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SLUNEČNÍ SOUSTAVA  

Sluneční soustava se skládá z hvězdy, která se nazývá Slunce, a mnoha menších těles, která kolem ní 

obíhají. Jejími největšími a nejdůležitějšími tělesy jsou planety. Planet je celkem 9 a doprovází je více 

než 60 měsíců. Další tělesa jsou planetky, kterých je mnoho tisíc, několik set miliard komet a nesčetně 

mnoho meteoritů. Sluneční soustava také obsahuje plyn a prach. Všechna tělesa obíhají Slunce po 

eliptické dráze, v jejímž jednom ohnisku se nachází Slunce. Sluneční soustava obíhá rychlostí 230 km/s 

kolem středu Mléčné dráhy.  

VZNIK SLUNEČNÍ SOUSTAVY  

Země spolu s ostatními planetami sluneční soustavy vznikla spolu se Sluncem z prachoplynné látky 

jedné mlhoviny někdy před 5*109 let. Mlhovina dlouhou dobu nečinně odpočívala až jednou exploze 

supernovy nebo mladá masivní hvězda vyvrhla látku, která část této mlhoviny stlačila. Tím se vytvořil 

hustší shluk, jenž se začal gravitační silou smršťovat. Musel zachovat svůj počáteční rotační moment a 

tak mu nezbylo nic jiného, než se točit rychleji. Tím se jeho částice mohly lépe shlukovat. Vířivými 

pohyby se rozdělil na více částí. Jedna z nich, tzv. sluneční pramlhovina, byla zárodkem sluneční 

soustavy. Ze středové oblasti vyrostlo Slunce. Smršťování sluneční mlhoviny a rotační pohyb vedl k 

vytvoření tenkého disku z prachu a plynu. Prachová zrna se shlukovala ve větší kusy, planetesimály, 

které postupně rostly, až dosáhly tisícikilometrové velikosti - takovým tělesům říkáme protoplanety. 

Spojováním protoplanet vznikly konečně planety.  

SLUNCE  

Je to hvězda ve středu sluneční soustavy. Je téměř 5 miliard roků staré a bude ještě zářit dalších 7 

miliard roků. Během příštích několika miliard let se bude Slunce postupně zahřívat a zvětšovat, až bude 

dvakrát tak jasné a o 50% větší než dnes. Za 5 miliard let dohoří vodík a sluneční jádro se začne 

smršťovat. Přitom zbytek Slunce nabude, povrch se ochladí a Slunce se stane červeným obrem. 

Nakonec se ze Slunce stane bílý trpaslík.  

Slunce se skládá z především z vodíku a částečně z helia. Ostatních prvků je asi 1%. Všechny plyny jsou 

žhavé a ionizované.  

Slunce má tyto vrstvy: chromosféru, fotosféru, konvekční zónu, radiační zónu a jádro, zde je až 5500OC.  

Slunce je zdrojem světla, tepla a dalších druhů záření např. ultrafialové a infračervené.  

PLANETY  

Planety jsou tělesa kulového tvaru, které obíhají okolo hvězdy. Jejich existence začala spolu se vznikem 

Slunce z oblaku prachu a plynu. Planety nejsou nikdy větší než odpovídá pětině velikosti jejich hvězdy, 

jinak by se z nich staly také hvězdy. Planety blízké Slunci (Merkur, Venuše, Země, Mars) jsou pevné a 

kamenné. Vzdálené planety (Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto) jsou velké,  

především z plynů. Ledový Pluto se pro malou velikost a veliký sklon dráhy ani za planetu nepovažuje. 

Všechny planety obíhají Slunce ve stejném směru (proti hodinovým ručičkám, kdybychom se dívali 

např. shora od Polárky). Proti hodinovým ručičkám se také planety otáčejí kolem své osy. Výjimkou 

jsou Venuše, Uran a Pluto.  



MERKUR  

Tato planeta je nejbližší Slunci. Obíhá je ve vzdálenosti 58 milionů km rychlostí 48 km/s. Jeden oběh 

trvá 88 dnů. Merkur se otočí kolem své osy jednou za 58,6 dne. Teplota zde kolísá mezi - 180 0C v noci 

a 4300C ve dne. Kůra a plášť jsou kamenné a jádro je železné. Prašný povrch je poset meteorickými 

krátery.  

VENUŠE  

Venuše je skalnatá planeta podobná Zemi. Je o málo menší než Země a má pravděpodobně podobnou 

vnitřní stavbu - kovové jádro obklopené pláštěm a kůrou z hornin. Venuše svítí na noční nebi jako 

hvězda, protože její hustá atmosféra dobře odráží sluneční světlo. Je po Slunci a Zemi nejjasnějším 

objektem na obloze. Venuši se také říká večernice, bývá vidět večer a ráno. Se svojí povrchovou 

teplotou 4700C je nejteplejší planetou sluneční soustavy.  

ZEMĚ  

Země je 3. planetou od Slunce a je zřejmě jediná planeta s povrchovou vodou a s živými organismy. 

Atmosféra chrání Zemi před škodlivými zářeními, vysycháním a udržuje na povrchu příznivou teplotu. 

Asi 70% povrchu pokrývá voda. Zemi provází přirozená družice Měsíc a mnoho umělých družic 

vytvořených lidmi. Vznikla před 4,65 miliardy let.  

MARS  

Čtvrtá planeta je nazývána „červenou planetou“ podle své rezavé barvy. Moderní výzkumy ukázaly, že 

na Marsu byla voda a tudíž zde mohl být život asi před 3,8 miliardy roků. Většina povrchu je pokryta 

červeným pískem a prachem. Na severní polokouli je ztuhlá láva a na jihu je mnoho kráterů. Mars má 

2 malé měsíce - Phobos a Deimos. Ty byly dříve planetkami, ale Mars je dostatečně zachytil svou 

gravitací.  

