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protuberancia – encyklopedické heslo    

 

Jasný, chladný útvar v horúcej slnečnej koróne. Ak sa premieta na slnečný disk, 

nazýva sa filament. 
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protuberancia – čo si má zapamätať žiak 

 

Jasný, chladný útvar v horúcej slnečnej koróne. Ak sa premieta na slnečný disk, 

nazýva sa filament. 

Protuberancia sa skladá prevaţne z vodíka s teplotou do 10 tisíc Kelvinov 

a hustotou 10
13 

cm
-1

. Protuberancie sa pozorujú nad neutrálnou líniou magnetického 

poľa vo fotosfére. Majú slabé magnetické pole, pozdĺţne orientované. Zasahujú 

z povrchu Slnka aţ do koróny, ale niekedy sa pozorujú len v koróne bez toho, aby boli 

spojené s chromosférou či fotosférou. Majú rôzny tvar, v závislosti od konfigurácie 

siločiar magnetického poľa, ktoré vlastne „drţia“ chladnú protuberančnú hmotu oproti 

gravitácií v horúcej koróne. V protuberanciách dochádza k toku hmoty z fotosféry do 

fotosféry, zriedkavo z fotosféry do koróny alebo naopak. Protuberancie v základných 

rysoch rozdeľujeme na pokojné a aktívne. Protuberancia v pokojnom stave vydrţí 

v málo zmenenom tvare aj niekoľko  mesiacov, aktívna len niekoľko hodín alebo aj 

menej. Niekedy pokojná protuberancia na konci svojej existencie sa stáva eruptívnou, 

to znamená náhle vybuchne. Následne vyvolá výron hmoty z koróny do 

medziplanetárneho priestoru a s ním časť protuberancie rýchlosťou do 2000 km s
-1 

odletí od Slnka preč, ťahajúc so sebou aj siločiary magnetického poľa Slnka. 

Protuberancie sa  najčastejšie pozorujú nad slnečným okrajom alebo v priemete na 

slnečný disk (filamenty) v spektrálnej čiare H-alfa (656,3 nm), patriacej vodíku. 

V priebehu cyklu slnečnej aktivity protuberancie vykazujú dvojaký veľkoškálový 

pohyb: a/ časť z nich sa zo stredných heliografických dĺţok od minima cyklu posúva 

postupne smerom k pólom, kde v okolí minima cyklu zanikajú, b/ druhá časť sa 

posúva spolu so slnečnými škvrnami smerom k rovníku, kde zanikajú pred 

nasledujúcim minimom cyklu. Moderná technika dovoľuje pozorovať protuberancie 

v širokom rozsahu vlnových dĺţok, od EUV po rádiovú oblasť.  

 

     
 

Obr. 1. Vľavo: protuberancia, stred: filament – detail, Slnko s filamentami. Všetky 

zábery sú v čiare 656,3 nm. Foto: Archív AsÚ SAV , DOT a ESA/NASA/SOHO. 

 

 

 

 



 3 

protuberancia – čo má na prípravu k dispozícii učiteľ 

 

Jasný, chladný útvar v horúcej slnečnej koróne. Ak sa premieta na slnečný disk, 

nazýva sa filament. 

Protuberancia sa skladá prevaţne z vodíka s teplotou do 10 tisíc Kelvinov 

a hustotou 10
13 

cm
-1

. Protuberancie sa pozorujú nad neutrálnou líniou magnetického 

poľa vo fotosfére. Majú slabé magnetické pole, pozdĺţne orientované. Zasahujú 

z povrchu Slnka aţ do koróny, ale niekedy sa pozorujú len v koróne bez toho, aby boli 

spojené s chromosférou či fotosférou. Majú rôzny tvar, v závislosti od konfigurácie 

siločiar magnetického poľa, ktoré vlastne „drţia“ chladnú protuberančnú hmotu oproti 

gravitácií v horúcej koróne. V protuberanciách dochádza k toku hmoty z fotosféry do 

fotosféry, zriedkavo z fotosféry do koróny alebo naopak. Protuberancie v základných 

rysoch rozdeľujeme na pokojné a aktívne. Protuberancia v pokojnom stave vydrţí 

v málo zmenenom tvare aj niekoľko  mesiacov, aktívna len niekoľko hodín alebo aj 

menej. Niekedy pokojná protuberancia na konci svojej existencie sa stáva eruptívnou, 

to znamená náhle vybuchne. Následne vyvolá výron hmoty z koróny do 

medziplanetárneho priestoru a s ním časť protuberancie rýchlosťou do 2000 km s
-1 

odletí od Slnka preč, ťahajúc so sebou aj siločiary magnetického poľa Slnka. 

