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Vzťahy Slnko-Zem – čo si má zapamätať žiak 

 

Pôsobenie Slnka a prejavov jeho aktivity na Zem. 

Je všeobecne známe, že život na Zemi podmieňuje slnečná energia, ktorá sa tvorí  

v jadre Slnka premenou ľahších prvkov na ťažšie, v našom prípade vodíka na hélium 

(proces poznáme aj pod menou p-p reakcia alebo jadrová fúzia). Výkon na plochu na 

hranici atmosféry Zeme je okolo 1366 W m
-2 

. Toto množstvo dopadajúcej energie zo 

Slnka kryje okolo 95 percent všetkej energie našej Zeme (zostatok tvorí rozpad 

radioaktívnych prvkov v Zemi). Dá sa preto logicky očakávať, že ak sa množstvo 

dopadajúcej energie zo Slnka bude dlhodobo meniť, bude sa meniť v určitom časovom 

intervale aj klíma na Zemi. Doterajšie poznatky z výskumu Slnka hovoria, že 

v dlhodobom horizonte by k nijakým náhlym zmenám v žiarivej slnečnej energii nemalo 

dôjsť. Krátkodobé variácie v celkovom vyžarovaní Slnka sa medzi minimom a maximom 

cyklu slnečnej aktivity, ktorý trvá okolo 11 rokov, menia v rozsahu ±0,10 percenta, čo je 

veľmi málo. Pre tvorbu klímy sú dôležitejšie nasledujúce javy: dlhodobá variabilita 

obežnej dráhy Zeme okolo Slnka, sklon rotačnej osi Zeme k ekliptike, precesia, obsah 

skleníkových plynov v atmosfére Zeme, možna zrážka s asteroidom dostatočnej veľkosti 

a pod. Väčšina týchto javov je dlhodobých, trvajúcich tisíce rokov. 

Na strane druhej sa zistilo, že po bielej erupcii, ktorá bola na Slnku pozorovaná 1. 

septembra 1859, došlo k náhlym zmenám v magnetickom poli Zeme, čo bolo neklamným 

dôkazom vplyvu Slnka na Zem. Ešte v polovici 17. storočia bolo z dvoch rôznych miest 

na Zemi zistené, že kmitanie ručičky v kompase záviselo od jasu a zmien v polárnej 

žiare, z čoho sa usúdilo, že zmena nie je spôsobená lokálnym javom, ale 

celoplanetárnym. V súčasnosti vieme, že na povrchu Slnka dochádza k celej škále 

krátkodobých  vysokoenergetických procesov (erupcie, výrony koronálnej hmoty), ktoré 

ovplyvňujú nielen magnetické pole Zeme, ale aj horné vrstvy zemskej atmosféry. 

Slnečný vietor neprestajne obmýva Zem, spolu aj so siločiarami magnetického poľa 

Slnka, ktoré zasa regulujú tok častíc galaktického žiarenia pri vstupe do zemskej 

atmosféry.  

 

 
 

Obr. 1. Schematické pôsobenie Slnka na Zem (Slnko je vľavo, vpravo je Zem obklopená 

siločiarami magnetického poľa). 
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Vzťahy Slnko-Zem – čo má na prípravu k dispozícii učiteľ 

 

Pôsobenie Slnka a prejavov jeho aktivity na Zem. 

Je všeobecne známe, že život na Zemi podmieňuje slnečná energia, ktorá sa tvorí  

v jadre Slnka premenou ľahších prvkov na ťažšie, v našom prípade vodíka na hélium 

(proces poznáme aj pod menou p-p reakcia alebo jadrová fúzia). Výkon na plochu na 

hranici atmosféry Zeme je okolo 1366 W m
-2 

. Toto množstvo dopadajúcej energie zo 

Slnka kryje okolo 95 percent všetkej energie našej Zeme (zostatok tvorí rozpad 

radioaktívnych prvkov v Zemi). Dá sa preto logicky očakávať, že ak sa množstvo 

dopadajúcej energie zo Slnka bude dlhodobo meniť, bude sa meniť v určitom časovom 

intervale aj klíma na Zemi.  Doterajšie poznatky z výskumu Slnka hovoria, že 

v dlhodobom horizonte by k nijakým náhlym zmenám v žiarivej slnečnej energii nemalo 