JUPITER  

Je největší planeta sluneční soustavy. Jeho hmotnost je oproti všem ostatním planetám dohromady 

dvojnásobná. Povrch je tvořen hlavně vodíkem a héliem. Staří Řekové nazývali tuto planetu Zeus. 

Jupiter se otočí okolo své osy za 10 hodin, pohybuje se rychlostí 50 000 km/h. Díky rychlé rotaci je 

znatelně zploštělý. Nejnápadnějším útvarem je Velká červená skvrna, vířivý oblačný sloup. Kolem 

Jupitera obíhá slabý prstenec. Zatím je známo 16 měsíců. Čtyři největší se nazývají Galileovy, podle 

objevitele.  

SATURN  

Saturn je 2. největší planeta. Ve středu malé kamenné jádro obklopeno kapalným vodíkem, který 

přechází v plynnou atmosféru. Saturn je pozoruhodný svými prstenci. Prstence jsou obrovské množství 

maličkých ledových měsíčků, které obíhají Saturna v jedné rovině. Zatím je známo 18 Saturnových 

měsíců. Největší se jmenuje Titan. Saturn dostal jméno podle starořímského boha setby a sklizně, který 

byl oslavován při slavnostech - saturninech.  

URAN  

Uran je 7. planeta do vzdálenosti a 3. planeta do velikosti. Uran objevil v roce 1781 hudebník Herschel, 

pomocí vlastnoručně vyrobeného dalekohledu. Nitro se skládá z hornin a ledů. Metan v atmosféře 

pohlcuje červené světlo, takže Uran má modré zbarvení. Má 11 prstenců, které se skládají z 10 m částic. 

Kolem Uranu obíhá 15 měsíců, největší z nich je Titanie a Oberon. Je zde velké chladno  



- 2100C. Je pojmenován po řecké bohyni Úranii (Uranos = nebesa).  

NEPTUN  

Tento plynný obr, o průměru 49 528 km je složen z hornin, ledů a plynů. Má vlastní energetický zdroj. 

Vyzařuje 2x více energie než přijme od Slunce. V atmosféře má nápadné oblačné útvary - velká tmavá 

skvrna, malá tmavá skvrna a Plachetnice. Tyto skvrny jsou obrovské víry unášené rychlostí. Neptun má 

4 tenké prstence a 8 dosud známých měsíců. Měsíc Triton vypadá jako zelený meloun a jako jediný 

měsíc obíhá opačným směrem. Neptun byl objeven roku 1846 Adamsem a Verrierem.  

PLUTO  

Pluto je nejmenší a nejvzdálenější planeta. Povrch pravděpodobně tvoří metanový led, neboť velice 

dobře odráží světlo. Jediný měsíc charón je velikostí asi poloviční oproti Plutu. Tato planeta byla 

objevena jen díky slabému  

gravitačnímu vlivu, který má na dráhu Neptunu a Uranu.  

MĚSÍCE  

Některé měsíce planet vznikaly shlukováním materiálu obíhajícího okolo zárodečné planety. Jiné např. 

Marsovy měsíce Phobos a Deimos jsou zachycené planetky. Náš Měsíc pravděpodobně vznikl krátce 

po vzniku planet tak, že se Země srazila s tělesem velkým přibližně jako Mars. Srážka vyvrhla velké 

množství látky na oběžnou dráhu okolo Země a postupným shlukováním této látky v jedno těleso vznikl 

Měsíc.  

Měsíce jsou přirozené družice planet. Většinou jde o malé kamenné koule, obíhající okolo planety, 

přitahovány planetární gravitací. Ve sluneční soustavě víme o 65 měsících, všechny planety kromě 

Merkuru a Venuše mají alespoň 1 měsíc. Tři měsíce mají atmosféru - Saturnův Titan, Jupiterův Io a 

Neptunův Triton. Největším měsícem je Jupiterův Ganyméd a 2. největším měsícem je Saturnův Titan.  

PLANETKY  

Planetky neboli asteroidy jsou kamenné hroudy, které obíhají kolem Slunce. Většina se jich nachází 

mezi Marsem a Jupiterem. Některé jsou z ledu a obíhají Slunce až za Neptunem. Prvním objeveným 

asteroidem byl roku 1801 Ceres. Ten je i největším a má průměr 940km.  

KOMETY  

Jsou to jasné objekty s dlouhými chvosty (ohony), které někdy vidíme zářit na noční obloze. Jsou to 

špinavě ledové koule o průměru několika km. Kolem Slunce jich obíhá mnoho, mají protáhlé dráhy 

většinu času tráví na kraji sluneční soustavy. Monetární ohon se tvoří blízko Slunce, když kometa začíná 

tát. Ohon, rozzářený slunečním světlem, pak vidíme na nebi. Nejznámější je Halleyova.  

METEORY  

Meteory jsou kosmická tělesa, která vletí do zemského ovzduší. Mohou to být bludné planetky nebo 

prachové částice. Jsou to malé kousky, které shoří při průletu ovzduším.  

Meteoroidy jsou kamenné hroudy, které většinou nejsou větší než zrnko hrachu.  

Meteorický roj je označení pro zvýšené množství meteorů. Nejsou to názvy pro souhvězdí, ze kterých 

zdánlivě vycházejí.  

Meteority jsou velké meteory, které proniknou ovzduším a dopadnou až na povrch Země.  
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Sluneční soustava (zleva): Slunce,Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn,  
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