra, že sa vonkajšie vrstvy začnú 
vzďaľovať od centra a zrednú. Hviezda zväčšuje priemer a jej povrch silne chladne. Pritom sa 
ale zväčšuje plocha povrchu hviezdy, preto rastie jej luminozita a hviezda opúšťa hlavnú 
postupnosť  HR diagramu a vydáva sa nahor k oblasti červených obrov. Expanzia vonkajších 
vrstiev pokračuje po dobu niekoľko sto miliónov rokov. Hviezda sa stáva červeným 
podobrom a neskôr obrom s priemerom stonásobne väčším ako Slnko. 

Slnko – obor pohltí planétu Merkúr a teploty na Venuši a Zemi prudko vzrastú. 

Hélium, ktoré vzniká ako „popol“ po horení vodíka v tenkej vrstvičke nad jadrom postupne 
obohacuje jadro a zvyšuje tak jeho hmotnosť, jeho teplotu a tlak až dovtedy, kým nedôjde 
k degenerácii plynu v jadre. Máme teraz hviezdu pozostávajúcu z malého, ale hustého jadra 

(tvorí asi 30% celkovej hmotnosti hviezdy), nad ním je tenká vrstva s jadrovými reakciami 

vodíka a dosť rozmerná a riedka vonkajšia vrstva. Degenerovaný plyn v jadre sa chová inak 

ako bežný plyn, nedokáže expandovať pri zvyšujúcej sa teplote. Bežný plyn ale práve 
expanziou bojuje proti silnému prehrievaniu sa. Keďže expandovať degenerované jadro 
nedokáže, jeho teplota stále rastie, až dosiahne hodnotu 100 miliónov K, čo umožňuje 
spustenie reakcií v ktorých sa spaľuje hélium (He) na uhlík (C) a kyslík (O), tzv. 3-alfa 

reakcií, ktoré ďalej intenzívne zvyšujú teplotu jadra až na neúnosnú hranicu a nastane tzv.  
héliový záblesk – niekoľko hodín trvajúci jav explodujúceho héliového jadra. Toto je dosť 
závažný okamih v živote červeného obra, ktorý sa však na povrchu hviezdy neprejaví a nie je 
teda možné pozorovať jeho okamžité následky. Až o niekoľko tisíc rokov sa to prejaví 
zmenou smerovania hviezdy v HR diagrame. Na obrázku č. 5 je tento bod vyznačený žltou 
hviezdičkou a nápisom Helium flash. Po ňom ďalej prebiehajú v jadre 3-alfa reakcie a 

v hviezde sa začínajú vytvárať nasledujúce vrstvy: zárodky uhlíkového jadra (výsledok 3-alfa 

reakcií), sférická vrstvička spaľujúca hélium, nad ňou taká istá vrstvička spaľujúca vodík 
a nad nimi obálka bez jadrových reakcií. Vďaka dvojvrstvovému spaľovaniu sa povrch 
hviezdy zahrieva, súčasne sa ale zmenšuje priemer hviezdy, jasnosť preto nerastie a hviezda 

sa pohybuje k teplejším oblastiam HR diagramu (okolo 5000 K) po tzv. horizontálnej vetve 

po dobu rádovo 10 miliónov rokov, kým sú procesy spaľovania stabilné. Polomer obra klesne 

na 10 násobok slnečného, znovu je v etape podobra.  

Keď sa už vytvorí samostatné uhlíkové jadro a horenie hélia sa definitívne prehupne 

do tenkej vrstvičky nad jadro pod vrstvu horenia vodíka, presunú sa tak zdroje energie bližšie 
k povrchu hviezdy. Tá sa preto znovu začne nafukovať na veľkosť 500 násobne prevyšujúcu 
slnečnú, postupne chladne až na 4000 K a hviezda sa na dobu 1 milióna rokov znovu dostane 

do teraz už druhej etapy obrov. V HR diagrame sa posúva smerom nahor, lebo vďaka 
obrovskému zväčšujúcemu sa povrchu jej luminozita teraz 10 000 násobne prevyšuje 
slnečnú.  

