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slnečná erupcia – encyklopedické heslo    

 

Slnečná erupcia je náhle, krátkodobé zjasnenie na Slnku, ako výsledok prestavby lokálnych 

magnetických polí. Zjasnenie sa pozoruje takmer v celej oblasti elektromagnetického žiarenia 

a uvoľnené častice sa pohybujú vysokými rýchlosťami. 
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slnečná erupcia  – čo si má zapamätať žiak 

 

Slnečná erupcia je náhle, krátkodobé zjasnenie na Slnku, ako výsledok prestavby lokálnych 

magnetických polí. Zjasnenie sa pozoruje takmer v celej oblasti elektromagnetického žiarenia 

a uvoľnené častice sa pohybujú vysokými rýchlosťami. 

Erupcia (obr. 1) je  náhle uvoľnenie energie v malom objeme (asi 10 tisíc x 10 tisíc km) 

z aktívnej oblasti, trvajúce niekoľko minút až hodín. Pri erupciách sú emitované častice, ktoré 

môžu často dosiahnuť takmer rýchlosť svetla,  a žiarenie, ktoré sa pozoruje niekedy takmer 

v celom rozsahu elektromagnetického žiarenia. Niekedy sa pri erupciách uvoľňujú neutrína a 

atómové jadrá, čo znamená, že na povrchu Slnka došlo k jadrovým reakciám, podobným tým, 

aké prebiehajú v jadre Slnka, pri ktorých sa uvoľňuje slnečná energia. Ak vyvrhnuté 

vysokoenergetické častice z erupcie zasiahnu Zem, spôsobujú v atmosfére Zeme vo výškach 

viac ako 100 km polárnu žiaru, poruchy magnetického poľa Zeme, poškodzujú prístroje na 

družiciach a pod. Erupcie sú zdrojom žiarenia v celej oblasti elektromagnetického žiarenia 

a preto sú pozorovateľné v rôznych oblastiach spektra, teda rôznej teploty a hustoty. Veľkosť 

erupcie, trvanie, intenzita žiarenia, množstvo uvoľnenej energie a plocha sa menia v širokej 

škále hodnôt. 

Uvoľnená energia pri intenzívnych erupciách je rádovo 3 x 10
25

 W, čo je asi o jeden rád 

menej ako energetický výkon celého Slnka za 1 sekundu (Slnko každú sekundu vyžiari 

energiu 3,846 x 10
26

 W = 3,846 x 10
26 

J s
-1 

). Teploty v erupcii môžu dosiahnuť hodnôt až 107 

K, čo je toľko ako v jadre Slnka; v impulzívnej fáze erupcie aj viac  - 108 K. Často sa erupcií 

hovorí, že je to elektrický výboj v atmosfére Slnka. 

 

 

 
 

Obr. 1. Erupcia na povrchu Slnka pozorovaná v extrémne ultrafialovej oblasti spektra. Foto: 

ESA/NASA/SOHO/EIT. 
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slnečná erupcia – čo má na prípravu k dispozícii učiteľ 

 

Erupcia (obr. 1) je  náhle uvoľnenie energie v malom objeme (asi 10 tisíc krát 10 tisíc km) 

z aktívnej oblasti, trvajúce niekoľko minút až hodín. Pri erupciách sú emitované častice, ktoré 

môžu často dosiahnuť takmer rýchlosť svetla,  a žiarenie, ktoré sa pozoruje niekedy takmer 

v celom rozsahu elektromagnetického žiarenia. Niekedy sa pri erupciách uvoľňujú neutrína a 

atómové jadrá, čo znamená, že na povrchu Slnka došlo k jadrovým reakciám, podobným tým, 

aké prebiehajú v jadre Slnka, pri ktorých sa uvoľňuje slnečná energia.  Ak vyvrhnuté 

vysokoenergetické častice z erupcie zasiahnu Zem, spôsobujú v atmosfére Zeme vo výškach 

viac ako 100 km polárnu žiaru, poruchy magnetického poľa Zeme, poškodzujú prístroje na 

družiciach a pod. Erupcie sú zdrojom žiarenia v celej oblasti elektromagnetického žiarenia 

a preto sú pozorovateľné v rôznych oblastiach spektra, teda rôznej teploty a hustoty. Veľkosť 

erupcie, trvanie, intenzita žiarenia, množstvo uvoľnenej energie a plocha sa menia v širokej 

škále hodnôt. Teploty v erupcii môžu dosiahnuť hodnôt až 107 K, čo je toľko ako v jadre 

Slnka; v impulzívnej fáze erupcie aj viac - 108 K. Často sa erupcií hovorí, že je to elektrický 

výboj v atmosfére Slnka. 

