
Spektrá hviezd – encyklopedické heslo 

Spektrá hviezd sú jedným z hlavných zdrojov informácií o hviezdach a spoločne so 

spektrami ostatných kozmických objektov prinášajú informácie o celom pozorovanom 

Vesmíre. Spektrum hviezd a iných kozmických objektov sa zvyčajne skladá zo spojitého 

spektra, na ktorého pozadí sú absorpčné (tmavé) a emisné (jasné) čiary. Zo spojitého 

spektra možno určiť efektívnu povrchovú teplotu atmosféry hviezdy. Z absorpčných 

a emisných spektrálnych čiar získavame informácie o chemickom zložení hviezd.   
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Spektrá hviezd – čo si má zapamätať žiak 

Spektrá hviezd sú jedným z hlavných zdrojov informácií o hviezdach a spoločne so 

spektrami ostatných kozmických objektov prinášajú informácie o celom pozorovanom 

Vesmíre. Spektrum hviezd a iných kozmických objektov sa zvyčajne skladá zo spojitého 

spektra, na ktorého pozadí sú absorpčné (tmavé) a emisné (jasné) čiary. Zo spojitého spektra 

možno určiť efektívnu povrchovú teplotu atmosféry hviezdy. Z absorpčných a emisných 

spektrálnych čiar získavame informácie o chemickom zložení hviezd.  Žiarenie, ktoré k nám 

prichádza, vniká vo fotosfére, ktorá tvorí viditeľný povrch hviezdy a je najnižšou vrstvou 

hviezdnej atmosféry. Vo fotosfére vzniká žiarenie so spojitým spektrom. Vo vonkajších 

vrstvách fotosféry a v atmosfére nad ňou sa pohlcuje žiarenie s vlnovými dĺžkami 

zodpovedajúcimi prechodom medzi stacionárnymi stavmi atómov prvkov, z ktorých sa 

atmosféra skladá. 

Zo spektrálnych čiar získavame informáciu aj o pohybe plazmy prostredia, 

v ktorom sa dané spektrálne čiary formujú a to na základe Dopplerovho javu. Základnou 

informáciou v tomto smere je pohyb celej hviezdy a to, akou rýchlosťou sa hviezda od nás 

vzďaľuje, alebo sa k nám približuje. 

V súčasnej astrofyzike sa H-R diagram používa na definovanie rozdielnych typov 

hviezd a na porovnanie teoretických predpovedí hviezdneho vývoja pomocou počítačových 

modelov so skutočnými pozorovaniami hviezd. Pohľad na diagram na obr. 4 odhaľuje, že 

hviezdy majú tendenciu spadať iba do určitých oblastí diagramu. Najsilnejšie sú hviezdy 

zastúpené na diagonále, vedúcej z ľavého horného rohu (horúce a jasné) do dolného pravého 

rohu (chladnejšie a menej jasné), nazývanej hlavná postupnosť. Hlavná postupnosť je tiež 

označovaná rímskou číslicou V. Na hlavnej postupnosti ostávajú hviezdy 90% obdobia 

svojho života a všetky spaľujú ľahký vodík na hélium. Vľavo dole v diagrame možno nájsť 

bielych trpaslíkov. Sú to vyhasínajúce degenerované jadrá hviezd s nízkou svietivosťou. Nad 

hlavnou postupnosťou sú červení obri a nadobri. Červení nadobri predstavujú záverečné 

vývojové štádiá hviezd hlavnej postupnosti a v ich jadrách je typické spaľovanie hélia na 

uhlík a kyslík. Slnko sa nachádza na hlavnej postupnosti so svietivosťou 1, čo predstavuje 

absolútnu hviezdnu veľkosť (magnitúdu) približne 5. Mimo týchto vymedzených oblastí sa 

hviezdy nachádzajú len vtedy, ak práve z hľadiska vývoja prechádzajú z jednej oblasti do 

inej. 

 

 
 

Obr. 1 – Diagram znázorňujúci rôzne druhy elektromagnetického žiarenia. 

