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Slunce je centrální hvězda sluneční soustavy. Svou gravitační silou drží tuto soustavu 
pohromadě, a také ji díky slunečnímu větru neustále ovlivňuje. Sluneční vítr je proud 
elektricky nabitých částic vzdalujících se od Slunce do meziplanetárního prostoru. Slunce je 
vzhledem k Zemi nejbližší hvězda. Protože ji na rozdíl od ostatních hvězd vidíme jako 
kotouček a ne jako bod, můžeme studovat děje odehrávající se na něm. Dá se očekávat, že 
většina těchto dějů bude pozorovatelná i u ostatních hvězd.. Především z těchto důvodů je 
Slunce pod neustálým “dohledem” astronomů a v několika posledních desítkách let i družic. 
Zmiňme zde teď ve stručnosti naše poznatky o Slunci. 
Slunce svítí proto, že je jeho povrch zahřátý na vysokou teplotu (cca 6 000 K; většinu světla 
vyzařuje ve žlutém oboru spektra). Energie, která zahřívá povrch vzniká v jádru, kde dochází 
k jaderné syntéze (ze 4 jader vodíku vzniká jádro helia). Poznamenejme ještě, že povrchem se 
zde míní fotosféra, což je ta část Slunce, kterou vidíme při pozorování hvězdy ve viditelné 
části spektra. 
Nejjednodušší způsob, jak pozorovat sluneční fotosféru, je pohled okem neozbrojeným 
dalekohledem. Nutno zdůraznit, že musíme použít ochranné pomůcky. Nejlépe se osvědčilo 
svářečské sklo (intenzita 12 až 15 jednotek), záznamová plocha diskety, příp. speciální 
pomůcky prodávané na pozorování zatmění Slunce. Zcela nevhodné a nepoužitelné je 
začouzené sklo. To sice jas Slunce zeslabí (na což reaguje oko rozšířením zornice), ale 
nechrání nás před ultrafialovým zářením, které nám může trvale poškodit zrak. Pro 
pozorování Slunce dalekohledem používáme buď metodu projekce (pomocí speciálního 
okuláru promítáme Slunce na desku), nebo metodu přímého pozorování (díváme se přímo do 
dalekohledu, na kterém jsou nainstalované ochranné filtry). 
Při pohledu na Slunce nás zaujmou sluneční skvrny. (viz.obrázek). Tato tmavá místa jsou 

chladnější než okolní fotosféra, jejich teplota dosahuje pouze 
4 500 K a jejich velikost může několikanásobně přesáhnout 
rozměry Země. Největší skvrny jsou viditelné i bez použití 
dalekohledu. Platí, že čím je sluneční skvrna větší, tím má 
delší životnost. Nejmenší skvrny pozorovatelné ze Země 
(jejichž rozměry dosahují 10 000 km) existují řádově desítky 
minut. Ty největší skvrny, které mohou být i několikanásobně 
větší než Země, existují ve sluneční fotosféře až několik 
týdnů. Tyto skvrny však můžeme díky rotaci Slunce kolem 
osy pozorovat nanejvýš 13 dní. Pak zmizí za západním 
okrajem slunečního disku. Po dalších 13 dnech se objeví 

(pakliže nezaniknou) na východním okraji disku a pohybují se na západ. 
Na obrázku si také můžeme všimnout, že sluneční skvrny nejsou stejně barevné, ale že mají 
tmavší střed, kterému říkáme umbra, a světlejší okraj, který se nazývá penumbra. Jejich 
rozdílná barva je dána jejich rozdílnou teplotou (penumbra je teplejší). 
Je nápadné, že se skvrny nevyskytují samostatně, ale že vytváří skupiny (i samostatná skvrna 
je považována za skupinu). Skupiny nevypadají stále stejně, ale během svého života se 
vyvíjejí. Obvykle zpočátku existence skupiny roste počet jejích členů a skvrny se zvětšují. Na 
konci jejího života počet členů skupiny klesá a skvrny jsou menší. Stejně tak se může stát, že 
se skupina slunečních skvrn rozpadne na dvě. Co se týče počtu skvrn ve skupině, ten se 
pohybuje od jedné až po cca 200 skvrn u těch největších skupin. 



Počet skvrn na slunečním disku není konstantní, ale mění se během 11leté periody, které 
říkáme sluneční cyklus. 

Graf závislosti relativního čísla slunečních skvrn na čase 
 
Sluneční cyklus začíná nárůstem aktivity k maximu. V této fázi můžeme pozorovat málo 
skupin, které mají hodně členů. S blížícím se maximem se zvyšuje jak počet skupin, tak i 
skvrn v nich obsažených. Při poklesu sluneční činnosti k minimu můžeme pozorovat poměrně 
hodně skupin, které mají menší počty skvrn. Tyto skvrny jsou větší. V době kolem minima 
cyklu můžeme pozorovat skvrny jak předcházejícího, tak i následujícího cyklu. Ty od sebe 
rozeznáme podle jejich heliografické šířky. Skvrny nového cyklu mají větší heliografické 
šířky (cca 30° až 35°) než skvrny starého cyklu (cca 5° až 10°). Obecně lze říci, že skvrny 
v průběhu cyklu sestupují k rovníku. Graf závislost heliografické šířky skvrn na čase 
nazýváme motýlkový diagram (viz obrázek). 
 

Sluneční aktivitu vyjadřuje tzv.relativní číslo 
slunečních skvrn, které vypočteme tak, že 
desetkrát vynásobíme počet skupin skvrn 
pozorovaných na Slunci a přičteme počet 
skvrn pozorovaných ve všech skupinách. 
Z grafu si můžeme všimnout, že sluneční 

maxima nejsou vždy stejně vysoká, ale že se jejich výška periodicky opakuje. V této 
souvislosti se spekuluje o 88letém cyklu. Na jeho definitivní potvrzení je však třeba si ještě 
počkat. 
Podívejme se v rychlosti na historii objevování Slunce. První zmínky o pozorování slunečních 
skvrn pochází z doby okolo roku 800 př. n. l. a najdeme je v Knize Proměn. Na první kresbu 
skvrn si musíme počkat až do roku 1128 (kronika Johna z Worcesteru). Větší rozvoj sluneční 
astronomie nastal až po roce 1610 (tj. po objevení dalekohledu). O prvenství v pozorování 
slunečních skvrn dalekohledem se přou Fabricius, Galilei, Herriot a Schneider. V tomto 
období se také někteří astronomové pokusili vysvětlit původ skvrn. Zmiňme zde 
nejkurióznější domněnku. Podle W. Herschela (ano, je to skutečně ten úctyhodný objevitel 
planety Uran) se jedná o díry v horké sluneční atmosféře, kterými se díváme na pevný povrch 
Slunce, na kterém mohou žít organismy. Správný původ slunečních skvrn byl určen až na 
počátku 20 století, kdy bylo zjištěno, že skvrny jsou magnetické anomálie ve sluneční 
fotosféře. Mezitím byl např. roku 1843 objeven sluneční cyklus (Schwabe) či roku 1852 
definováno relativní číslo slunečních skvrn (Wolf). 
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