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Zdroje energie vo hviezdach – encyklopedické heslo   

 

Zdrojom energie vo hviezdach sú:  

1/ Gravitačná kontrakcia, ktorá v počiatočných štádiách vývoja hviezdy je 

zdrojom jej žiarenia. 

2/ Jadrové reakcie, ktoré za veľmi vysokých teplôt a hustôt prebiehajú vo 

vnútorných oblastiach hviezd a uvoľnená energia je zdrojom ich žiarenia. 
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Zdroje energie vo hviezdach – čo si má zapamätať žiak 

 

Zdrojom energie vo hviezdach sú:  

1/ Gravitačná kontrakcia, ktorá v počiatočných štádiách hviezdy je zdrojom jej 

žiarenia. 

2/ Jadrové reakcie, ktoré za veľmi vysokých teplôt a hustôt prebiehajú vo 

vnútorných oblastiach hviezd a uvoľnená energia je zdrojom ich žiarenia. 

 

Ako je všeobecne známe, hviezdy vysielajú obrovské množstvo žiarivej energie. 

Energia zo Slnka – našej najbližšej hviezdy podmieňuje a ovplyvňuje existenciu života na 

Zemi. V polovici 19. storočia sa ukázalo, že ľubovoľná energia sa získa len premenou 

inej energie. To znamenalo, že aj naše Slnko, aby mohlo svietiť, musí mať nejaký zdroj 

energie. A tak sa začala riešiť otázka zdroja energie na Slnku a na hviezdach. Prvotné 

naivné predstavy, že na Slnku horí drevo, či uhlie, veľmi skoro padli. Zdroj energie sa 

hľadal v páde meteoroidov na Slnko, ale pri známej energetickej výdatnosti by na Slnko 

muselo dopadať každú sekundu ich obrovské množstvo, čo tiež nebolo reálne.   

Prvá serióznejšia teória pre vysvetlenie žiarivej energie Slnka a hviezd bola 

gravitačná kontrakcia, ktorú v polovici 19. storočia predložil J. Waterston, škótsky fyzik, 

ale jeho myšlienka sa neujala, hoci v počiatočných štádiách vývoja je hviezdy je platná. 

Neskôr túto myšlienku vyslovil aj W. Helmholz (1853). V počiatočnom štádiu svojho 

vývoja sa rodiaca hviezda z medzihviezdneho mračna prachu a plynu vplyvom vlastnej 

gravitácie zmršťuje, pričom v jej centrálnej časti narastá tlak a teplota (adiabatické 

stláčanie). Zmršťovanie produkuje gravitačnú potenciálnu energiu, ktorá sa mení na 

teplo. Pri súčasnej energetickej výdatnosti Slnka by stačilo, aby sa za rok zmenšilo asi 

o 22,3 m a ním vyžiarená energia by bola plne krytá. Rýchlym odhadom sa dá zistiť, že 

to by Slnku stačilo na 31 miliónov rokov života. Pokiaľ sa vek Slnka nepoznal, tak sa 

s takýmto zdrojom energie aj skutočne počítalo. Keď sa ale zistilo, že vek Slnka je viac 

ako 100 miliónov rokov, teória gravitačnej kontrakcie padla. Slnko a hviezdy vzhľadom 

na svoj vek - miliardy rokov, musia mať zdroj energie vo svojom vnútri. V súčasnosti 

vieme, a je to aj experimentálne overené, že zdrojom energie vo hviezdach sú 

termojadrové reakcie alebo jadrová fúzia alebo jadrová premena prvkov – z ľahších na 

ťažšie.  Existencia jadrovej energie, premena vodíka na hélium, bola predpovedaná v 40-

tych rokoch 20. storočia (H. Bethe) a experimentálne overená v roku 2002 detekciou 

variability neutrín, ktoré vznikajú pri týchto reakciách v jadre Slnka. K jadrovej reakcii 

v jadre hviezdy prichádza vtedy, keď teplota jadra dosiahne hodnotu niekoľko miliónov 

stupňov a tlak viac ako 200 miliárd pascalov. V dôsledku vysokej teploty a hustoty sa 

zapália jadrové reakcie. Gravitačná kontrakcia tzv. protohviezdy sa zastaví a tento 

okamih sa pokladá za zrod hviezdy. Vznikajúca energia vyrovnáva vysoký gravitačný 