 

Spektrá hviezd 

Spektrum (z lat. spectrum znamená obraz), čiže rozklad bieleho svetla na jednotlivé 

farebné zložky, môžeme získať dvoma spôsobmi. Prvý je rozklad svetla hranolom, ktorý je 

známy už od čias Newtona. Na vedecké účely sa však oveľa častejšie používa rozklad svetla 

na spektrum pomocou optickej mriežky – sústavy navzájom rovnobežných štrbín. Tá je 
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súčasťou aj astronomických  spektrografov a spektroskopov, teda špeciálnych optických 

prístrojov slúžiacich na rozklad svetla kozmických objektov na spektrum a jeho záznam. 

Spektrum v širšom význame zahŕňa nielen rozklad viditeľného svetla, ale všetkých možných 

vlnových dĺžok elektromagnetického žiarenia od rádiovej oblasti až po gama lúče tak, ako je 

to znázornené aj na obr. 1. 

Informácie o hviezdach a vesmíre získavame predovšetkým štúdiom 

elektromagnetického žiarenia, ktoré dopadá na povrch Zeme alebo pomocou kozmických 

prostriedkov môžeme sledovať aj iné druhy žiarenia, ktoré pozemská atmosféra pohlcuje. 

Spektrá hviezd sú jedným z hlavných zdrojov informácií o hviezdach a spoločne so 

spektrami ostatných kozmických objektov prinášajú informácie o celom pozorovanom 

Vesmíre. Spektrum hviezd a iných kozmických objektov sa zvyčajne skladá zo spojitého 

spektra, na ktorého pozadí sú absorpčné (tmavé) a emisné (jasné) čiary. Zo spojitého spektra 

možno určiť efektívnu povrchovú teplotu atmosféry hviezdy. Z absorpčných a emisných 

spektrálnych čiar získavame informácie o chemickom zložení hviezd. Žiarenie, ktoré k nám 

prichádza, vniká vo fotosfére, ktorá tvorí viditeľný povrch hviezdy a je najnižšou vrstvou 

hviezdnej atmosféry. Vo fotosfére vzniká žiarenie so spojitým spektrom. Vo vonkajších 

vrstvách fotosféry a v atmosfére nad ňou sa pohlcuje žiarenie s vlnovými dĺžkami 

zodpovedajúcimi prechodom medzi stacionárnymi stavmi atómov prvkov, z ktorých sa 

atmosféra skladá. 

Zo spektrálnych čiar získavame informáciu aj o pohybe plazmy prostredia, 

v ktorom sa dané spektrálne čiary formujú a to na základe Dopplerovho javu. Základnou 

informáciou v tomto smere je pohyb celej hviezdy a to, akou rýchlosťou sa hviezda od nás 

vzďaľuje, alebo sa k nám približuje. 

Keď sa hviezda od pozorovateľa vzďaľuje rýchlosťou v, vlnové dĺžky spektrálnych 

čiar sa zväčšujú (posúvajú sa k červenému koncu spektra). Pre vlnovú dĺžku vysielaného 

žiarenia platí: 
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Keď sa hviezda k pozorovateľovi približuje rýchlosťou u, spektrálne čiary sa 

posúvajú k fialovému koncu spektra a platí: 
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Dopplerov efekt spôsobuje aj rozšírenie profilov spektrálnych čiar u rotujúcich 

hviezd. Môžeme si to predstaviť tak, že keď pozorujeme rotujúcu hviezdu, vidíme, že jedna 

polovica disku hviezdy sa k nám približuje a druhá sa od nás vzďaľuje, čo spôsobí posun 

krídel spektrálnej čiary k fialovému, resp. červenému koncu spektra a výsledkom je rozšírený 

profil. 

 

Pohľad do histórie 

 

 Slnečné spektrum po prvýkrát skúmal Isaac Newton (1642 - 1727) v roku 1666, ale 

skutočný pokrok začal až v XIX. storočí, hlavne zásluhou Josepha von Fraunhofera (1787 - 

1826), ktorý popísal tmavé absorpčné čiary v spektre Slnka - Fraunhoferove čiary. Správny 

výklad vzniku čiar pochádza od nemeckých fyzikov Gustava Kirchhoffa (1824 - 1887) a 

Roberta Bunsena (1811 - 1899) z roku 1859. 