Po čase sa však zdroje energie vyčerpajú, jadro sa stáva hmotnejším (dosahuje až 70% 

hmotnosti hviezdy), ale s oveľa menším priemerom (len asi 15 000 km), pričom teplota 
dosahuje 100 000 K. V uhlíkovom jadre už nie sú podmienky na spustenie ďalších jadrových 

reakcií. Jadro preto vyžaruje len energiu z gravitačného zmršťovania sa. Riedke horné vrstvy 
hviezdy sa, doposiaľ nie uspokojujúco vysvetlenými procesmi, začnú rozpínať do vesmíru. 
Po dobu asi 50 000 rokov ešte žiaria okolo bieleho trpaslíka, ktorý vznikol z uhlíkového jadra 
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hviezdy. Túto etapu života hviezdy nazývame štádiom planetárnej hmloviny. Po nejakej dobe 

hmloviny zrednú a pozorovateľný je už len zvyšok bývalého Slnka – biely trpaslík o priemere 

0,01 slnečného priemeru a povrchovej teplote 50 000 K. Hustota hmoty bieleho trpaslíka je 

extrémne vysoká, až 103
 kg cm

-3
. Prechod z oblasti obrov (vpravo hore) do oblasti bielych 

trpaslíkov (vľavo dole) v HR diagrame je taký rýchly, že vlastne neexistuje objekt, ktorý by 
bol pozorovaniami „prichytený“ v tejto etape vývoja. Bielych trpaslíkov aj planetárnych 

hmlovín je však vo vesmíre viditeľných veľa, čo potvrdzuje teoretické výpočty vývoja hviezd 
slnečného typu. Po uplynutí ďalších 75 000 rokov biely trpaslík úplne vychladne a stane sa 

nepozorovateľným objektom – čiernym trpaslíkom. Zmizne z HR diagramu. 

Alternatívny vývoj nastupuje v prípade, ak je hviezda slnečného typu zložkou 
dvojhviezdy. Tam môže za určitých podmienok dôjsť k takému zložitému a viacnásobnému  

prenosu hmoty medzi jednotlivými zložkami dvojhviezdy, že jedna z nich exploduje ako 

supernova typu IA. Môže pritom ísť o taký výrazný úbytok hmoty pôvodnej hviezdy, že sa 
dvojhviezdna sústava rozpadne – menej hmotná zložka uletí do vesmíru tak, ako by uletelo 
sedadlo s pasažierom na kolotoči po pretrhnutí reťaze. 

Verejnosťou obľubované neutrónové hviezdy a čierne diery vznikajú z oveľa 
hmotnejších hviezd, ako Slnko. Ak má hviezda na HP hmotnosť väčšiu ako 8 hmotností 
Slnka, vyvinie sa na nadobra, ktorý postupne spaľuje ťažšie a ťažšie prvky, až kým sa v jeho 

centre vyvinie železné jadro. Prvky skupiny železa už nevstupujú do reakcií produkujúcich 
ťažšie prvky, preto u železa sa nukleogenéza (vývoj chemických prvkov) v jadrách hviezd 

končí. Hustota jadier atómov ťažších prvkov je taká vysoká, že ich coulombovský potenciál 

bráni vniknutiu nabitých častíc (protónov), po ktorom vznikajú jadrá ťažších prvkov. Chýba 
zdroj energie na také zvýšenie teploty, aby začala syntéza jadier atómov železa na ťažšie 
prvky. Je preto potrebné nájsť vysvetlenie, odkiaľ sa vo vesmíre vzalo striebro, zlato, ortuť, 
platina, urán a ďalšie prvky, ktoré nás obklopujú a ktorých výskyt pozorujeme aj vo vesmíre. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. č. 6: Krabia hmlovina, hmlovina, ktorá vznikla po výbuchu supernovy v súhvezdí Býka 

v roku 1054. Jej priemer je 12 a vzdialenosť asi 6500 svetelných rokov (NASA, ESA). 
 

