
Hviezdny vývoj – encyklopedické heslo  

 

Postupná zmena hmotnosti, polomeru, svietivosti, povrchovej teploty a chemického 

zloženia hviezdy. Hviezdy vznikajú gravitačným zmršťovaním mračien medzihviezdnej 

hmoty. V stabilnom stave ich udržuje vlastná gravitácia a proti nej pôsobiaci tlak plynu 

a žiarenia v dôsledku termojadrových reakcií, prebiehajúcich v ich vnútorných oblastiach. 

Hviezdy v záverečných štádiách vývoja odvrhujú vonkajšie vrstvy a končia  svoj život ako 

bieli trpaslíci, neutrónové hviezdy alebo čierne diery.   
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Hviezdny vývoj – čo by mal vedieť študent 

Hviezdny vývoj – postupná zmena hmotnosti, polomeru, svietivosti, povrchovej 

teploty a chemického zloženia hviezdy, v dôsledku  termojadrových reakcií prebiehajúcich v 

jej vnútri. Za zrod hviezdy je zodpovedné mračno medzihviezdnej hmoty, ktoré sa začne 

v dôsledku gravitácie zmršťovať. V strede mračna rastie tlak, hustota a teplota, až dôjde 

k zapáleniu termojadrovej reakcie, pri ktorej sa vodík premieňa na hélium. Termojadrová 

energia zabráni mračnu v ďalšom zmršťovaní – vznikla hviezda. Hviezda postupne stráca 

svoju hmotnosť v dôsledku žiarenia a hviezdneho vetra. Po miliardách rokov väčšina vodíka 

vyhorí a keďže v jadre nie je dosť tlaku na to, aby pôsobil proti gravitácii, hviezda sa začne 

znovu zmršťovať. To spôsobí rast teploty v jadre až do okamihu, kým sa nezapáli hélium. 

Súčasne expandujú a chladnú vonkajšie vrstvy hviezdy, ktorá sa mení na červeného obra. 

Naše Slnko dosiahne tento stav za 5 miliárd rokov a jeho polomer dosiahne dráhu Marsu. Po 

vyčerpaní hélia jadro kolabuje  a hviezda odhadzuje vonkajšie vrstvy vo forme planetárnej 

hmloviny. Z jadra sa stáva biely trpaslík, objekt rozmerov našej Zeme a hustotou niekoľko ton 

v kubickom centimetri. Keď biely trpaslík vyžiari zvyšok energie, stane sa z neho čierny 

trpaslík, mŕtva hviezda.  Pre hmotnejšie hviezdy po vyčerpaní hélia nastáva nová kontrakcia 

jadra, ktorá ho zahreje natoľko, že sa v jadre a neskoršie vo vrstvách nad jadrom postupne 

zapaľujú nové termojadrové reakcie ťažších prvkov pri stále vyšších a vyšších teplotách až sa 

v jadre vyprodukuje železo. Hviezda už termojadrovými procesmi nemôže uvoľniť viac 

energie, jadro hviezdy v dôsledku gravitácie rýchle kolabuje. Obrovská rázová vlna odvrhne  

vrstvy hviezdy nad jadrom a zahreje ich. Hviezda sa enormne zjasní - vybuchla supernova.  

Obrovská gravitácia spôsobí, že elektróny sú vtláčané do protónov a vytvárajú neutróny. Z 

jadra sa stáva neutrónová hviezda – objekt o polomere niekoľkých desiatok km s hustotou 

miliónov ton v kubickom centimetri. Pre veľmi hmotné hviezdy je kolaps jadra taký rýchly, 

že mu v tom nezabráni ani neutrónový tlak. Hustota jadra rastie natoľko, že úniková rýchlosť 

je väčšia ako rýchlosť svetla. Keďže  objekt zachytáva aj svetlo ním vyslané, je pre 

vonkajšieho pozorovateľa neviditeľný – vznikla čierna diera. 

 
 

Obr. 1 – Vývoj hviezd možno znázorniť na Hertzsprungovom-Russelovom diagrame – grafe 

znázorňujúcom závislosť svietivosti na teplote. Hviezdy prežívajú väčšinu svojho života na 

tzv. Hlavnej postupnosti H-R diagramu. Hviezda má približne konštantnú svietivosť  

a polomer. Hviezda postupne stráca svoju hmotnosť v dôsledku žiarenia a hviezdneho vetra. 