Vôbec prvým rozsiahlejším pokusom o spektrálnu klasifikáciu hviezd je práca Angela 

Secchiho (1818 - 1878), ktorý v roku 1868 publikoval katalóg so 4000 hviezdnymi 

spektrami. Secchi hviezdne spektrá rozdelil do štyroch skupín. Roku 1890 Edward Charles 

Pickering (1864 - 1919), Williamine Flemingová (1857 - 1911) a Annie Jump Cannonová 

(1863 - 1941) rozšírili a zjemnili triedenie hviezdnych spektier na postupnosť spektrálnych 

tried od najteplejších bielych A až po najchladnejšie červené Q. Neskôr Anthonia Caetana 



Mauryová (1866 - 1952) zistila, že niektoré triedy sú nadbytočné, iné je potrebné 

v klasifikácii presunúť inde. Vznikla tak populárna harvardská spektrálna postupnosť: O B A 

F G K M, čiže 7 základných spektrálnych typov a vedľajšie typy R N S. Typy R a N sú 

uhlíkové hviezdy podobné spektrálnemu typu M, no namiesto molekulových pásov majú 

v spektre pásy C2, CN a CH. Pozorované hviezdne spektrá možno zostaviť do plynulého radu 

podľa klesajúcej povrchovej teploty. Kritériom pre zaradenie jednotlivej hviezdy sú relatívne 

intenzity niektorých vybraných spektrálnych čiar, ktoré sú výrazne závislé práve na teplote.  

Základné charakteristiky takto zoradených hviezd hlavných spektrálnych typov sú popísané 

v tabuľke 1. 

 

Charakteristiky spektrálnych typov hviezd 

Typ 
Charakteristická 

teplota 
Vzhľad spektra 

O 35 000 K čiary He II, He I, H I, O III, N III, C III, Si IV 

B 21 000 K čiary He I, H I, C II, O II, N II, Fe III, Mg III 

A 10 000 K čiary H I (Balmerova séria), ionizované kovy 

F 7 200 K čiary H I, Ca II, Ti II, Fe II 

G 6 000 K čiary Ca II, neutrálne kovy, jednoduché molekuly 

K 4 700 K čiary Ca I, neutrálne kovy, molekuly 

M 3 300 K pásy molekúl TiO, čiary Ca I 

Tabuľka 1. Základné charakteristiky hviezd hlavných spektrálnych typov. Hviezdam typov O 

až F sa hovorí hviezdy ranného spektrálneho typu, hviezdam chladnejším, hviezdy neskorého 

spektrálneho typu. 

V roku 1925 dokázala Cecilia Paynová-Gaposhkinová, že chemické zloženie fotosfér 

väčšiny hviezd je veľmi podobné v hmotnostnom zastúpení: 70 % H, 28 % He a zbytok 

ostatné prvky. Na každých 10 000 atómov H pripadá približne 1 000 atómov He, 8 atómov C, 

15 O, 12 A, 0,2 Si a ostatných prvkov je ešte menej. To že predovšetkým v spektrách 

chladnejších hviezd prevládajú práve ťažšie prvky je dané tým, že ich atómy je možno ľahšie 

vybudiť ku žiareniu, než atómy tých najpočetnejších prvkov. V roku 1943 bol publikovaný 

Atlas of Stellar Spectra, čo je vlastne katalóg hviezd od W.W. Morgana, P.Ch. Keenana a E. 

Kellmanovej a zrevidovaný bol v roku 1953. Obsahuje spektrá štandardných hviezd podľa 

úplnej dvojrozmernej klasifikácie hviezdnych spektier a podľa autorov sa označuje aj ako 

katalóg MKK. 

V roku 1909 objavil Dán Ejnar Hertzsprung (1873 - 1967) súvislosť medzi 

spektrálnou triedou a absolútnou hviezdnou veľkosťou. Na vývojové súvislosti hviezd rôznej 

hmotnosti upozornil Američan Henry Norris Russell (1877 - 1957), ktorý diagram upravil 

v roku 1913. 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Katal%C3%B3g_hviezd


 
 

Obr. 2 – Typické spektrá hviezd základných spektrálnych typov od O po M (zhora nadol). 

 

 
 

Obr. 3 – Intenzitné záznamy spektier z obr. 2 lepšie ukazujú jednotlivé odchýlky spektier od 

kontinua. 