  

 
 

Obr. 2. Erupcia – biela plôška v tvare písmena S, pozorovaná v spektrálnej čiare H-alfa. Foto: 

Big Bear Solar Observatory, USA. 

 

     Priebeh erupcie má väčšinou štyri fázy: 

 

1. Predohrev – vtedy dochádza k uvoľňovaniu magnetickej energie. Toto štádium sa 

vyznačuje zvýšením mäkkého röntgenového žiarenia. 

2. Fáza vzplanutia a  

3. Impulzná fáza (trvá cca 1 min), pričom sa malá plôška erupcie veľmi zjasní. V tomto 

štádiu sú elektróny, protóny a jadra ťažkých kovov urychľované na energie vyššie ako 

1 MeV a súčasne sa zvyšuje žiarenie v celom rozsahu elektromagnetického spektra. 

4. Pozvoľný pokles. V tejto fáze dodchádza k poklesu žiarenia. V röntgenovej oblasti 

spektra to trvá niekedy len niekoľko sekúnd, ale môže to trvať aj hodinu.  

 

 



 4 

 
 

Obr. 3. Ukážka vývoja erupcie od predohrevu po pozvoľný pokles. Zdroj: Yohkoh, SXRT, 

ISAS, Japonsko. 

 

Občas sa na rovnakom mieste v aktívnej oblasti pozoruje niekoľko erupcií za sebou 

v priebehu niekoľkých dní (homologické erupcie). Erupcie podľa ich pozorovania  v 

spektrálnej oblasti delíme napr. na rádiové, biele, röntgenové  erupcie  a pod. Najčastejšie sa 

pozorujú v čiare H-alfa. V súčasnosti sa pozorujú erupcie v rôznych spektrálnych čiarach, čo 

vedie k lepšiemu pochopenie mechanizmu uvoľňovanej energie. 

Po erupciách sa po povrchu Slnka šíria Moretonove vlny (pozri obr. 4)  rýchlosťou až 1000 

km s
-1

. V literatúre sa často používajú aj nasledovné termíny: „Moretonove-Ramseyho vlny“, 

„erupčné vlny“, „vlny spojené s erupciou“, „silné magnetohydrodynamické vlny“, či 

„chromosférické nárazové vlny“. Nie je celkom jasné, či všetky vyššie uvedené názvy 

odrážajú tu istú realitu. 

Po silných erupciách sa na Slnku detegoval aj jav, slnkotrasenie, úkaz podobný, aký vzniká 

pri zemetraseniach (obr. 5). S erupciami sú spojené aj tzv. EIT vlny, ktoré sa pozorovali 

v emisnej koróne vo vlnovej dĺžke 19,5 nm (Fe XII) pomocou prístrojov na kozmickej sonde 

SOHO. Hoci sú oba typy vĺn morfologicky podobné,  súvislosť medzi nimi nie je celkom 

jednoznačná, lebo EIT vlny sa šíria asi 2 – 3 krát pomalšie ako Moretonove vlny. 

 

 
 

Obr. 4.  Moretonova vlna – v strede z prístroja EIT. Po okrajoch sú pozorovania v spektrálnej 

čiare H-alfa 3 minúty. Zdroj:  ESA/NASA/SOHO/EIT, Barry Reynolds, Perth, Austrália. 
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Aj keď mechanizmus vzniku erupcií nie je známy, predpokladá sa, že erupcie sú prejavom 

náhleho uvoľnenia magnetickej energie. Erupciou uvoľnená energia má svoju odozvu nielen 

na Slnku, vo fotosfére, chromosfére a koróne, ale aj  v slnečnom  vetre, a na Zemi (polárne 

žiare, poruchy rádiového spojenia, výpadky energetických sústav a pod.). Uvoľnená energia 

pri intenzívnych erupciách je rádovo 10
25

 J, čo je asi 0,1 percenta energetického výkonu 

celého Slnka za 1 sekundu (Slnko každú sekundu vyžiari energiu 3,85 x 10
26

 J). Uvoľnená 

energia pri jednoduchej erupcii je približne taká, aká by sa uvoľnila pri výbuchu 100 megaton 

(10
11

 kg) trinitrotoluénu. Pri slabých erupciách (nanoerupcie) je to asi o 4 - 5 rádov menej. 