dôjsť. Krátkodobé variácie v celkovom vyžarovaní Slnka sa medzi minimom a maximom 

cyklu slnečnej aktivity, ktorý trvá okolo 11 rokov, menia v rozsahu ±0,10 percenta, čo je 

veľmi málo. Pre tvorbu klímy sú dôležitejšie nasledujúce javy: dlhodobá variabilita 

obežnej dráhy Zeme okolo Slnka, sklon rotačnej osi Zeme k ekliptike, precesia, obsah 

skleníkových plynov v atmosfére Zeme, možna zrážka s asteroidom dostatočnej veľkosti 

a pod. Väčšina týchto javov je dlhodobých, trvajúcich tisíce rokov. 

Na strane druhej sa zistilo, že po bielej erupcii, ktorá bola na Slnku pozorovaná 1. 

septembra 1859, došlo k náhlym zmenám v magnetickom poli Zeme, čo bolo neklamným 

dôkazom vplyvu Slnka na Zem. Ešte v polovici 17. storočia bolo z dvoch rôznych miest 

na Zemi zistené, že kmitanie ručičky v kompase záviselo od jasu a zmien v polárnej 

žiare, z čoho sa usúdilo, že zmena nie je spôsobená lokálnym javom, ale 

celoplanetárnym. V súčasnosti vieme, že na povrchu Slnka dochádza k celej škále 

krátkodobých  vysokoenergetických procesov (erupcie, výrony koronálnej hmoty), ktoré 

ovplyvňujú nielen magnetické pole Zeme, ale aj horné vrstvy zemskej atmosféry. 

Slnečný vietor neprestajne obmýva Zem, spolu aj so siločiarami magnetického poľa 

Slnka, ktoré zasa regulujú tok častíc galaktického žiarenia pri vstupe do zemskej 

atmosféry.  

 

1. Stručne o Slnku 

 

Slnko je najbližšia hviezda, centrálne teleso Slnečnej sústavy, ktoré svojou 

gravitáciou a elektromagnetickým žiarením ovplyvňuje všetko dianie v Slnečnej sústave. 

vrátane života každého z nás.  

Slnko je jednou z viac ako  200 miliárd hviezd našej Galaxie, spektrálnej triedy G2 

V, nachádzajúce sa v Hertzsprungovom-Russelovom diagrame na hlavnej postupnosti. Je 

to typická hviezda s priemernými vlastnosťami, ktorá sa skladá zo 71 % vodíka (podľa 

hmotnosti), 27 % hélia a 2 % iných chemických prvkov. Okolo svojej osi sa otočí raz za 

27,5 dňa a okolo centra Galaxie obehne raz za 250 miliónov rokov s rýchlosťou 250 km 

s
-1

. Stredná vzdialenosť Zeme od Slnka je 150 miliónov kilometrov a svetlo, ktoré sa 

pohybuje rýchlosťou 300 tisíc kilometrov za sekundu prekoná túto vzdialenosť približne 

za 8 minút a 15 s. Priemer Slnka je 1,4 milióna kilometrov.  

Vek Slnka je asi 4,6 miliardy rokov, hmotnosť 1,99 x 10
30 

kg a žiarivý výkon 3,83 x 

10
26 

W.  Teplota, hustota a tlak vzrastajú od povrchu Slnka smerom k jeho jadru, kde 

dosahujú nasledujúce parametre: teplota 15,7 miliónov K, tlak 2,48 x 10
16 

Pa a hustota do 
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155 tisíc kg m
-3

. Aj napriek vyššie uvedeným podmienkam je Slnko v celom svojom 

objeme plynný objekt - v plazmovom stave. Zdrojom energie v jadre Slnka, podobne ako 

vo hviezdach, sú termojadrové reakcie (premena ľahších prvkov na ťažšie), najmä 

protónovo-protónový (p-p) cyklus, pri ktorom sa najľahší a najbohatšie sa vyskytujúci 

prvok nielen na Slnku, ale aj vo vesmíre - vodík, mení na hélium. Každú sekundu sa takto 

v  jadre Slnka  premení okolo 5 miliónov ton vodíka na energiu. Aj keď sa toto množstvo 

zdá byť obrovské a na naše pomery nepredstaviteľné, za 10 miliárd rokov to je len 0,07 

% hmotnosti celého Slnka.  