 

Hertzsprung-Russellov diagram, či skrátene H-R diagram alebo HRD je určite jeden 

z najväčších výsledkov astrofyziky 20. storočia. Vyjadruje matematický vzťah medzi 

absolútnou hviezdnou veľkosťou, svietivosťou, hviezdnou klasifikáciou a povrchovou 

teplotou hviezdy Zároveň je znázornením štatistického zastúpenia hviezd jednotlivých typov, 

čo vlastne zrkadlí vývojové trendy hviezd  závislé od ich hmotností a rozmerov. H-R diagram 

nám umožňuje elegantné zobrazenie prakticky väčšiny informácií, ktoré sa týkajú hviezd. 
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Preto sa mu hovorí najdôležitejší diagram astrofyziky. Najvýraznejšou charakteristikou H-R 

diagramu je zoskupenie hviezd v páse od spektrálnej triedy B (resp. O) a absolútnej hviezdnej 

veľkosti (-5 magnitúd) v smere hlavnej diagonály ku spektrálnej triede M a absolútnej 

hviezdnej veľkosti (+15
mag

). Toto zoskupenie sa volá hlavná postupnosť. V oblasti 

spektrálnych typov G, K, M a absolútnej hviezdnej veľkosti 0
mag

 je jasne vykreslená ďalšia 

skupina, ktorú voláme postupnosť obrov. Na nasledovnom zozname dolu sú naznačené 

postupnosti hviezd, ako zodpovedajú triedam svietivosti, tak ako ich v roku 1943 zaviedol 

William Wilson Morgan (1906-1994):  

 Ia - veľmi jasní nadobri 

 II - jasní obri 

 III - obri 

 IV - podobri 

 V - trpaslíci, hviezdy hlavnej postupnosti 

 VI - podtrpaslíci 

 VII - bieli trpaslíci. 

Tieto rozprávkové názvy sú symbolickým vyjadrením skutočných rozmerov jednotlivých 

skupín hviezd.  

 V súčasnej astrofyzike sa H-R diagram používa na definovanie rozdielnych typov 

hviezd a na porovnanie teoretických predpovedí hviezdneho vývoja pomocou počítačových 

modelov so skutočnými pozorovaniami hviezd. Pohľad na diagram na obr. 4 odhaľuje, že 

hviezdy majú tendenciu spadať iba do určitých oblastí diagramu. Najsilnejšie sú hviezdy 

zastúpené na diagonále, vedúcej z ľavého horného rohu (horúce a jasné) do dolného pravého 

rohu (chladnejšie a menej jasné), nazývanej hlavná postupnosť. Hlavná postupnosť je tiež 

označovaná rímskou číslicou V. Na hlavnej postupnosti ostávajú hviezdy 90% obdobia 

svojho života a všetky spaľujú ľahký vodík na hélium. Vľavo dole v diagrame možno nájsť 

bielych trpaslíkov. Sú to vyhasínajúce degenerované jadrá hviezd s nízkou svietivosťou. Nad 

hlavnou postupnosťou sú červení obri a nadobri. Červení nadobri predstavujú záverečné 

vývojové štádiá hviezd hlavnej postupnosti a v ich jadrách je typické spaľovanie hélia na 

uhlík a kyslík. Slnko sa nachádza na hlavnej postupnosti so svietivosťou 1, čo predstavuje 

absolútnu hviezdnu veľkosť (magnitúdu) približne 5. Mimo týchto vymedzených oblastí sa 

hviezdy nachádzajú len vtedy, ak práve z hľadiska vývoja prechádzajú z jednej oblasti do 

inej. 
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Obr. 4 - Hertzsprung-Russellov diagram na tomto obrázku bol vytvorený z údajov pre 22 000 

hviezd z katalógu Hipparcos a 1000 blízkych hviezd z Glieseho katalógu. Diagram opisuje 

dva ekvivalentné pohľady. Jedným je hľadisko pozorovateľa, ktoré zaznamenáva vzťah 

farebným indexom hviezdy na jednej osi a absolútnou hviezdnou veľkosťou na druhej osi. 

Tieto dve veličiny môžu byť odvodené z pozorovaní. Druhý, pohľad teoretika, zaznačuje 

teplotu hviezdy na jednej osi a svietivosť hviezdy na osi druhej. Tieto dve veličiny je možné 

vypočítať z počítačových modelov. 
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