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slnečná škvrna – encyklopedické heslo    

 

Slnečná škvrna je tmavé, chladnejšie  miesto vo fotosfére, ako výsledok 

existencie lokálneho magnetického poľa, ktoré potláča konvekciu.  
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slnečná škvrna  – čo si má zapamätať žiak 
 

Slnečná škvrna je tmavé, chladnejšie miesto vo fotosfére, ako výsledok existencie 

lokálneho magnetického poľa, ktoré potláča konvekciu. Veľké škvrny môžu byť zo Zeme 

viditeľné aj voľným okom, menšie len pomocou ďalekohľadu. Nikdy sa však na Slnko 

nepozerajme voľným okom, ale k tomu prispôsobeným špeciálnym tmavým filtrom alebo 

v priemete na nejakú plochu cez ďalekohľad. Hoci teplota slnečných škvŕn je okolo 

4000-4500 K, škvrny sa nám zdajú v porovnaní s okolitou teplotou fotosféry, 5700 K, 

tmavé.  

Výskyt tmavých škvŕn na povrchu Slnka nie je náhodný, ale má svoje časovo-

šírkové zákonitosti, ktoré sa dajú zhrnúť do pojmu magnetický cyklus slnečnej aktivity. 

Cyklus slnečnej aktivity trvá v priemere 11 rokov. V čase jeho minima na povrchu Slnka 

sa nepozorujú nijaké škvrny. Neskôr, asi rok po minime sa začnú objavovať v stredných 

heliografických šírkach ± 30 stupňov a odtiaľ sa postupne posúvajú k slnečnému rovníku, 

kde postupne zanikajú. Maximum cyklu slnečnej aktivity, teda čas, keď sa na Slnku 

pozoruje najviac tmavých škvŕn, nastáva približne 3-5 rokov po minime a pre rôzne cykly 

je rôzne. Škvrny sa vyskytujú izolovane alebo v skupinách a skladajú sa z tmavých jadier 

– umbra (tieň) alebo penumbry (polotieň), ktorá je o čosi jasnejšia ako umbra. Penumbra 

má vláknitú, kvazirádialnú štruktúru, s priemerom vlákien okolo 2 oblúkových sekúnd 

a dĺžkou 10 oblúkových sekúnd, ktoré kontinuálne prechádzajú do okolitej fotosféry. 

Tvar slnečných škvŕn je nepravidelný a ich veľkosť môže byť až okolo 50 tisíc 

kilometrov. 

Do vynájdenia ďalekohľadu (1609) sa škvrny pozorovali príležitostne voľným 

okom, potom pomocou ďalekohľadu. Na základe škvŕn sa určila rotácia Slnka. Dnes sa 

škvrny pozorujú v celom rozsahu elektromagnetického žiarenia, zo Zeme aj kozmu. 

Škvrny sú prejavom lokálnych magnetických polí vo fotosfére, hoci ich základ sa 

pravdepodobne nachádza na hranici oblasti žiarivej rovnováhy a konvektívnej zóny, ktorá 

podľa najnovších pozorovaní dostala pomenovanie styčná vrstva  alebo tachoklína. 

S výskytom škvŕn sú spojené slnečné erupcie a ejekcie koronálnej hmoty, ako aj celkové 

vyžarovanie Slnka.  

 

          
 

Obr. 1. Vľavo: Slnečná škvrna s veľkým rozlíšením. Foto: Holandský ďalekohľad DOT. 

Vpravo: Slnečné škvrny. ESA/NASA/SOHO/EIT. 
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slnečná škvrna  – čo má na prípravu k dispozícii učiteľ 
 

Slnečná škvrna je tmavé, chladnejšie  miesto vo fotosfére, ako výsledok 

existencie lokálneho magnetického poľa, ktoré potláča konvekciu. Veľké škvrny môžu 

byť zo Zeme viditeľné aj voľným okom, menšie len pomocou ďalekohľadu. Nikdy sa 

však na Slnko nepozerajme voľným okom, ale k tomu prispôsobeným špeciálnym 

tmavým filtrom alebo v priemete na nejakú plochu cez ďalekohľad. Hoci teplota 

slnečných škvŕn je okolo 4000-4500 K, škvrny sa nám zdajú v porovnaní s okolitou 

teplotou fotosféry, 5700 K, tmavé.  

Výskyt tmavých škvŕn na povrchu Slnka nie je náhodný, ale má svoje časovo-

šírkové zákonitosti, ktoré sa dajú zhrnúť do pojmu magnetický cyklus slnečnej aktivity. 