Uvoľnená energia sa z jadra na  povrch Slnka prenáša najprv žiarením (oblasť 

žiarivej rovnováhy) a neskôr konvekciou (konvektívna zóna). Medzi oblasťou žiarivej 

rovnováhy Slnka a konvektívnou zónou sa podľa najnovších výskumov nachádza 

dotyková vrstva (alebo tachoklina). Viditeľný povrch Slnka s teplotou okolo 5700 

Kelvinov sa nazýva fotosféra. 

Nad fotosférou sa nachádza tenká chromosféra, ešte tenšia prechodová vrstva a nad 

ňou veľmi riedka a horúca koróna, z ktorej do medziplanetárneho priestoru sústavne 

unikajú častice (najmä elektróny) rýchlosťami od 400 do 800 km s
-1

. Unikajúcim 

časticiam sa hovorí slnečný vietor, ktorý obteká aj  našu Zem.  

 

 
 

Obr. 2. Jedenásťročný cyklus slnečnej aktivity vyjadrený pomocou koronálneho indexu 

zelenej koróny (530,3 nm/Fe XIV). 

 
    Vo fotosfére sa pozorujú tmavé, chladnejšie miesta, slnečné škvrny, kde je vyššia 

koncentrácia magnetického poľa než v ich okolí a ich teplota voči okolitej fotosfére je asi 

o 2000 K nižšia. Tmavé škvrny boli prvým prejavom aktivity na Slnku, ktorú dnes 

poznáme pod menom slnečná aktivita a prejavuje sa v celej škále elektromagnetického 

žiarenia. Je spôsobená magnetickými poliami na Slnku a jej cyklus v priemere trvá 11 

rokov, magnetický cyklus trvá 22 rokov. Najenergetickejším prejavom aktivity na Slnku 

sú obrovské výbuchy, známe ako erupcie, eruptívne protuberancie a výrony koronálnej 

hmoty. Ak sa častice týchto slnečných javov stretnú so Zemou, spôsobujú poruchy v jej 

magnetickom polí, vyvolávajú polárne žiare, poškodzujú prístroje na družiciach, 

kozmických sondách či lietadlách, ohrozujú životy kozmonautov, posádok a cestujúcich 

lietadiel, spôsobujú výpadky energetických sústav na Zemi a pod.  Okrem sporadických 

príchodov častíc zo Slnka k Zemi, existuje zo slnečnej koróny trvalý tok častíc, známy 

ako slnečný vietor. V okolí Zeme jeho rýchlosť sa mení od 400 do 800 km s
-1

, hustota je 

okolo 4 častice v cm
3 

a priemerné medziplanetárne magnetické pole má hodnotu okolo 5 

nT.
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2. Vplyv Slnka na Zem 

 

Slnko ovplyvňuje Zem a jej okolie rôznymi spôsobmi a v rôznych časových 

intervaloch. Úkazom na Slnku, ktoré spôsobujú poruchy v magnetickom poli Zeme 

a v jej atmosfére hovoríme, že sú geoaktívne.  

Prvým hodnoverným ukazovateľom vplyvu slnečnej aktivity na Zem bolo zistenie, 

že geomagnetická aktivita, meraná pomocou aa indexu, má podobný chod ako slnečná 

aktivita, vyjadrená pomocou výskytu tmavých miest na povrchu Slnka – Wolfovým 

číslom. Oba indexy majú periódu okolo 11-rokov a existuje medzi  nimi nielen fázový 

posuv, ale aj výskyt maximálnych hodnôt oboch indexov je rôzny (obr. 3). Dôvody pre 

túto skutočnosť nie sú známe, ale môžu mať súvislosť s periodickou zmenou v orientácii 

magnetického poľa Slnka (mení sa každých 22 rokov), rôznymi zložkami častíc 

v slnečnom vetre, polohou osi magnetického poľa Zeme voči Slnku  a pod. 

 

 
Obr. 3. Priebeh Wolfovho čísla slnečných škvrn – W – a magnetického poľa Zeme – 

index aa. 

