
hviezdokopa – encyklopedické heslo 
 
 Sústava hviezd pozostávajúca z niekoľkých stovák až miliónov hviezd. Poznáme dva druhy 
hviezdokôp – otvorené s počtom členov najviac niekoľko tisíc a guľové, obsahujúce až niekoľko 
miliónov hviezd. Otvorené hviezdokopy sú dosť mladé útvary (väčšinou desiatky miliónov, príp. 
niekoľko miliárd rokov), zatiaľčo guľové hviezdokopy patria k najstarším objektom v Galaxii (viac 
ako 10 miliárd rokov). Hviezdy sú v hviezdokopách udržiavané vzájomným gravitačným 
pôsobením. 
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hviezdokopa – čo má vedieť žiak 
 
 Hviezdokopa je sústava hviezd pozostávajúca z niekoľkých stovák až miliónov hviezd.  
Poznáme dva druhy hviezdokôp: guľové a otvorené. Guľové majú sférický tvar, otvorené majú 
nepravidelné tvary. Niektoré z najbližších hviezdokôp, napríklad Plejády v súhvezdí Býka, M13 v 
súhvezdí Herkula  a Omega Centauri v súhvezdí Centaura na južnej pologuli, sú viditeľné na oblohe 
voľným okom.  Guľové hviezdokopy patria k najstarším objektom v Galaxii a ich hviezdy patria do 
takzvanej sférickej zložky Galaxie – ich priestorové rozloženie je guľového tvaru so stredom v 
centre Galaxie a je dosť riedke. Oveľa mladšie otvorené hviezdokopy sa vyskytujú výlučne v 
blízkom okolí  roviny Galaxie a najčastejšie ich nájdeme v špirálových ramenách, kde aj vznikli z 
obrovských oblakov medzihviezdnej hmoty. V niektorých veľmi mladých otvorených 
hviezdokopách vznikajú hviezdy aj v súčasnosti.   

Vysoký vek guľových hviezdokôp si astronómovia vysvetľujú tým, že obsahujú obrovské 
množstvá hviezd, ktorých vzájomná príťažlivosť zabraňuje úniku zo sústavy. Navyše sa nachádzajú 
ďaleko od obrovských a veľmi hmotných oblakov medzihviezdnej hmoty v špirálových ramenách 
Galaxie, ktorých rušivé gravitačné pôsobenie na málopočetné a gravitačne slabo zviazané otvorené 
hviezdokopy spôsobuje ich postupný rozpad. 

Jednotlivé hviezdy v hviezdokope vznikali vždy z jedného oblaku medzihviezdnej hmoty v 
pomerne malom objeme (v rovnakej vzdialenosti od Zeme) a približne v rovnakom čase, vďaka 
čomu slúžia ako vesmírne míľniky či už pri určovaní vzdialeností vo vesmíre, alebo určovaní veku 
hviezdokôp i jednotlivých hviezd a sledovaní ich vývoja.   
 

 
 
Obr. 1 – guľová hviezdokopa Omega Centauri.  
Zdroj: http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
hviezdokopa – čo má k dispozícii učiteľ 
 

Hviezdokopa je sústava hviezd pozostávajúca z niekoľkých stovák až miliónov hviezd.  
Poznáme dva druhy hviezdokôp: guľové a otvorené. Guľové majú sférický tvar, otvorené majú 
nepravidelné tvary. Niektoré z najbližších hviezdokôp, napríklad Plejády v súhvezdí Býka, M13 v 
súhvezdí Herkula  a Omega Centauri v súhvezdí Centaura na južnej pologuli, sú viditeľné na oblohe 
voľným okom.  Guľové hviezdokopy patria k najstarším objektom v Galaxii a ich hviezdy patria do 
takzvanej sférickej zložky Galaxie – ich priestorové rozloženie je guľového tvaru so stredom v 
centre Galaxie a je dosť riedke. Oveľa mladšie otvorené hviezdokopy sa vyskytujú výlučne v 
blízkom okolí  roviny Galaxie a najčastejšie ich nájdeme v špirálových ramenách, kde aj vznikli z 
obrovských oblakov medzihviezdnej hmoty. V niektorých veľmi mladých otvorených 
hviezdokopách vznikajú hviezdy aj v súčasnosti.   