Cyklus slnečnej aktivity trvá v priemere 11 rokov. V čase jeho minima na povrchu Slnka 

sa nepozorujú nijaké škvrny. Neskôr, asi rok po minime sa začnú objavovať v stredných 

heliografických šírkach ± 30 stupňov a odtiaľ sa postupne posúvajú k slnečnému rovníku, 

kde postupne zanikajú. Maximum cyklu slnečnej aktivity, teda čas, keď sa na Slnku 

pozoruje najviac tmavých škvŕn, nastáva približne 3-5 rokov po minime a pre rôzne cykly 

je rôzne. Škvrny sa vyskytujú izolovane alebo v skupinách a skladajú sa z tmavých jadier 

– umbra (tieň) alebo penumbry (polotieň), ktorá je o čosi jasnejšia ako umbra. Penumbra 

má vláknitú, kvazirádialnú štruktúru, s priemerom vlákien okolo 2 oblúkových sekúnd 

a dĺžkou 10 oblúkových sekúnd, ktoré kontinuálne prechádzajú do okolitej fotosféry. 

Tvar slnečných škvŕn je nepravidelný a ich veľkosť môže byť až okolo 50 tisíc 

kilometrov. 

 

   
 

Obr. 2. Slnečná škvrna – detail. Jednotlivé vlákna penumbry (vpravo) pripomínajú 

skrútené lano. Foto: 1-metrový švédsky ďalekohľad na Kanárskych ostrovoch, Švédsko. 

      

Do vynájdenia ďalekohľadu (1609) sa škvrny pozorovali príležitostne voľným 

okom, potom pomocou ďalekohľadu. Na základe škvŕn sa určila rotácia Slnka. Dnes sa 

škvrny pozorujú v celom rozsahu elektromagnetického žiarenia, zo Zeme aj kozmu. 
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Škvrny sú prejavom lokálnych magnetických polí vo fotosfére, hoci ich základ sa 

pravdepodobne nachádza na hranici oblasti žiarivej rovnováhy a konvektívnej zóny, ktorá 

podľa najnovších pozorovaní dostala pomenovanie styčná vrstva  alebo tachoklína. 

S výskytom škvŕn sú spojné slnečné erupcie a ejekcie koronálnej hmoty, ako aj celkové 

vyžarovanie Slnka. 

 

 

1. História výskumu slnečných škvŕn 

 

Zmienka o tmavých miestach na povrchu Slnka sa datuje do Číny z obdobia tesne 

pred naším letopočtom a záznamy o nich nájdeme aj v neskoršom období v krajinách 

blízkeho východu a v Európe. Tieto pozorovania však ostávali bez akéhokoľvek 

povšimnutia. Azda prvým, ktorý sa o tmavých miestach na Slnku zmienil, bol John 

z Worcestra. Tento mních a kronikár dokonca urobil kresbu, ktorá je zobrazená na 

obrázku 2. Popisu tmavých miest na Slnku sa venoval aj arabský astronóm Averroes 

(1126-1198), známy aj pod menom Ibn Rushd. 

 

 
 

Obr. 3. Kresba tmavých miest na Slnku z r. 1129.  

 

K významnému posunu vo výskume tmavých miest na Slnku došlo až s 

vynájdením ďalekohľadu v roku 1608. K prvým pozorovateľom patrili T. Harriot 

(Angličan), Johannes a D. Fabricius (Nemci), ktorý ich aj opísal a publikoval v r. 1611. 

Približne v rovnakom čase tmavé miesta pozoroval aj G. Galilei a jezuita Ch. Scheiner, 

ktorý ich systematicky pozoroval asi po tri mesiace. 

Pozorovania tmavých miest na Slnku zohrali významnú úlohu v poznávaní Slnka 

a Slnečnej sústavy, hoci sa ich podstata vôbec nepoznala. Ukázali, že Slnko sa otáča 

okolo svojej osi, že nie je panenský čisté, čo sa priečilo učeniu Aristotelesa. Galileo so 

Scheinerom museli vynaložiť veľké úsilie, aby presvedčili katolícku hierarchiu v Ríme, 

že tmavé miesta na Slnku sú reálne, že to nie je chýba v systéme ďalekohľadu alebo “zlé 

videnie”.  