 

Na základe výskumu Slnka a prejavov jeho aktivity je dnes známe, že nielen 

prechodné javy na povrchu Slnka, napríklad slnečné škvrny, erupcie, eruptívne 

protuberancie, lokálne magnetické polia majú periodický výskyt s trvaním okolo 11 

rokov, ale aj jeho elektromagnetické žiarenie, a to, v celom jeho spektrálnom rozsahu, 

vrátane celkového vyžarovania Slnka. Na obrázku 4 je znázornené celkové vyžarovanie 

Slnka (W m
-2

), tok rádiového žiarenia Slnka na frekvencii 10,7 cm, priebeh Wolfovho 

čísla a na porovnanie intenzita galaktického kozmického žiarenia. Na obrázku 5 je výskyt 

a mohutnosť erupcii v priebehu cyklu slnečnej aktivity. Na obrázku 6 je uvedený tok 

žiarenia Slnka v extrémne ultrafialovej oblasti spektra (EUV). 
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Obr. 4. Priebeh celkového žiarenia Slnka (žltá krivka), rádiového toku Slnka na 

frekvencii 10,7 cm/2800 MHz (fialová krivka), Wolfovho čísla (zelená krivka) a chodu  

galaktického kozmického žiarenia (modrá krivka). Priebeh kozmického žiarenia má 

opačný priebeh ako slnečná aktivita. Príčinou je „odblokovanie“ častíc kozmického 

žiarenia v dôsledku intenzívnejšieho magnetického poľa Slnka v heliosfére. 

 

 
 

Obr. 5. Výskyt a mohutnosť erupcií v cykle slnečnej aktivity. Zelené body označujú slabé 

erupcie a žlté priemerné. Červené erupcie sú najenergetickejšie a pre Zem 

najnebezpečnejšie.  

 

 
Obr. 6. Tok extrémne ultrafialového žiarenia Slnka v spektrálnej oblasti 28,0-34,0 nm 

v rokoch 1996 2009.   

 

Kým priebeh celkového žiarenia Slnka, ktoré je hlavným tvorcom klímy na Zemi, 

v priebehu cyklu slnečnej aktivity ukazuje len malé zmeny ± 0,1 percenta, situácia 

v EUV je diametrálne odlišná – tok sa sa v maxime voči minimu zvyšuje takmer o 300 
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percent. Rtg. a EUV žiarenie ovplyvňuje ionosféru Zeme a elektrické toky v atmosfére 

Zeme. 

     Okrem vyššie uvedených zmien vo variabilite slnečného žiarenia, ktoré majú 

kvaziperiodický a pomerne „kontinuálny“ charakter s trvaním okolo 11 rokov, na 

povrchu Slnka sa vyskytujú javy, ktoré majú charakter impulzívnych vzplanutí – erupcie, 

výrony koronálnej hmoty (CME) a eruptívne protuberancie. Ďalšou zložkou, ktorá má 

vysoko variabilný charakter, sú hustota a rýchlosť častíc v slnečnom vetre. 

 

2.1. Erupcie 

Erupcia (obr. 7) na Slnku je obrovská explózia, ktorá sa pozoruje nielen na povrchu 

Slnka, ale aj v chromosfére a koróne, a najnovšie pozorovania ukazujú, že zasahuje aj 

pod  fotosféru – viditeľný povrch Slnka. Pri erupcií, ktorá je dôsledkom rekonexie 

magnetických polí v slnečnej atmosfére, sa uvoľní obrovské množstvo energie – pri 

bežných erupciach okolo 10
21 

W; pri najenergetickejších erupciách je to až okolo 10
25 

W. 

Uvoľnená energia sa šíri rýchlosťou okolo milióna kilometrov za hodinu. Erupcia je 

zdrojom elektromagnetického žiarenia v celom rozsahu spektra, najviac však v v rtg. a 

EUV oblasti spektra. Okrem toho, pri erupcii uvoľnené elektróny, protóny a ťažšie ióny 

môžu dosiahnuť rýchlosť blízku rýchlosti svetla (300 tisíc km s
-1

).  V extrémne silných 

erupciách sa pozorovalo aj gama žiarenie. Erupcie úzko súvisia s výskytom aktívnych 

oblastí na Slnku a väčšina z nich sa nachádza v  blízkosti slnečných škvŕn. Trvanie 

erupcie je od niekoľko sekúnd po niekoľko hodín. Veľmi často erupcie vyvolávajú CME. 

 

Obr. 7. Erupcia na Slnku  4. novembra 2003. (ESA/NASA/SOHO/EIT). 

