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Slunce
Slunce působilo na člověka vždy magicky. V minulosti mnoho kultur 
uctívalo Slunce jako nejvyššího boha, dárce života. A nebyly daleko 

od pravdy, protože Slunce zahřívá povrch planety,jeho světlo 
umožňuje růst rostlin a podporuje aktivitu organizmů.

Slunce je ve skutečnosti obrovská koule plazmatu - žhavých plynů 
(vodíku a hélia) uvolňující do vesmíru světelné a tepelné záření. 

Zahřívá i Zemi. Ohromná hmotnost Slunce vytváří silné gravitační 
pole udržující všechny planety sluneční soustavy ve své blízkosti. 

Planety obíhají kolem této hvězdy tak, jako Měsíc obíhá kolem Země. 
Kdysi lidé mylně věřili, že Země je středem vesmíru a Slunce obíhá 

okolo Země.



Slunce je od Země velmi vzdálené, samotnému světlu trvá 8 minut 
než k nám dorazí. Rychlost světla 300 000 km/h. V jednotkách délky 
je jeho vzdálenost od Země 150 000 000 000 km. Tak jako Země se i 

Slunce skládá z několik vrstev a rotuje kolem své osy. Část záření 
dopadající na Zemi se zachytí již v atmosféře, která nás chrání před 

zdraví škodlivým složkám  UV záření. Na Slunci probíhá 
termojaderná fúze – jde o přeměnu vodíku na hélium, při němž se 

uvolňuje obrovské množství energie.

Slunce je staré asi 4,6 miliard let a není ještě ani za polovinou své 
životnosti. Vědci neustále pozorují Slunce a zkoumají probíhající děje.

Z druhé nejbližší hvězdy Alpha Centauri dosáhne její světlo 
zemského povrchu za více než 4 roky!