Hviezdny vývoj – materiál pre učiteľa 

 

Hviezdny vývoj – postupná zmena hmotnosti, polomeru, svietivosti, povrchovej 

teploty a chemického zloženia hviezdy v dôsledku termojadrových reakcií prebiehajúcich 

v jej vnútri. Hviezdy vznikajú v hmlovinách – mračnách prachu a plynu (hlavne vodík 

a hélium) v medzihviezdnom priestore. Typická prahmlovina má priemer 20-30 svetelných 

rokov, hmotnosť 100-1000 MSlnka  a teplotu 100 K.  Keď dôjde k jej  rozrušeniu (kolíziou 

s iným mračnom, alebo blízkou supernovou) rotujúce mračno sa v dôsledku gravitácie začne 

zmršťovať. Hustota v strede mračna sa zvyšuje a zmršťovanie mračna sa zrýchľuje. Centrálne 

oblasti kolabujú rýchlejšie ako vonkajšie. Ak je mračno veľmi veľké, fragmentáciou sa 

vytvorí  viacero kolabujúcich centier – globúl, v ktorých jadre sa plyn zahrieva.  

 

 
 

Obr. 2 – prachoplynné mračná, v ktorých sa tvoria hviezdy. 

 

Globule sa gravitačne zmršťujú. Zmršťovanie spôsobuje nárast hustoty a teploty 

dovtedy, kým nedôjde v jej jadre k zapáleniu termojadrovej reakcie, pri ktorej sa deutérium, 

lítium, berýlium a bór premieňa na hélium. Zastúpenie prvkov Li, Be a B v medzihviezdnej 

hmote je malé. Po rýchlom vyhorení týchto prvkov sa jadro ďalej zahrieva gravitačným 

zmršťovaním. 

Ak je hmotnosť globule menšia ako 0,08 MSlnka  vznikne hnedý trpaslík, ktorý čerpá 

energiu len z vlastného gravitačného zmršťovania a žiari v infračervenej oblasti spektra. Po 

ukončení gravitačného zmršťovania objekt chladne a stáva sa z neho čierny trpaslík.  

Globule hmotnejšie ako 0,08 MSlnka   sú zárodkami hviezd. Zmršťovanie  protohviezdy 

spôsobuje nárast hustoty a teploty v jej jadre. Pri desiatich miliónoch Kelvinov dôjde 

k zapáleniu termojadrovej reakcie, pri ktorej sa vodík premieňa na hélium. Tlak, generovaný 

termojadrovou reakciou sa dostáva do rovnováhy s gravitačnou silou, zmršťovanie sa 

zastavuje – vznikla hviezda. Okolo hviezdy obieha zvyšný prach a plyn z pôvodného 

medzihviezdneho mračna. Z tohto materiálu sa začínajú formovať planéty.  

Pre hviezdy o hmotnosti 0,08 – 1,7 MSlnka  prebieha v strede hviezdy  termojadrová 

reakcia protón-protónový (p–p) cyklus, pri ktorej sa jadrá vodíka 
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Hviezdy hmotnejšia ako 1,7 MSlnka   premieňajú vodík na hélium cez CNO cyklus, 

ktorý vyžaduje vyššiu teplotu než v prípade p–p cyklu.   
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Naše Slnko je približne v polovici života na Hlavnej postupnosti a v tomto štádiu 

strávi ešte ďalších 5 miliárd rokov. Čas života na Hlavnej postupnosti závisí na hmotnosti 

hviezdy. Hmotnejšie hviezdy sú horúcejšie, takže vodík spália rýchlejšie ako menšie, 

chladnejšie hviezdy.  Po vyhorení vodíka nie je v jadre hviezdy dosť tlaku na to, aby pôsobil 

proti gravitácii,  hviezda sa začne znovu zmršťovať. To spôsobí rast teploty v jadre až do 

okamihu, kým sa pri teplote sto miliónov Kelvinov nezapáli hélium. Pri termojadrových 

reakciách vzniká uhlík, kyslík prípadne neón. Zahrieva sa aj vrstva vodíka bezprostredne nad 

jadrom a v tejto vrstve pokračuje premena vodíka na hélium. Hmotnosť héliového jadra 

postupne narastá a spaľovanie vodíka prebieha v stále vyšších a vyšších vrstvách. Svietivosť 

hviezdy rastie, vonkajšie vrstvy hviezdy expandujú a jej povrch chladne. Hviezda sa mení na 

červeného obra a v H-R diagrame sa posúva vpravo hore. Naše Slnko dosiahne tento stav za 5 

miliárd rokov a jeho polomer dosiahne dráhu Marsu. 

 

 

Obr. 3 – Vľavo vývoj hviezdy od kolísky po hrob. Vpravo vývojový diagram hviezd 

s hmotnosťami 1,6 a 2 hmotnosti Slnka – modré čiary znázorňujú vývoj z kolabujúceho 

oblaku na hviezdu až po jej príchod na hlavnú postupnosť (zelená čiara) a červené čiary vývoj 

po štádium červeného obra. 