     Erupcie ovplyvňujú pozemské telekomunikácie, vrátane počítačov, mobilných 

telefónov, navigačnej telekomunikácie, GPS a pod. Vysokoenergetické častice škodia 

kozmonautom, posádkam a cestujúcim v lietadlách, poškodzujú prístroje na družiciach a 

lietadlach a pod. Okrem toho, erupcie produkujú prúdy vysokoenergeticlých častíc v 

slnečnom vetre a magnetosfére Zeme. Mäkké rtg. žiarenie z erupcií zvyšuje ionizáciu v 

hornej atmosfére, môže spôsobovať poruchy na krátkych rádiových vlnách. Zvýšená 

teplota a hustota častíc, ako dôsledok erupcií, pôsobí na dráhy družíc, ktoré sa okolo 

Zeme pohybujú v nízkych výškach a v dôsledku toho skôr zaniknú (zvyšený odpor 

prostredia). Energetické častice v magnetosfére prispievajú k tvorbe polárnych žiar.  

Najenergetickejšie častice z erupcií, najmä protóny, prechádzajú živými organizmami, 

čím pôsobia na biochemické reakcie, a niektoré z nich môžu byť veľmi nebezpečné. 
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Merania ukázali, že také protóny sa do oblasti Zeme dostali asi za 15 minút, čo je 

hodnota polovičnej rýchlosti svetla. Naviac, vysokoenergetické častice môžu vnikať do 

výšky okolo 30-40 km nad zemským povrchom, čím ovplyvňujú chemické zloženie 

strednej vrstvy zemskej atmosféry, čo následne vedie nielen k znižovaniu hrúbky 

atmosferickej vrstvy ozónu, ale prispieva aj k tvorbe NO2 , nestabilného izotopu C
14

, B
8 

a 

pod. Posledné dva izotopy vstupujú prostredníctvom atmosférických zrážok do 

potravinového reťazca a následne do živých organizmov. 

2.2 CME 

CME na Slnku sú pomalé, ale energeticky podobné javy, ako erupcie. Na rozdiel od 

erupcii, sú zdrojom výronu obrovského mraku plazmy a slnečného magnetického toku do 

medziplanetárneho priestoru s rýchosťami do 2000 km s
-1

. Hmotnosť CME je okolo 10
13 

kg; v minime cyklu slnečnej activity sa vyskytnú asi jeden krát za deň, v maxime asi 

trikrát viac, no pozorovali sa aj prípady, keď ich počet bol 13. Plazmový oblak CME, 

spolu s vyťahovanými lokálnymi siločiarami magnetického poľa zo Slnka, spôsobuje vo 

variabilnom slnečnom vetre mnohé rázové vlny, ktoré potom spolu s časticami CME 

vyvolávajú geomagnetickú aktivitu, napr. náhle zmeny magnetického poľa Zeme (známe 

ako geomagnetické búrky), prispievajú k tvorbe polárnych žiar a pod. CME často 

nasledujú po výskyte erupcií na Slnku, ale sú známe prípady, že sa vyskytujú izolovane. 

Veľmi časté sú prípady, keď sa CME pozoruje ako dôsledok zániku pokojných 

protuberancií/filamentov na Slnku.  Príklad CME je ukázaný na obr. 8. 

 

 
 

Obr. 8. CME z 27.2.2000, pozorovaná na kozmickej sonde SOHO. Biely krúžok 

uprostred predstavuje umelo zakryté Slnko. (ESA/NASA/SOHO/EIT). 

 

2.3 Slnečný vietor 

    Už v 30. rokoch minulého storočia, na základe tvaru a orientácie chvostov komét, 

sa usudzovalo, že zo Slnka okrem svetla prúdia aj hmotné časice. Žiaľ, priame dôkazy 

chýbali. Svetlo do tejto problematiky vniesli až pozorovania unikajúcich častíc zo Slnka 

pomocou prístrovov na družiach a teória, že z horúcej slnečnej koróny môžu do okolitého 
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prostredia unikať častice. Týmto unikajúcim časticiam, ktorými sú hlavne elektróny a 

protóny (zriedkavo aj ióny) sa hovorí slnečný vietor. Pozorujú sa v ňom 

vysokorýchlostné prúdy s rýchlosťou častíc do 800 km s
-1

. Zdrojom týchto častíc 

v slnečnom vetre sú koronálne diery, miesta v slnečnej koróne, kde sú siločiary  

magnetického poľa Slnka otvorené; je tam aj znížená teplota a hustota častíc. Pomalá 

zložka častíc v slnečnom vetre, okolo 400 km s
-1

, uniká z okolia aktívnych  oblastí a pod. 