Uvoľnená energia pri erupciách by stačila pokryť všetky energetické potreby ľudstva na 

niekoľko storočí. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa nielen slneční fyzici, ale fyzici 

všeobecne, pokúšajú poznať mechanizmus vzniku erupcií. Predpokladá sa, že nanoerupcie na 

slnečnom povrchu prebiehajú neustále a sú jedným z možných zdrojov ohrevu slnečnej 

koróny a doplňovania jej hmoty.  

 

 
Obr. 5. Slnkotrasenie. ESA/NASA/SOHO/EIT.  

 

Erupcie sa najčastejšie pozorujú v aktívnych oblastiach, hoci to nie je pravidlo. Na základe 

tejto skutočnosti má ich výskyt a mohutnosť podobný priebeh ako slnečný cyklus, pričom 

energetický pomer erupcií medzi minimom a maximom je asi 1:10. To znamená, že v maxime 

sa vyskytujú častejšie a sú energetickejšie. Treba zároveň dodať, že výskyt najsilnejších 

erupcií je nepravidelný: v okolí maxima cyklu sa vyskytnú raz dva razy do roka, ale zriedkavo 

sa vyskytnú aj v okolí minima cyklu slnečnej aktivity. 

Slnečné erupcie sú takmer vždy lokalizované v okolí slnečných škvŕn, a preto ich výskyt je 

najčastejší vtedy, ak je na slnečnom povrchu viac škvŕn. To ale neznamená, že slnečné škvrny 
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spôsobujú vznik erupcií. Pravda je taká, že aj slnečné škvrny aj erupcie sú prejavom 

magnetických polí a to je silnejšie v miestach výskytu slnečných škvŕn. Veľmi často sa 

erupcie vyskytujú v miestach veľmi komplikovanej magnetickej štruktúry na slnečnom 

povrchu a v čase, ak v danej komplexnej magnetickej oblasti sa vynára na povrch Slnka nové 

magnetické pole. To len potvrdzuje domnienku, že erupcie sú výsledkom uvoľnenia 

magnetickej energie. Ak je pole veľmi komplikované a jeho energia narastá, príde k náhlej 

prestavbe poľa (rekonexia) a erupcia je na svete. 

Erupcie do kozmického veku boli najčastejšie pozorované vo vodíkovej čiare H-alfa (653,7 

nm). Bolo to tak preto, že uvoľnená energia prichádzala nie z fotosféry, ale z chromosféry, 

tenkej vrstvy, ktorá sa nachádza nad fotosférou. Odtiaľ aj starší názov pre erupciu 

„chromosférická erupcia“. Dnes vieme, že erupcie zasahujú aj do najvrchnejšej zložky 

slnečnej atmosféry, do koróny, resp. do fotosféry alebo aj tesne pod fotosféru, a tak sa 

používa len názov erupcia. 

Zriedkavo sú erupcie pozorované aj v bielom svetle, t. z., pozorujú sa ako zjasnenie malej 

plôšky vo fotosfére. Prví, ktorí takú erupciu náhodne pozorovali v bielom svetle boli 

Angličania R. C. Carrington (1826–1875) a R. Hodgson (1804–1872) a stalo sa to 1.9.1859. 

Po tejto erupcii sa o 3 dni neskôr pozorovali poruchy v magnetickom poli Zeme. Bol to prvý 

krok, ktorý jasne dokazoval, že veľmi silné energetické procesy na Slnku vplývajú na Zem. 

Dôvod v tej dobe sa samozrejme nepoznal.  

     Pre svoju energetickú výdatnosť a následné odozvy od Slnka až po Zem, erupcie popri 

ejekciách koronálnej hmoty sú považované za najenergetickejší prejav slnečnej aktivity a oba 

javy za jediný prejav „anihilácie“ lokálnych magnetických polí Slnka. Zásadný rozdiel medzi 

nimi je len v prejave uvoľnenej energie. Erupcia vo forme žiarenia a uvoľnených častíc, 

ejekcia koronálnej látky vo forme potenciálnej energie, keď sa obrovská masa hmoty Slnka, 

okolo 10
12

 kg, „odnáša“ do medziplanetárneho priestoru. 