Periodický výskyt v počte slnečných škvŕn objavil nemecký lekárnik H. Schwabe 

na základe vlastných pozorovaní v rokoch 1826-1843, čo dnes poznáme pod menom 

cyklus slnečnej aktivity. V roku 1848 švajčiarsky astronóm R. Wolf navrhol ich 

systematické pozorovanie a na vyjadrenie ich počtu zaviedol index, ktorý nesie jeho 

meno a aj v súčasnosti sa používa na vyjadrenie amplitúdy (mohutnosti) cyklu slnečnej 

aktivity. Wolfov index je vyjadrený jednoduchým vzťahom W = k(10g + n), kde g je 

počet skupín slnečných škvŕn na povrchu Slnka, n je počet škvŕn v jednej skupine a k je  
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faktor, ktorý závisí od veľkosti ďalekohľadu. Koeficient k = 1 bol definovaný pre 

ďalekohľad s priemerom objektívu 20 cm.  Takto definovaným spôsobom máme index 

slnečnej činnosti k dispozícií od roku 1750 (obr. 4). 

                    

Obr. 4. Priebeh priemerných mesačných hodnôt Wolfovho čísla od roku 1750 po 

súčasnosť. http://science.nasa.gov/ssl/pad/solar/images/zurich.gif 

Viacerí výskumníci sa zaoberali výskumom starších záznamov slnečných škvŕn z 

obdobia po vynájdení ďalekohľadu do roku 1848. K najvýznamnejším z nich patril 

anglický astronóm E. Maunder, ktorý zistil, že v rokoch 1645-1715 bolo na povrchu 

Slnka veľmi málo slnečných škvŕn. Toto obdobie je známe ako Maunderovo minimum, 

počas ktorého sa v západnej Európe pozorovala Malá doba ľadová. V období 

Maunderovho minima neboli pozorované takmer nijaké polárne žiare, keďže ich výskyt 

je veľmi úzko spojený s výskytom slnečných škvŕn.  

      Dlhoročné pozorovania slnečných škvŕn viedli okrem iného k nasledujúcim 

objavom: 

1. Slnečné škvrny sa nepozorujú v ľubovoľnom mieste a čase na povrchu Slnka, ale 

len v určitých heliografických šírkach a v určitom čase. Toto rozdelenie poznáme 

ako Spörerov zákon. Ten hovorí,  že na počiatku nového cyklu slnečnej aktivity 

sa škvrny začnú objavovať v heliografických šírkach okolo ±30-45 stupňov a s 

časom postupujú smerom k rovníku. V čase okolo maxima cyklu, ich stredná 

šírka je okolo 15 stupňov. Na konci cyklu zanikajú v šírkach okolo ± 7 stupňov. V 

tom čase sa v stredných heliografických šírkach začínajú objavovať škvrny z 

nového cyklu. Tento vývoj poznáme aj pod menom motýľkový diagram (obr. 5). 

2. Slnko nerotuje ako pevné teleso, ale diferenciálne. To znamená, že na rovníku sa 

otočí rýchlejšie (27,5 dňa), na póloch asi o 5 dní pomalšie. Diferenciálna rotácia 

zohráva významnú úlohu pri vzniku slnečnej aktivity. 

3. Dôkaz o tom, že škvrny sú naozaj súčasťou fotosféry Slnka nám dáva Wilsonov 

efekt. Je založený na pozorovaniach veľkých škvŕn pri okraji Slnka, kde dochádza 

k deformácií. Penumbra bližšie k okraju je širšia ako na opačnej strane. V čase 

http://science.nasa.gov/ssl/pad/solar/images/zurich.gif
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objavu (1774) sa ešte predpokladalo, že tmavou škvrnou by mohol byť mesiac 

Slnka alebo jeho tieň.  

                     

Obr. 5. Motýľkový diagram plôch slnečných škvŕn. Hore: pohyb plôch skupín slnečných 

škvŕn zo stredných heliografických šírok smerom k rovníku, dole: pomer plôch slnečných 

škvŕn k celkovej ploche Slnka.  

2. Klasifikácia slnečných škvŕn 

Ešte skôr, než sa poznala podstata škvŕn, na základe ich časového vývoja sa 

zaviedla ich klasifikácia, známa aj pod menom Züriššká klasifikácia slnečných škvŕn. 

Skupina, ktorá vzniká, tvorí typ A, vývojové štádium sa označuje ako typ B, C, D, 

maximum rozvoja E, F a štádium zániku G, H a I. Nie každá škvrna musí prejsť všetkými 

vývojovými typmi. V poslednom období sa na klasifikáciu slnečných škvŕn používa 

modifikovaná zurišská klasifikácia alebo Mountwilsonská magnetická klasifikácia 

slnečných škvŕn, založená na zložitosti magnetického poľa v skupinách slnečných škvŕn, 

používajúca grécke písmená alfa až delta. Vývoj skupiny slnečných škvŕn je ukázaný na 

obr. 6. 