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že štruktúra prúdov častíc v slnečnom vetre je veľmi 

zložitá (obr. 9), pričom sa mení s rotáciou Slnka a v priebehu cyklu slnečnej aktivity. 

Vysokorýchlostné prúdy častíc slnečného vetra sú veľmi efektívne a pre Zem veľmi 

nebezpečné na zostupnej fáze cyklu slnečnej aktivity, keď je štruktúra lokálnych 

magnetických polí relatívne stabilná. Životnosť aktívnych oblastí na Slnku je niekoľko 

mesiacov. 

 

 
 

Obr. 9. Závislosť rýchlosti častíc slnečného vetra a štruktúry bielej koróny (hore) od fázy 

cyklu slnečnej aktivity. Merania boli získané pomocou prístrojov na kozmickej sonde 

Ulysseus (Odyseus), ktorá Slnko obletela ponad jeho póly, teda mimo ekliptiku. 

 

Častice slnečného vetra, podobne ako aj častice z erupcií či CME zosilňujú van 

Allenove pásy v zemskej atmosfére, čím sa následne ovplyvňujú ďalšie zložky zemskej 

atmosféry a v nej existujúce eletrické toky a pod. 

 

4. Krátkodobé variácie slnečnej aktivity 

Zložitosť vplyvu Slnka a prejavov jeho aktivity komplikuje nielen ich rôznorodosť 

a časovopriestorový výskyt na Slnku, ale aj rotácia Slnka. Ako je známe, Slnko okolo 

svojej osi sa otočí raz za 27,5 dňa (synodická rotácia). Veľmi zjednodušene by sa dalo 

povedať, že ak by sme mali na Slnku len jednu aktívnu oblasť v strede viditeľného disku 

a vysokorýchlostný prúd častíc by smeroval priamo na Zem, jej vplyv na Zem by sa 

prejavil iba raz za 27,5 dňa. 

V opačnom prípade by hypotetický vysokorýchlostný prúd častíc slnečného vetra 

smeroval mimo Zem. Pohyb častíc zo Slnka však nie je priamočiary, ale pripomína 

Archimedovu špirálu. Čas dobehu častíc na Zem je 3-5 dní, podľa rýchlosti. 
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Obr. 10. Časovo-šírkové rozloženie priemernej plochy slnečných škvŕn v rokoch1950-

2002 pripomína krídla motýľa (preto sa nazýva motýlikový diagram). 

 

Časovo-šírkové rozloženie aktívnych oblastí na povrchu Slnku, vyjadrené plochou 

slnečných škvŕn, je uvedené na obrázku 10.  Bez toho, aby sme zachádzali do detailov, 

povedzme si, že aktívne oblasti na Slnku sa vyskytujú v heliografických šírkach ± 35 

stupňov od rovníka. Začínajú sa na začiatku nového cyklu slnečnej aktivity v stredných 

heliografických šírkach, postupne sa presúvajú smerom k rovníku, v okolí ktorého 

v nasledujúcom minime zanikajú. Životnosť aktívnych oblastí je rôzna, od niekoľko dní 

po niekoľko mesiacov. 

Okrem rotačnej periódy, v prejavoch slnečnej aktivity sa pozorujú aj periodicity 

s trvaním 90 dní, 154 dní a dva roky. 

 

Záver 

Slnko je rozhodujúcim činiteľom pre existenciu života na Zemi. Vo vyššie 

uvedenom prehľade sme poukázali na mechanizmy, ktoré ovplyvňujú procesy na Zemi. 

Vplyv Slnka na Zem je neoškriepiteľný, ale veľmi komplikovaný a pre živé organizmy sa 

študuje len na základe porovnania štatistických súborov. Vplyvy Slnka na družice, 

kozmické sondy, výpadky energetických sústav na Zemi, plynovody, ropovody, 

telekomunikačné spojenia je preukazateľný a dal by sa charakterizovať jednou vetou: čím 

je ľudstvo technicky vyspelejšie, tým je od Slnka zraniteľnejšie. 
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