tlak horných vrstiev hviezdy a hviezda sa na dlhé obdobie dostane do rovnovážneho 

stavu a usadí  sa na hlavnej postupnosti Hertzsprungovho-Russelovho diagramu. Keďže 

hviezdy obsahujú veľmi veľa vodíka,  na hlavnej postupnosti zostávajú po dobu niekoľko 

miliárd rokov. Na Slnku sa každú sekundu premení približne 600 miliónov ton vodíka na 

hélium, z čoho asi 5 miliónov ton sa spotrebuje na žiarivú energiu, z ktorej Zem dostane 

asi 2 miliardtiny, ale aj to postačí na existenciu života na Zemi.  
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Zdroje energie vo hviezdach – čo má vedieť učiteľ 
 

Zdroj energie, vďaka ktorej je podmienená aj existencia života na Zemi, je veľmi 

úzko spojený so zrodom a vývojom hviezd, z ktorých je tvorený viditeľný vesmír. 

Hviezdy produkujú enormné množstvo svetla, ktorého detekcia a analýza nám umožňuje 

spoznávať ich vznik, vývoj a zánik. V našom príspevku sa zameriame na našu najbližšiu 

hviezdu – Slnko, ktoré je typickým predstaviteľom normálnych hviezd. Paradoxne, 

hviezdy existujú vďaka gravitácií. 

Ako je dnes všeobecne známe, hviezdy sa rodia, žijú a zanikajú. My sa 

zameriame len na tú časť hviezdneho vývoja, aby sme si povedali o mechanizme vzniku 

energie vo hviezdach. V princípe existujú dva zdroje:  

 

1. Gravitačná kontrakcia, ktorá v počiatočných štádiách vývoja hviezdy je 

zdrojom jej žiarenia. 

2. Jadrové reakcie, ktoré za veľmi vysokých teplôt a hustôt prebiehajú vo 

vnútorných oblastiach hviezd a uvoľnená energia je zdrojom ich žiarenia. 

 

Vznik hviezdy 

  

Prvá serióznejšia teória pre vysvetlenie žiarivej energie Slnka a hviezd bola 

gravitačná kontrakcia, ktorú v polovici 19. storočia predložil  – J. Waterston, škótsky 

fyzik. ale jeho myšlienka sa neujala, hoci v počiatočných štádiách vývoja je hviezdy je 

platná. Neskôr túto myšlienku vyslovil aj W. Helmholz (1853). V počiatočnom štádiu 

svojho vývoja sa rodiaca hviezda z medzihviezdneho mračna prachu a plynu vplyvom 

vlastnej gravitácie zmršťuje, pričom v jej centrálnej časti narastá tlak a teplota 

(adiabatické stláčanie). Zmršťovanie produkuje gravitačnú potenciálnu energiu, ktorá sa 

mení na teplo. Pri súčasnej energetickej výdatnosti Slnka by stačilo, aby sa za rok 

zmenšilo asi o 22,3 m a ním vyžiarená energia by bola plne krytá. Rýchlym odhadom sa 

dá zistiť, že to by Slnku stačilo na 31 miliónov rokov. Pokiaľ sa nevedel vek Slnka, tak sa 

s takýmto zdrojom energie aj skutočne počítalo. Keď sa ale zistilo, že vek Slnka je viac 

ako 100 miliónov rokov, gravitačná kontrakcia padla. Slnko a hviezdy vzhľadom na svoj 

vek - miliardy rokov, musia mať zdroj energie vo svojom vnútri. V súčasnosti vieme, a je 

to aj experimentálne overené, že zdrojom energie vo hviezdach sú termojadrové reakcie 

alebo jadrová fúzia alebo jadrová premena prvkov – z ľahších na ťažšie.  Existencia 

jadrovej energie, premena vodíka na hélium, bola predpovedaná v 40-tych rokoch 20. 