 

Obr. 6. Vývoj mohutnej skupiny slnečných škvŕn. Foto: RNDr. Pavol Rapavý. Hvezdáreň 

Rimavská Sobota. 
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      Malá slnečná škvrna bez penumbry a so životnosťou menej ako 24 hodín sa 

nazýva pór. 

3. Moderný výskum slnečných škvŕn 

Moderný výskum slnečných škvŕn začal po roku 1908, keď G. Hale objavil na 

základe polarizácie rozštepu spektrálnych čiar, že v mieste, kde sa nachádza škvrna je 

silné magnetické pole. Magnetické pole vlastne bráni konvekcii vystúpiť až do viditeľnej 

fotosféry, v dôsledku čoho sa potom toto miesto voči svojmu okoliu javí tmavšie, keďže 

jeho teplota je približne o 2000 K nižšia ako okolitej fotosféry. Model slnečnej škvrny, 

založenej na pozorovaniach zo Zeme a kozmu, ako aj počítačových simulácií je ukázaný 

na obr. 5. Šípky znázorňujú pohyb slnečnej plazmy nielen v okolí škvrny, ale aj pod 

fotosférou. Červená farba pod fotosférou reprezentuje teplejšiu plazmu, modrá 

chladnejšiu.  

 

Obr. 7. Model slnečnej škvrny. Zdroj: ESA/NASA/SOHO. 

Merania magnetických polí v slnečných škvrnách ukázali, že slnečné škvrny sa 

skladajú z dvoch polarít, kladnej a zápornej. Ak vedúca (hlavná) škvrna na severnej 

pologuli má kladnú polaritu, na južnej pologuli je to opačne. V nasledujúcom cykle 

slnečnej aktivity sa úlohy polarít vymenia. Takto, tá istá polarita na rovnakej pologuli 

nastane každých 22 rokov, čomu sa hovorí magnetický cyklus slnečnej aktivity a má 

trvania 22 rokov. Nesie meno po objaviteľovi magnetického poľa na Slnku – Haleho 

cyklus. V rovnakej perióde sa mení aj  polarita globálneho magnetického poľa Slnka len s 

tým rozdielom, že k zmene polarity dochádza v maxime cyklu slnečnej aktivity. 

Magnetické pole škvrny je najsilnejšie v strede umbry a smerom k okraju klesá (obr. 8). 
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Obr. 8. Súčasné pozorovanie magnetického poľa (vľavo) a slnečnej škvrny (vpravo)  

družicou Hinode. Fotoa: Hinode, ISAS, Japonsko. 

Spektroskopické pozorovania ukázali, že v nízkych vrstvách chromosféry radiálne 

prúdenie plynu (maximálne do 2 km s
-1

) smeruje zo stredu škvrny do fotosféry, kým vo 

vyšších vrstvách je prúdenie plynu podľa najnovších pozorovaní obojstranné s rýchlosťou 

do 20 km s
-1

, teda  k stredu škvrny.  Tento jav sa nazýva Evershedov efekt,  pomenovaný 

po anglickom astronómovi J. Evershedovi (1864-1956), ktorý ho objavil  v roku 1909 na 

observatóriu Kodaikanal v Indii.  

 

Obr. 9 Vývoj polarít magnetické poľa v priebehu cyklu slnečnej aktivity. Zdroj: K. 

Shrijver, NSO, NOAO a NSF, USA.  

 Ako sa ukazuje, s výskytom slnečných škvŕn sa nemení len počet podobných 

prejavov slnečnej aktivity, akými sú napríklad erupcie, počet a intenzita ejekcií 

koronálnej hmoty, intenzita emisnej spektrálnej čiary zelenej koróny (530,3 nm), tvar 

bielej koróny, ale aj celkové vyžarovanie Slnka, merané modernými prostriedkami na 

hranici zemskej atmosféry. Táto zmena medzi maximom a minimom je len 0,1 percenta – 



 9 

1,3 W m
-2 

, ale dlhodobé meny by viedli k zmene klímy na Zemi, ako tomu bolo v čase 

Maunderovho minima. 

 

Obr. 10. Celové vyžarovanie Slnka v rokoch 1979-2006. Zdroj: 

http://www.mps.mpg.de/projects/sun-climate/image/pmod_comp_05.07.jpg alebo  
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