Po vyčerpaní hélia jadro kolabuje a tlak žiarenia odhadzuje vonkajšie vrstvy červeného 

obra, ktoré vytvárajú planetárnu hmlovinu.  

Z jadra sa stáva biely trpaslík, objekt veľkosti našej Zeme s hustotou 10
9 

kg/m
3 

. Biely 

trpaslík postupne chladne až sa z neho stane čierny trpaslík. Ako bieli trpaslíci končia 



hviezdy, ktoré po vyčerpaní zásob termojadrového paliva majú hmotnosť menšiu ako 1,44 

MSlnka (tzv. Chandrasekharova hranica). 

 

 
 

Obr. 4 – Ukážky planetárnych hmlovín. 

 

Pre hmotnejšie hviezdy po vyčerpaní hélia nastáva nová kontrakcia jadra, ktorá ho 

zahreje natoľko, že sa v jadre zapáli uhlík. Proces pokračuje horením kyslíka a kremíka 

a ďalších prvkov, kým sa v jadre nevyprodukuje železo. V tom čase štruktúra hviezdy 

pripomína cibuľu, skladá sa z viacerých koncentrických vrstiev, v ktorých prebiehajú  

termojadrové reakcie pri rôznych teplotách. 

 

 

Obr. 5 – štruktúra hviezdy v záverečnom štádiu. 

Po vytvorení železného jadra hviezda už termojadrovými procesmi nemôže uvoľniť 

viac energie, jadro hviezdy v dôsledku gravitácie rýchlo kolabuje. Po kolapse jadra obrovská 

rázová vlna rozmetá vrstvy hviezdy nad jej jadrom pri obrovskom kozmickom ohňostroji – 

výbuchu supernovy. Hviezda sa pritom zjasní miliardkrát.  



 

Obr. 6 – gravitačný kolaps jadra a vznik rázovej vlny, ktorá rozmetá hviezdny materiál. 

Z pôvodne veľmi hmotnej hviezdy zostane len expandujúca hmlovina – pozostatok 

supernovy a superhusté jadro.  

 

Obr. 7 -  pozostatky po výbuchoch supernov. 

Pri gravitačnom kolapse jadra sú elektróny vtláčané do protónov a vytvárajú neutróny. 

Takýto stav hmoty nazývame degenerovaný neutrónový plyn. Ďalšiemu kolapsu zabraňuje  

neutrónový tlak. Z jadra sa stáva neutrónová hviezda – objekt o polomere niekoľkých 

desiatok km s hustotou  10
17 

kg/m
3
. Neutrónové hviezdy rýchlo rotujú a vysielajú žiarenie len 

v určitom smere. Keďže ich pozorujeme ako pulzujúce zdroje rádiového žiarenia, sú známe 

ako pulzary. Neutrónové hviezdy sú záverečným štádiom vývoja, ktorých hmotnosť po 

vyčerpaní zásob termojadrového paliva zostala v rozmedzí 1,44 – 3 MSlnka.  

 



 

Obr. 8 – expandujúca obálka supernovy. 

Pre hviezdy, ktorých hmotnosť, po vyčerpaní zásob termojadrového paliva, presiahla 3 

MSlnka  je kolaps jadra, ktorý nasleduje po výbuchu supernovy taký rýchly, že mu v tom 

nezabráni ani neutrónový tlak. Hustota jadra rastie natoľko, že úniková rýchlosť je väčšia ako 

rýchlosť svetla. Keďže objekt zachytáva aj svetlo ním vyslané, je pre vonkajšieho 

pozorovateľa neviditeľný – vznikla čierna diera. Prvá čierna diera vo Vesmíre bola objavená 

v r. 1971. Ide o zdroj röntgenového žiarenia Cyg X-1 nachádzajúci sa v dvojhviezdnej sústave 

v súhvezdí Býka. Röntgenové žiarenie vzniká vo vnútorných oblastiach akréčneho disku, 

ktorý obklopuje čiernu dieru. Materiál na vytvorenie akréčneho disku poskytuje susedná 

zložka dvojhviezdy. Časť materiálu akréčneho disku opúšťa oblasť čiernej diery v podobe 

výtryskov častíc urýchlených na relativistické rýchlosti. 

 

                         
Obr. 9 - typická hviezdna čierna diera je súčasťou dvojhviezdy. V jej okolí sa vytvára 

akréčny disk, z ktorého uniká hmota. 



 

 

      
 

Obr. 10, 11 – Odtok hmoty z centrálnych oblastí akréčneho disku obklopujúceho čiernu dieru 

vo forme výtryskov častíc urýchlených na relativistické rýchlosti. 

 

  