Vysoký vek guľových hviezdokôp si astronómovia vysvetľujú tým, že obsahujú obrovské 
množstvá hviezd, ktorých vzájomná príťažlivosť zabraňuje úniku zo sústavy. Navyše sa nachádzajú 
ďaleko od obrovských a veľmi hmotných oblakov medzihviezdnej hmoty v špirálových ramenách 
Galaxie, ktorých rušivé gravitačné pôsobenie na málopočetné a gravitačne slabo zviazané otvorené 
hviezdokopy spôsobuje ich postupný rozpad. 
Jednotlivé hviezdy v hviezdokope vznikali vždy z jedného oblaku medzihviezdnej hmoty v 
pomerne malom objeme (v rovnakej vzdialenosti od Zeme) a približne v rovnakom čase, vďaka 
čomu slúžia ako vesmírne míľniky či už pri určovaní vzdialeností vo vesmíre, alebo určovaní veku 
hviezdokôp i jednotlivých hviezd a sledovaní ich vývoja. 
 

 
 
Obr. 2 - otvorená hviezdokopa Plejády.  
Modré hmloviny v okolí najjasnejších hviezd Plejád sú tvorené prachoplynnou hmlovinou, ktorá je 
zvyškom hmloviny, z ktorej vznikali hviezdy patriace do hviezdokopy. Krížové útvary sú vyvolané 
reflexom na držiaku sekundárneho zrkadla v ďalekohľade.         
Zdroj: http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/  

Spoločným rysom rôznych druhov hviezdokôp je len to, že ako guľové, tak aj otvorené 
vznikali v relatívne malom objeme z jedného gigantického oblaku medzihviezdnej hmoty, 
zloženého z plynu a prachu a v relatívne krátkom (v porovnaní s vekom Galaxie) časovom 
intervale. Guľové hviezdokopy vznikali v ranom štádiu vývoja Galaxie, keď ešte obsahovala veľké 
množstvo gigantických medzihviezdnych oblakov, obsahujúcich dostatok materiálu na vznik 
mnohopočetných a stabilných hviezdnych sústav. V súčasnom období je  zásoba týchto oblakov 
výrazne vyčerpaná a postačujúca len na vznik otvorených hviezdokôp s menším počtom členov, 



prípadne tzv. hviezdnych asociácií – málopočetných, veľmi mladých zoskupení hviezd, v ktorých sa 
aj v súčasnosti rodia nové hviezdy.   
 Skutočnosť, že jednotlivé hviezdokopy vznikali v relatívne malom objeme a v krátkom 
časovom intervale, ponúka astrofyzike možnosti určovať vzdialenosti hviezdokôp a ich vek. 
Používa sa na to veľmi účinný astrofyzikálny nástroj, tzv. Hertzsprung-Russelov (HR) diagram. Je 
to graf, v ktorom je vyznačená závislosť jasností hviezd na ich teplote (viď obr. 3). Najnápadnejším 
zoskupením bodov v HR diagrame je takzvaná hlavná postupnosť, obsahujúca hviezdy prežívajúce 
najdlhšie obdobie svojho života, keď spaľujú vodík vo svojom jadre. Hviezdy vo veľmi vzdialenej 
hviezdokope sa javia oveľa slabšími, ako hviezdy v blízkej a preto v HR diagrame bude jej hlavná 
postupnosť umiestnená nižšie ako v prípade blízkej hviezdokopy. Rozdiel polôh hlavných 
postupností (ich vzájomný posun vo zvislej osi, vyjadrený vo hviezdnych veľkostiach – 
magnitúdach) týchto hviezdokôp v HR diagrame je mierou rozdielu ich vzdialenosti od Zeme. Pre 
rozdiel vzdialeností  ∆d  týchto dvoch hviezdokôp od Zeme platí vzťah: 
 
                                                            ∆d  = 100,2(∆m+5),                                                                     (1) 
 
kde ∆m je vzájomná vzdialenosť ich hlavných postupností. Ak potom máme možnosť zmerať 
vzdialenosť blízkej hviezdokopy priamou metódou (meraním trigonometrickej paralaxy), pomocou 
uvedeného vzťahu vypočítame vzdialenosti aj tých hviezdokôp (a všetkých hviezd, ktoré sa v nich 
nachádzajú), ktorých veľké vzdialenosti neumožňujú priame meranie vzdialeností.    
 