     Pozorovania s vysokou rozlišovacou schopnosťou ukazujú, najmä v čiare H-alfa, že 

k erupciám nedochádza priamo nad slnečnými škvrnami, ale v miestach, kde sa vo fotosfére  

nachádzajú opačné polarity magnetického poľa, ktoré oddeľuje neutrálna čiara (línia). Ak sa 

vyskytne erupcia súčasne na oboch stranách neutrálnej čiary, hovoríme, že nastala 

dvojpruhová erupcia. Obe erupcie spájajú slučky, v ktorých sa vyskytuje hustejšia a teplejšia 

plazma (obr. 6). Hovorí sa im aj „poerupčné slučky“ (alebo „slučková protuberancia“) 

a okrem zvýšenej emisie v čiare H-alfa sa pozoruje zvýšená emisia aj v zelenej koronálnej 

čiare a röntgenovej oblasti spektra. To svedčí o tom, že teplota v poerupčných slučkách musí 

byť minimálne okolo 2 miliónov K alebo aj viac (ak sa tam pozoruje žltá koronálna čiara, Ca 

XV, 569,4 nm). Tento predpoklad zo starších pozorovaní sa plne potvrdil pozorovaním na 

družiciach v röntgenovej oblasti spektra, kde emisia v mieste erupcie je mimoriadne veľká 

(daná uvoľnenou energiou pri erupcii). Röntgenová oblasť spektra nie je zo Zeme 

pozorovateľná, pretože toto, pre život veľmi nebezpečné žiarenie, je pohlcované zemskou 

atmosférou. Preto informácie o erupciách v tejto oblasti spektra máme len z družíc 

a kozmických sond, resp. z registrácie rádiového žiarenia Slnka. 
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Obr. 6. Poerupčné slučky z dvojpruhovej erupcie pozorované na družici TRACE. Zdroj: 

TRACE, NASA. 

 

Röntgenové a rádiové pozorovania značnou mierou prispeli k štúdiu erupcií. Na základe 

ich pozorovaní sa zistilo, že pri mimoriadne silných erupciách sú protóny a ťažké ióny 

urýchľované na veľmi vysoké rýchlosti, ktoré po siločiarach magnetického poľa smerujú aj do 

hustej, v porovnaní  s korónou, chromosféry alebo až fotosféry, kde sa následne generujú 

termonukleárne reakcie, pri ktorých sa z povrchu Slnka uvoľňuje gama žiarenie, 

najenergetickejší druh žiarenia. Súčasťou termojadrových reakcií sú aj neutrína. Takto sa 

počas niekoľkých minút impulzívnej fázy slnečnej erupcie produkujú nukleárne reakcie 

v hustejších, nižších vrstvách slnečnej atmosféry. Ako vieme z predchádzajúcich častí, 

röntgenové žiarenie a gama žiarenie vzniká len pri jadrových reakciách v jadre Slnka.  

 

 
 

Obr. 7. Jemná štruktúra poerupčných slučiek pozorovaná prístrojmi na družici TRACE. Zdroj: 

TRACE, NASA. 

 

Netepelné elektróny, ktoré boli urýchlené počas erupcie, sú vyvrhované veľkými 

rýchlosťami do medziplanetárneho priestoru, pričom počas celého procesu emitujú veľmi 

silné rádiové žiarenie, ktoré nazývame pre ich vysokú energetickú výdatnosť (často až 
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miliónkrát silnejšiu ako pokojné Slnko), krátkosť a explozívny charakter, rádiové búrky. 

Samozrejme, že zvýšené rádiové žiarenie sa pozoruje v celom rozsahu rádiového žiarenia. 

Z energetického hľadiska je rádiové žiarenie slabšie ako röntgenové žiarenie, no na strane 

druhej, je rádiové žiarenie  dôležitým diagnostickým prostriedkom pri štúdiu magnetických 

a teplotných štruktúr v reálnom čase.  Na odlišných vlnových dĺžkach sa rádiové búrky 

nevyskytujú súčasne, ale ukazujú určitý časový posuv. To sa vysvetľuje tým, že daná porucha 

sa šíri v danom prostredí konkrétnou rýchlosťou. 

Erupcie sú odrazom vývoja aktívnych oblastí, najmä mladých, vyvíjajúcich sa, v ktorých 

sú silné magnetické polia a ktoré sa prudko menia. Oblasť na Slnku, v ktorej erupcie vznikajú 

je menšia ako naša zemeguľa a uvoľnená energia len o málo menšia akú vyžiari Slnko za 

jednu sekundu. Erupcie sú pre Zem veľmi nebezpečné a preto sa hľadajú všemožné spôsoby 

predpovede ich výskytu.  

 

 