storočia (H. Bethe) a experimentálne overená v roku 2002 detekciou variability neutrín, 

ktoré vznikajú pri týchto reakciách v jadre Slnka. K jadrovej reakcii v jadre hviezdy 

prichádza vtedy, keď teplota jadra dosiahne hodnotu niekoľko miliónov stupňov a tlak 

viac ako 200 miliárd pascalov. V dôsledku vysokej teploty a hustoty sa zapália jadrové 

reakcie. Gravitačná kontrakcia tzv. protohviezdy sa zastaví a tento okamih sa pokladá za 

zrod hviezdy. Vznikajúca energia vyrovnáva vysoký gravitačný tlak horných vrstiev 

hviezdy a hviezda sa na dlhé obdobie dostane do rovnovážneho stavu a usadí  sa na 

hlavnej postupnosti Hertzsprungovho-Russelovho diagramu. Keďže hviezdy obsahujú 

veľmi veľa vodíka,  na hlavnej postupnosti zostávajú po dobu niekoľko miliárd rokov. Na 

Slnku sa každú sekundu premení približne 600 miliónov ton vodíka na hélium, z čoho asi 
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5 miliónov ton sa spotrebuje na žiarivú energiu, z ktorej Zem dostane asi 2 miliardtiny, 

ale aj to postačí na existenciu života na Zemi. 

Hviezdy vznikajú z plynu, prachových častíc a molekúl, ktoré sa nachádzajú 

v priestore medzi hviezdami. Hlavnou zložkou medzihviezdnej hmoty je vodík, 

najrozšírenejší prvok vo vesmíre, najmenej početnou zložkou sú molekuly a prach. 

O prítomnosti medzihviezdnej hmoty svedčí prítomnosť tmavých hmlovín medzi 

hviezdami, napríklad Konská hlava v súhvezdí Orióna (obr. 1), ktoré sa dajú vidieť 

ďalekohľadom alebo ich zistíme z prítomnosti absorpčných čiar v spektre hviezdy 

ležiacej za hmlovinou a pod.  

 

 
 

Obr. 1 -  Absorpčná hmlovina Konská hlava (IC 434) v súhvezdí Orión (v strede 

obrázku). Vľavo je hmlovina NGC 2023. (T.A.Rector (NOAO/AURA/NSF) and Hubble 

Heritage Team (STScI/AURA/NASA)). 

 

Rozmery oblakov medzihviezdnej hmoty sú obrovské – niekoľko desiatok 

svetelných rokov. Ich hmotnosť je niekoľko hmotností Slnka (2x10
33 

g), hustota je veľmi 

nízka (niekoľko častíc v centimetri kubickom) - podobne ako je aj teplota (rádovo 10 

Kelvinov). I keď hmota v oblaku medzihviezdnej hmoty je rozdelená relatívne 

rovnomerne, isté zhustenie sa pozoruje v jej centre a v tomto mieste vďaka gravitácii by 
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malo dochádzať k zrodu novej hviezdy. Každá častica, ktorá sa v jadre nachádza sa 

gravitačnou silou priťahuje so všetkými ostatnými časticami jadra. Proti gravitácii 

pôsobia vnútorné sily, ktoré bránia zmršťovaniu jadra: tepelný pohyb častíc, turbulencia, 

magnetické pole a odstredivá sila rotujúceho jadra. Príčiny pre porušenie existujúcej 

rovnováhy v oblaku medzihviezdnej hmoty a následne vzniku gravitačnej kontrakcie, 

môžu byť podľa súčasných poznatkov štyri: (1) nárazová vlna z neďalekej supernovy, (2) 

zvýšený tok žiarenia pri zrode hviezdy v neveľkej vzdialenosti od oblaku, (3) zrážka 

molekulárnych mrakov (mraky obsahujú magnetické polia, takže nemôžu prechádzať 

ľubovoľne jeden cez druhý, avšak ich zrážka môže stlačiť plyn a ten je spúšťacím 

mechanizmom pre vznik hviezdy) a (4) prechod cez špirálové ramená v našej Galaxii. 

Jedna z teórii hovorí, že špirálové ramená našej Galaxie sú nárazové vlny, ktoré rotujú 

okolo centra Galaxie ako ručičky na hodinkách. A keď oblak medzihviezdnej hmoty 

prechádza špirálnym ramenom Galaxie, môže byť stlačený a formovanie hviezdy môže 

začať. V súčasnosti sa pozorujú všetky štyri procesy. 