Protuberancie sa  najčastejšie pozorujú nad slnečným okrajom alebo v priemete na 

slnečný disk (filamenty) v spektrálnej čiare H-alfa (656,3 nm), patriacej vodíku. 

V priebehu cyklu slnečnej aktivity protuberancie vykazujú dvojaký veľkoškálový 

pohyb: a/ časť z nich sa zo stredných heliografických dĺţok od minima cyklu posúva 

postupne smerom k pólom, kde v okolí minima cyklu zanikajú, b/ druhá časť sa 

posúva spolu so slnečnými škvrnami smerom k rovníku, kde zanikajú pred 

nasledujúcim minimom cyklu. Moderná technika dovoľuje pozorovať protuberancie 

v širokom rozsahu vlnových dĺţok, od EUV po rádiovú oblasť.  

 

 

1. História výskumu protuberancií 

 

Prvotná zmienka o protuberanciách ako červených jazykoch sa viaţe k pozorovaniam 

úplných zatmení Slnka Mesiacom. Nebolo to však nič konkrétne. Serióznejší popis 

protuberancie, ak sa to tak dá nazvať, je od švédskeho astronóma Birgera Vasseniusa 

(1687-1771), ktorý na základe vlastného pozorovania úplného zatmenia Slnka 13. 

mája 1733 napísal: ...videl som atmosféru mesiaca a v čase maximálnej fázy na 

západnom okraji niečo omnoho svietivejšie bez ostrého ohraničenia a s nádychom 

červenej farby. Zo štyroch bola jedna mohutnejšia a pripomínala strom.  

Veľký skok vo výskume protuberancií nastal po úplnom zatmení Slnka 18. augusta 

1868, keď J. Janssen (1824-1907) na nasledujúci deň po zatmení nastavil 

spektrohelioskop na to miesto, kde počas zatmenia videl protuberanciu  a uvidel ju 

tam znova. Tým bol daný základ pre pozorovanie protuberancií mimo úplných 

zatmení Slnka. K podobnému záveru prišiel v roku 1866 na základe pokusov 

s pozorovaním neutrálneho vodíka v spektre Slnka N. Lockyer (1836-1920). Obaja na 

pozorovanie protuberancií pouţívali spektroskop. 

Priekopníkom vo výskume protuberancií pomocou spektroskopu sa stal jezuita A. 

Secchi (1818-1878), ktorý sa koncom 19. storočia venoval ich systematickému 

výskumu a rozdelil ich na pokojné a aktívne. Zistil tieţ, ţe od začiatku cyklu sa 

pohybujú zo stredných heliografických šírok smerom k pólom. 

Ďalší pokrok vo výskume protuberancií nastal po objavení koronografu 

francúzskym astronómom B. Lyotom (1897-1952), keď sa ich pozorovanie pomocou 
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monochromatického filtra zjednodušilo (dala sa naraz vidieť celá protuberancia). 

V súčasnosti sa protuberancie pozorujú takmer v celom rozsahu elektromagnetického 

spektra, v ktorom emitujú ţiarenie. 

 

 
 

Obr. 2. Eruptívna protuberancia (nad slnečným okrajom vľavo) v rádiovej oblasti 

spektra. Povrch Slnka je v röntgenovej oblasti spektra, kde sú jasne vidieť slučky 

v aktívnych oblastiach. Foto: Nobeyama Observatory, Japonsko a Yohkoh. 

 

2. Klasifikácia protuberancií 

 

V súčasnosti sa pouţíva  niekoľko klasifikácií protuberancií, ale v princípe sú dva 

základné druhy pokojné a aktívne. 

