
astrostezka muzea říčany

vydejte se po astrostezce říčany na meziplanetární výlet. 6 km dlouhá procházka, která začíná u geoparku ří-
čany, vám přiblíží skutečné velikosti planet a vzdálenosti mezi nimi v měřítku 1 : 1 000 000 000. na pokladně muzea 
říčany nebo na jeho webu získáte mapku s trasou a pracovní list se zábavnými úkoly pro děti. zajímá nás, jak se 
vám astrostezka líbí. děkujeme, že se s námi o váš názor podělíte, vaše muzeum říčany.    

SLUNCE
— naše hvězda

Slunce je naše nejbližší hvězda. 
Vznikla z mlhoviny před 4,6 miliar-
dami lety a její celková doba života 
přesáhne 12 miliard let. Více než 
99 % hmotnosti celé Sluneční sou-
stavy, kterou si nyní v její zmenšené 
podobě můžete projít, je soustředě-
no právě ve Slunci. Ve vesmírném 
měřítku je to hvězda nadprůměrná, 
jen devět hvězd ze sta je v naší Ga-
laxii hmotnějších. 

Stejně jako ostatní hvězdy je i Slunce tvo-
řeno hlavně vodíkem a héliem. Na povrchu 
této horké plazmové koule je teplota kolem 
6 000 °C, v jeho nitru až 15 milionů. Poloměr 
Slunce je 696 000 km a světlo z něj k nám 
letí 8 minut. 

 Když se zde rozhlédneme
Slunce je velice aktivní objekt, na kterém se 
stále něco děje. Na jeho povrchu vás na prv-
ní pohled zaujme výrazná granulace a také 
tmavší místa, takzvané sluneční skvrny. 

Pokud se k nim ale hodně přiblížíte, zjistí-
te, že ve skutečnosti jsou jasnější než světlo 
svářečky a jejich tmavá barva je způsobena 
jen kontrastem s mnohem světlejším okolím! 
Do atmosféry kolem vás stoupají impozantní 
výtrysky plazmatu, můžete pozorovat erupce 
a zaznamenat sluneční vítr. Všechny tyto jevy 
řídí silné a komplikované magnetické pole 
Slunce. 

 Kdo už tu byl před vámi?
Většina družic zkoumajících Slunce se nachá-
zela v bezprostředním okolí Země a využívala 
pohledu nerušeného zemskou atmosférou. 
Výjimkou byla sonda Ulysses (ta pozorovala 
Slunce v oblasti jeho pólů), sondy STEREO 
(dvojice sond, která se „podívala“ na odvráce-
nou stranu Slunce) a nyní Parkerova sluneční 
sonda, která v největším přiblížení doslova 
prolétá sluneční atmosférou. Takto blízko 
Slunci jsme ještě nikdy před tím žádnou son-
du nevyslali! Do blízkosti Slunce se dostane 
i Solar Orbiter plánovaný k vypuštění v roce 
2024, na kterém spolupracují i čeští vědci.

 Jste tu sami? 
Ano, ve hvězdách ani v jejich bezprostřed-
ní blízkosti není možná existence žádného 
života.

 Jak Slunce vidíme z naší planety
Jak Slunce vidíme na obloze asi nemusíme 
popisovat. Nicméně někdy si všimněte, že ko-
touček Slunce na obloze je stejně velký jako 
kotouček Měsíce. Měsíc je samozřejmě ve 
skutečnosti mnohonásobně menší než Slunce, 
ale je k nám o tolik blíž, že se jejich kotouč-
ky na obloze velikostně vyrovnají. A my díky 
tomu můžeme pozorovat sluneční zatmění!

Běžným dalekohledem na Slunci můžeme 
vidět mnoho detailů (skvrny, granulaci, protu-
berance, filamenty...), záleží ale vždy, kterou 
oblast zrovna chceme pozorovat a podle toho 
musíme zvolit odpovídající filtr. 
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