Ak sa proces kolapsu mraku začne, jeho gravitácia priťahuje každý atóm do 

svojho centra, pričom atómy pri svojom pohybe zvyšujú rýchlosť. Pri väčšej rýchlosti 

dochádza k častejším zrážkam. Mrak sa zmenšuje, teplota a hustota v jadre rastú, pričom 

sa zvyšuje aj vonkajšia teplota mraku, ktorý začína žiariť v infračervenej a rádiovej 

oblasti spektra. Takže, v počiatočných štádiách vývoja hviezdy – lepšie je používať 

termín protohviezdy alebo prahviezdy, zdrojom jej žiarenia je premena gravitačnej 

potenciálnej energie na teplo. Termíny protohviezda alebo prahviezda sa používajú na 

zárodkový stav hviezdy pred tým, ako  sa v jadre hviezdy zapália termojadrové reakcie 

a hviezda dosiahne hlavnú postupnosť Hertzprungovho-Russelovho diagramu. 

Samotnému centru medzihviezdneho  mraku, z ktorého sa rodí hviezda sa hovorí globula 

(obr. 2). Počas gravitačnej kontrakcie teplota v centrálnej časti mraku narastá na niekoľko 

miliónov Kelvinov, na jeho okraji do asi 3000 Kelvinov. Pre protohviezdy s hmotnosťou 

ako má naše Slnko, trvá asi 10 miliónov rokov, kým sa z nich vyvinú hviezdy. Čím je 

zárodkový medzihviezdny mrak hmotnejší, tým sa hviezda zrodí skôr, ale žije aj kratšie. 

Napríklad pre protohviezdu s hmotnosťou 15 hmotností Slnka to trvá okolo 100 tisíc 

rokov. Na strane druhej, z protohviezd pod 0,8 hmotností Slnka, sa nevyvinú hviezdy ako 

naše Slnko. 

      

     
 

Obr. 2 – Globula Barnard 68 – možný zárodok budúcej hviezdy v rôznych spektrálnych 

oblastiach (vľavo – vizuálna, vpravo – vizuálna a infračervená oblasť). Nachádza sa od 

nás vo vzdialenosti 410 svetelných rokov. (ESO VLT ANTU + FORS – NTT + SOFI). 
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Ak v jadre rodiacej sa hviezdy stúpne teplota na niekoľko miliónov Kelvinov, 

zapáli sa termojadrová reakcia, čo znamená, že teplota a tlak sú dostatočne na to, aby 

začala premena ľahkých prvkov na ťažšie. Gravitačná kontrakcia protohviezdy sa zastaví, 

pretože energia vznikajúca pri termojadrových reakciách vyrovnáva gravitačný tlak.  

Zapálenie termojadrovej reakcie sa považuje za okamih vzniku hviezdy.  

Pri teplotách od 0,5 do 7 miliónov Kelvinov v krátkej dobe vyhorí deutérium, 

lítium, berýlium a bór – premenia sa na hélium. Krátke trvanie týchto termojadrových 

reakcií vyplýva z  nízkeho obsahu menovaných prvkov vo hviezde. Ak sa zvýši teplota 

jadra na viac ako 10 miliónov Kelvinov, začne premena (horenie) vodíka na hélium- 

proces známy aj pod menom p-p cyklus (protón-protónový cyklus). A hviezdy tento 

cyklus tvorby energie využívajú po väčšiu časť svojho života na hlavnej postupnosti, 

ktorý sa počíta na miliardy rokov. Gravitačná sila, ktorá sa snaží zmenšiť na minimum 

objem plynnej hviezdy je vyrovnávaná tlakom energie z termojadrových reakcií 

a hovoríme, že hviezda je v hydrostatickej rovnováhe.   

 

Obr. 3 – Veľká hmlovina M8 (alebo Lagúna) v súhvezdí Strelca – jedno z miest zrodu 

nových hviezd. (Michael Scherick). 

V neskoršom časovom období, keď nielen v jadre hviezdy, ale aj v jeho okolí 

vyhorí všetok vodík, začne sa kontrakcia jadra, čo následne vyvolá zvýšenie teploty. Pri 

vyššej teplote začína jadrová fúzia ťažších prvkov, napríklad uhlíka, kyslíka a pod., až po 

konečný produkt, ktorým je železo. 