1. Pokojné protuberancie - bez podstatnej zmeny tvaru majú ţivotnosť aţ niekoľko 

mesiacov a v tenkých slučkách prúdi hmota z fotosféry do fotosféry, kde sú slučky 

„ukotvené“. Pozorujú sa mimo aktívnych oblastí na Slnku. Typický rozmer pokojnej 

protuberancie je: dĺţka 60-100 tisíc kilometrov, výška do 100 tisíc kilometrov, hrúbka 

4-15 tisíc kilometrov. Veľmi tenké vlákna majú priemer asi 0,5 oblúkovej sekundy, 

teda okolo 350 kilometrov. Pohyb hmoty vo filamentárnej štruktúre pokojných 

protuberancií je okolo 1 km s
-1

. Niektoré pokojné protuberancie končia svoju 

existenciu mohutnou explóziou, ktorá následne vyvolá aj ejekciu koronálnej hmoty 

a spolu rýchlosťou vyššou ako je úniková rýchlosť od Slnka, odletia do 

medziplanetárneho priestoru. Tomuto typu protuberancie sa hovorí eruptívna 

protuberancia alebo aj disparition brusque. 
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Obr. 3. Pokojná protuberancia. Foto: Astronomický ústav SAV. 

 

2. Aktívne protuberancie sa spravidla pozorujú nad aktívnymi oblasťami vo fotosfére, 

alebo v ich tesnej blízkosti. Ţivotnosť takých protuberancií je niekoľko hodín. 

Rozmery sa ťaţko definujú. Podobajú sa výtryskom alebo slučkám a  ich tvar sa 

rapídne mení. Rýchlosť pohybu hmoty môţe byť aj viac ako 100 km s
-1

. Veľmi 

zriedkavo je rýchlosť vyššia ako je úniková rýchlosť zo Slnka (617 km s
-1

).  Často sa 

časť hmoty tohoto typu protuberancií  rozplynie v horúcej koróne. Výška aktívnych 

protuberancií môţu byť aj viac ako 200 tisíc kilometrov. Tieto sa podobajú uzavretým 

slučkám, v ktorých v jednej nohe stúpa hmota zo Slnka smerom hore, v druhej steká 

do slnečnej škvrny alebo jej blízkeho okolia. 

 

   
 

Obr. 4. Aktívna (eruptívna) protuberancia 3. mája 1971. Časový rozdiel medzi 

snímkami je okolo 20 minút. Foto: Astronomický ústav SAV. 

 

Americký astronóm Edwin Pettit začiatkom 20. storočia navrhol jemnejšie delenie 

protuberancií a rozdelil ich do piatich skupín: aktívne, eruptívne, spojené so 

slnečnými škvrnami, tornáda a pokojné. D. Menzel (1901-1976) a Evans pozorovali 

protuberancie v 50. rokoch 20. storočia veľkým koronografom na Climaxe (Hight 

Altitude Observatory v USA) s priemerom objektívu 40 cm a navrhli inú klasifikáciu 

protuberancií. Je zaloţená na mieste vzniku protuberancie a v nej pohybujúcej sa 

hmote, na vzťahu protuberancie k slnečným škvrnám a tvare protuberancia. Ich 

schéma je nasledovná: 
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A – protuberancie vznikajúce v koróne. Jej podskupiny sú S – spojené so slnečnými 

škvrnami (slučky a lieviky) a N – lokalizované mimo skupín slnečných škvŕn 

(koronálny dáţď, stromy, vetvy, ţivý plot, visiaci mrak, valy). 

B – protuberancie vznikajúce v chromosfére. Tie sa znova delia na protuberancie typu 

S – spojené so škvrnami (výtrysky a nafúknuté bubliny) a N – mimo škvŕn (spikule). 

Na ohodnotenie typu protuberancie sa pouţívali začiatočné písmena anglických slov.    

 

 
 

Obr. 5. Protuberancia v tvare slučiek. Foto: Astronomický ústav SAV. 