 
 
Obr. 3 – Hertzsprung-Russelov diagram guľovej hviezdokopy M55.  
Škála povrchových teplôt hviezd je vynesená na hornej vodorovnej osi, škála jasností hviezd vo 
farbe V  vyjadrených v magnitúdach, je na ľavej zvislej osi. Farby bodov predstavujú farby hviezd 
(farebná škála je trochu prehnaná, kvôli lepšej názornosti) a súčasne aj ich teploty. Oranžové body 
sú priradené najchladnejším, modré najteplejším hviezdam. Hlavnú postupnosť tvoria body 
v súvislom páse tiahnucom sa od pravého dolného rohu grafu, až po začiatok oblúka so súradnicami 
Teff  = 6300 K; MV  = 4. Kým je hviezda na hlavnej postupnosti, jej povrchová teplota je súčasne 
mierou hmotnosti hviezdy. Hmotnejšie hviezdy už  hlavnú postupnosť opustili a presunuli sa do 
vetvy červených obrov (pravý horný roh), odkiaľ sa už najhmotnejšie z nich presunuli do vetvy 
modrých obrov (ľavý horný roh grafu) a ďalej do ľavého dolného, medzi trpaslíkov.  
Zdroj: http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ 



 
 
 Hviezdy vo hviezdokopách síce vznikali skoro súčasne, ale keďže majú rôznu hmotnosť, 
vyvíjajú sa rôznou rýchlosťou – čím hmotnejšia hviezda, tým rýchlejší vývoj. Po určitom období 
života na hlavnej postupnosti dochádza k vyčerpaniu zásob vodíka v jadre hviezdy, hovoríme, že 
hviezda opúšťa hlavnú postupnosť HR diagramu. V praxi sa to prejaví tak, že povrch hviezdy začne 
v tomto štádiu vývoja chladnúť,  sfarbuje sa do červena, súčasne sa hviezda zjasňuje a nasleduje 
vývoj popísaný pod obrázkom 3 (ktorý síce znázorňuje HR diagram guľovej hviezdokopy, ale 
vývoj jednotlivých hviezd je rovnaký, nezávisle na druhu hviezdokopy). Na HR diagrame vznikne 
oblúk, ktorý je pokračovaním hlavnej postupnosti. Hmotnejšie hviezdy ktoré sú už vo vetve obrov, 
(tie zaujímali na hlavnej postupnosti polohy naľavo od súčasnej polohy oblúka) vytvárali oblúk na 
konci hlavnej postupnosti pred niekoľkými miliónmi, príp. miliardami rokov, a teda posunutý po 
uhlopriečke doľava nahor oproti súčasnej polohe oblúka.  Mladé hviezdokopy budú mať preto 
oblúk v horúcej (modrej, hmotnejšej) časti, staršie v chladnej (červenej a menej hmotnej) oblasti 
hlavnej postupnosti (viď obr. 4). Poloha oblúka v HR diagrame je teda mierou veku hviezdokopy.  
Keďže hviezdokopy obsahujú okrem normálnych hviezd aj množstvo dvojhviezd, pulzujúcich 
hviezd, chemicky pekuliárnych a iných nezvykle sa chovajúcich hviezd, určenie ich veku napomáha 
pochopeniu časového vývoja javov pozorovaných na týchto hviezdach.  
 

 
 
Obr. 4 - HR diagramy dvoch rôznych otvorených hviezdokôp M 67 a NGC 188. 
Obidve patria k najstarším otvoreným hviezdokopám v Galaxii. Vek M 67 je približne 2,6 miliárd, 
NGC 188 má až 4,3 miliardy rokov. Oblúky na ich hlavných postupnostiach sú výrazne vzájomne 
posunuté. Poloha hlavných postupností je na obrázku korigovaná o rozdiel ich vzdialeností od 
Zeme (pomocou vzťahu 1). Farby bodov nepredstavujú farby hviezd, sú použité len na znázornenie 
príslušnosti k jednotlivým hviezdokopám. 
Zdroj: Wikipédia 
 

Veľmi mladé hviezdokopy, obsahujúce stovky až tisíce horúcich hviezd spektrálneho typu O 
a B sa nazývajú OB asociáciami. Sú to hviezdokopy, v ktorých prebieha zrod hviezd z oblakov 
medzihviezdnej hmoty. Hustota týchto oblakov je taká vysoká, že väčšinou zakrývajú rodiace sa 
hviezdy a tie sa dajú s ťažkosťami pozorovať len v infračervenej oblasti spektra.  

Pohybové hviezdokopy sú málopočetné zvyšky otvorených hviezdokôp, ktoré majú na 
oblohe veľký rozptyl a boli identifikované len vďaka tomu, že majú rovnaký smer pohybu 
v Galaxii, ako mala pôvodná otvorená hviezdokopa pred rozpadom. Príkladom sú najjasnejšie 
hviezdy súhvezdia Veľká medvedica. 
 
 
 



WWW   STRÁNKY   O   HVIEZDOKOPÁCH: 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Star_cluster 
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0204/ngc5139_tan_big.jpg 
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap010223.html 
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap060109.html 
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080131.html 
 