Popíšme si v stručnej forme priebeh reakcie, ktorou si Slnko vyrába prevažnú 

časť svojej energie. Najprv sa zrazia dva protóny (H
1 

) a vytvoria jadro deutéria (D
2
), čiže 

ťažkého vodíka. Pri tejto reakcii sa uvoľní kladný elektrón (pozitrón) a neutríno. Tento 

proces je veľmi pomalý, pretože kladné jadrá vodíka sa odpudzujú a je veľmi málo 

pravdepodobné, že sa priamo zrazia. Pravdepodobnosť takej zrážky je asi jeden raz za 

desať miliárd rokov. Pozitrón okamžite reaguje s elektrónom – dochádza k ich anihilácií, 

pričom sa uvoľnia 2 vysokoenergetické fotóny (gama žiarenie). Druhý krok je veľmi 

rýchly. Asi za 6 sekúnd sa deutérium zrazí s ďalším protónom  a vytvorí sa izotop hélia 

(He
3
), pričom sa uvoľní vysokoenergetické gama žiarenie. Po zrážke dvoch jadier 

izotopov hélia, čo sa udeje asi raz za milión rokov, sa vytvorí normálne jadro hélia, 

pričom sa uvoľnia dve jadrá vodíka. Keďže pozitrón okamžite reaguje s elektrónom, 
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vytvorí sa ďalšie kvantum žiarenia. Aby sa vytvorili dva deutériá, prvý proces musí 

prebehnúť dva razy. Aby sa pokryla energetická výdatnosť Slnka, musí v jadre Slnka 

prebehnúť každú sekundu 2 x 10
38 

reakcií, alebo inými slovami, okolo 5 miliónov ton 

hmoty sa spotrebuje na vyžiarenú energiu (podľa vzťahu E=mc
2
). Tá sa získa z rozdielu 

hmotností medzi štyrmi jadrami vodíka, ktoré do reakcie vstupujú a výsledným jadrom 

hélia, ktoré je o 0,7 percenta ľahšie ako štyri jadrá vodíka. Neutríno, superľahká častica 

po reakcií opúšťa rýchlosťou svetla jadro, odnáša so sebou asi 1 percento energie). Na 

Slnku, a jemu podobných hviezdach, vlastne bežia všetky typy p-p reakcií, ale vyššie 

popísaná z nich uvoľňuje najviac energie, viac ako 90 percent. Označujú sa ako PPI, PPII 

a PPIII. Zdrojom energie hviezd ťažších ako je Slnko  je CNO cyklus (uhlíkovo-

dusíkovo-kyslíkový cyklus), čo je dané tým, že v jadre takých hviezd je vyššia teplota. 

Cyklus CNO prebieha len v najvnútornejšej časti jadra Slnka a jeho výdatnosť z celkovej 

energie Slnka nie je vyššia ako 10 percent. Pri tomto cykle sa kyslík mení na hélium. 

Schématický priebeh p-p reakcie je ukázaný na obr. 4. 

V reči fyzikov, sú p-p reakcie zapísané, napríklad,  nasledovne (uvoľnená energia 

pri jednej PPI reakcií je  26,73 MeV, z čoho 26,20 MeV sa uvoľňuje gama žiarením a 

0,53 odnášajú neutrína): 

PPI:  

1. H
1
 + H

1
 -> D

2
 + e

+
 + neutríno 

2. D
2
 + H

1
 -> He

3
 + gama  

3. He
3
 + He

3
 -> He

4
 + 2H

1
  

PPII:  

1. H
1
 + H

1
 -> D

2
 + e

+
 + neutríno  

2. D
2
 + H

1
 -> He

3
 + gama  

3. He
3
 + He

4
 -> Be

7
 + gama  

4. Be
7
 + e

-
 -> Li

7
 + neutríno  

5. Li
7
 + H

1
 -> He

4
 + He

4
  

PPIII:  

1. H
1
 + H

1
 -> D

2
 + e

+
 + neutríno 

2. D
2
 + H

1
 -> He

3
 + gama  

3. He
3
 + He

4
 -> Be

7
 + gama  

4. Be
7
 + H

1
 -> B

8
 + gama  

5. B
8
 -> Be

8
 + e

+
 + neutríno (po ktorom nasleduje spontánny rozpad berýlia  na 

hélium) 

Be
8
 -> 2He

4
 . 

Neutrína nereagujú s časticami v jadre Slnka, ale rýchlosťou svetla z neho letia 

preč, neprispievajú k jeho ohrevu.  
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Obr. 4 - Schematický priebeh p-p reakcie. 

 

 

  