 
3. Veľkoškálová cirkulácia protuberancii 

 

O pohybe protuberancií v priebehu cyklu slnečnej aktivity sa zmienil uţ Secchi. Na 

základe dlhodobých pozorovaní, veľkoškálový pohyb protuberancií je v súlade 

s dynamikou vývoja lokálnych magnetických polí na Slnku a prejavom ich aktivity, 

a je nasledovný. V čase minima slnečnej aktivity sa protuberancie najčastejšie 

pozorujú v stredných heliografických šírkach ± 40 stupňov, odkiaľ sa časť z nich 

začne pohybovať rýchlosťami niekoľko málo metrov za sekundu smerom k pólom, 

ktorý dosiahnú v okolí  maxima cyklu slnečnej aktivity a tu zanikajú. V tom čase 

súčasne dochádza k zmene polarity celkového magnetického poľa Slnka. Druhá 

skupina protuberancií sa zo stredných heliografických šírok pohybuje spolu 

s aktívnymi oblasťami smerom k rovníku, kde podobne, ako slnečné škvrny v ďalšom 

minime, alebo o niečo skôr, zaniká. Táto rovníková vetva sa delí na dve podskupiny: 

protuberancie, ktoré sa vyskytujú priamo nad skupinami slnečných škvŕn, kým druhá 

vetva sa nachádza asi o 10-15 stupňov mimo škvŕn, posunutá smerom k pólom. 

Predpokladá sa, ţe táto dynamika protuberancií úzko súvisí s meridionálnou 

cirkuláciou na Slnku, ktorá má veľmi komplikovaný charakter a pozoruje sa nielen na 

povrchu Slnka, ale aj pod jeho povrchom.  
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Obr. 6. Protuberancia s veľkým rozlíšením. Nad fotosférou je viditeľná chromosféra. 

Foto: Stefan Seip, Nemecko. 

 

4. Tvorba (fyzika) protuberancií 

Hoci protuberancie sa pozorujú uţ po viac ako 130 rokov, ich vznik je ešte stále 

zahalený tajomstvom. Nie je celkom dostatočne známe, ako sa tvoria a čo ich v silnej 

gravitácii Slnka udrţuje v riedkej a horúcej koróne (protuberancie sú hustejšie a tým 

aj ťaţšie). Vo všeobecnosti sa prijíma názor, ţe jedinou silou, ktorá tomu bráni 

padnutiu do fotosféry je magnetické pole a jeho topológia. Chladný protuberančný 

materiál akoby „sedel“ v priehlbenine siločiar magnetického poľa. Kým tieto modely 

dokáţu spoľahlivo vysvetliť pokojné protuberancie, ich vznik a zánik (eruptívna fáza) 

nie sú zodpovedané. Predpokladá sa, ţe ak má vzniknúť protuberancia, musia byť 

splnené tri podmienky: a) v danom mieste musia existovať magnetické oblúky, b) tok 

pod oblúkmi musí smerovať do polarity inverznej čiary, c) pred čiarou inverznej 

polarity sa tok musí zastaviť. V súvislosti s podmienkami b a c je spojených niekoľko 

otázok, napríklad, či tok hmoty ide spod fotosféry alebo nie, ako sa zastaví, prečo sa 

zastaví, je to tok hmoty alebo len magnetických elementov  a pod. 

 

 
 

Obr. 7. Chiralita protuberancie a orientácie magnetického toku v protuberancii.  

 

V posledných rokoch sa v protuberanciách nameralo  aj slabé  magnetické pole (do 

3 x 10
-3 

T). Jeho orientácia, najmä v pokojných protuberanciách, má pre jednotlivé 

pologule na Slnku odlišný smer (obr. 7), s čím súvisí aj smer  výbeţkov z hlavného 

tela protuberancie smerom do chromosféry. Ak z pohľadu kladnej polarity smer 
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magnetického poľa smeruje doprava, tak je to poloha dextral, ak opačne, tak to je 

sinitral. Tento jav sa nazýva chiralita. Štatistický to vyzerá tak, ţe na severnej 

pologuli sú protuberancie dextrálne, na juţnej sinitrálne a nemenia sa s cyklom, hoci 

isté výnimky aj tu existujú. 

Prechod do eruptívnej fázy je nepochybne spojený s dynamikou magnetických 

polí. Môţe ju spôsobiť nové pole, ktoré sa vynára z fotosféry, silné skrútenie siločiar 

magnetického poľa, aţ z nejakého dôvodu sa pretrhne (rekonexia), “zráţka” odlišných 

polarít (v protuberanciách sa pozoruje aj ich kmitanie, s periódami od 5 do 190 

minút), apod.  

Všeobecný model vzniku, vývoja a zániku protuberancií/filamentov zatiaľ 

neexistuje. 
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