   

Vysvetlením je ukončenie vývoja veľmi hmotných hviezd výbuchom supernovy.  
V jadrách týchto ťažkých hviezd sa postupne hromadí železo ako konečný produkt jadrových 
reakcií. Keďže ďalšie reakcie v jadre hviezdy už nepokračujú, železné jadro hviezdy sa istom 
okamihu gravitačne zrúti, pričom sa uvoľní obrovská energia (1041–10

45 J), vďaka ktorej 
dochádza k zlúčeniu elektrónov a protónov, vzniká obrovské množstvo neutrónov a neutrín. 

Neutróny už ľahšie vnikajú do jadier atómov železa a behom kratučkého obdobia kolapsu 
železného jadra tak vznikne nielen neutrónová hviezda tvorená výlučne z neutrónov, ale 
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vznikajú aj prvky ťažšie ako železo. Energia kolapsu navyše rozmetá horné vrstvy hviezdy 
(už obohatené aj o ťažké prvky) do okolitého vesmíru. Výbuch supernovy je viditeľný na 
obrovské vzdialenosti, pretože svietivosť výbuchu je 109

-10
10 

 násobne vyššia ako svietivosť 
Slnka, čo je vlastne rovné svietivosti celej galaxie. Rýchlo expandujúca obálka, až 10 000  

km s
-1, na mieste bývalej hmotnej hviezdy je pozorovateľná stovky rokov (viď obrázok č. 6). 

V jej strede ostala rýchlo rotujúca neutrónová hviezda, ktorej prejavy, rádiové pulzy, typické 

pre pulzary sú pozorovateľné v rádiovom žiarení. Neutrónové hviezdy sú konečným štádiom 
vývoja hviezdy o hmotnosti 8–20 násobku slnečnej. Pri svojom vzniku výbuchom supernovy 
majú hmotnosť 1,35–2,1 hmotnosti Slnka a priemer asi 12 km, preto hustota ich hmoty je 

obrovská: 10
9–8x10

17
 kg m

-3
. Pri kolapse jadra sa zachovalo pôvodné magnetické pole 

hviezdy, akurát je zhustené do veľmi malého objemu, preto je jeho intenzita veľmi vysoká. 
Interakcia tohto silného poľa s elektrónmi v medzihviezdnom priestore vyvoláva tzv. 

majákový efekt – nasmerovanie intenzívneho rádiového žiarenia do dvoch úzkych kužeľov, 
ktoré pri vhodnom sklone rotačnej osi zasahujú počas rotácie Zem. Pozorovaná perióda 
pulzov je 1,4 milisekundy až 8,5 sekúnd. Keďže pulzy sa objavujú vďaka rotácii neutrónovej 
hviezdy, je jasné, že rotácia musí byť veľmi rýchla. Je to plne v súlade so zákonom 

zachovania momentu hybnosti jadra pôvodnej hviezdy, keď sa jej železné jadro prudko 
zmenšilo na priemer 12 km. Neutrónové hviezdy žiaria v röntgenovej a γ oblasti spektra, no 
veľmi slabo vo vizuálnej oblasti. Ich svietivosť je taká nízka, že v HR diagrame pre ne nie je 

miesto.  

Hviezdy hmotnejšie ako 20 násobok Slnka väčšinou končia svoj vývoj ako čierne 
diery. Ide o zvyšky (železné jadrá), ktorých hmotnosť po gravitačnom kolapse pri výbuchu 
supernovy presiahne hranicu 3–4 násobku hmoty Slnka. Tieto hmotné objekty sa zrútia do 

objemu podstatne menšieho ako neutrónové hviezdy. Zo všeobecnej teórie relativity vyplýva, 
že gradient gravitačného poľa týchto objektov je taký obrovský, že z ich blízkosti neunikne 

žiadne teleso, ani žiarenie o rýchlosti svetla. Polomer sféry, ktorá tvorí v časopriestore 
hranicu, cez ktorú neprenikne informácia o žiadnej udalosti v jej vnútri  (horizont udalostí) sa 

volá Schwarzschildov polomer. Ten je u čiernej diery s tromi hmotnosťami Slnka (dolná 

hranica čiernej diery, ktorá vznikne vývojom hviezdy) približne 8,9 km, u 10 krát hmotnejšej 
ako Slnko je to asi 30 km. Čierne diery teda nevyžarujú vôbec, o ich existencii máme len 

nepriame dôkazy vďaka ich gravitačnému pôsobeniu, napr. v dvojhviezdnych systémoch. Ani 

čierne diery, podobne ako hnedí trpaslíci a pulzary, si na HR diagrame nenašli miesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


