
Vesmír
Jakou má velikost? Představte si ten největší prostor, který si jen dokážete představit. 
A věřte, že skutečný vesmír je ještě mnohem, mnohem větší.

Viditelný vesmír pozorujeme jako hvězdy na noční obloze. Pouhým okem vidíme pouze 
nejbližší okolí. Tuto velkou skupinu hvězd označujeme jako Galaxii. Někdy ji označujeme jako
Mléčná dráha. Protože má tvar disku, uvnitř kterého je i naše Slunce se svými planetami, 
jeví se nám na obloze jako světlý pruh s velkou hustotou hvězd. 
Slunce je asi ve dvou třetinách poloměru Mléčné dráhy. Uprostřed Galaxie je pravděpodobně
obří černá díra jejíž gravitační pole drží celou galaxii pohromadě. (Takovýchto podobných 
skupin hvězd je obrovská spousta, říkáme jim galaxie – s malým „g“.) Vraťme se ale k 
menším rozměrům, k soustavě, kterou drží pohromadě gravitační pole jedné malé hvězdy, 
které říkáme Slunce.

Sluneční soustava

Sluneční soustava obsahuje planety:

Planeta
/astronomická značka

Střední vzdálenost planety
od Slunce  (r/AU) 

1 AU = 150 000 000 km

Oběžná doba 
(T/rok)

Merkur ☿ 0,387 0,241
Venuše ♀ 0,723 0,615
Země ⊕  nebo ♁ 1,000 1,000
Mars ♂ 1,524 1,881
Jupiter ♃ 5,204 11,862
Saturn ♄ 9,583 29,458
Uran ♅ 19,210 84,013
Neptun ♆ 30,062 164,794

Merkur 
– Je to nejmenší planeta sluneční soustavy, dokonce je menší než některé měsíce a sám 
žádný měsíc nemá. Merkur se přibližně otočí kolem své osy za 58,6 dne a má téměř nulový 
sklon osy a nemá žádnou atmosféru.

Venuše
- jako jediná z planet se otáčí kolem své osy v protisměru. Jako jediná planeta je 
pojmenovaná po ženě a to po římské bohyni lásky a krásy Venuši. Někdy se nazývá jako 
sesterská planeta Země, díky jejímu složení a skladby. Ze Země ji lze spatřit před úsvitem 
nebo po soumraku (proto „jitřenka“ nebo „večernice“), a to jako zdaleka nejsilnější přírodní 
zdroj světla na obloze.

Země 
– jediná planeta Sluneční soustavy, na které je potvrzena existence života. Má jeden satelit –
Měsíc. Většinu povrchu tvoří vodní plochy. 

Mars
- má velice řídkou atmosféru, tudíž jsou obrovské tepelné rozdíly mezi dnem a nocí. 
Má dva měsíce (Phobos a Deimos)
Do roku 2030 by se na něj měl dopravit první člověk.

Jupiter 
– největší a nejtěžší planeta Sluneční soustavy, plynný obr, má nejméně 79 měsíců.
Složení: 86% vodíku, 14% helia, metan, vodní páry …
Je obklopen silným radiačním polem.
Typické jsou atmosférické bouře.



Saturn
- je po Jupiteru druhou největší planetou sluneční soustavy. Své jméno dostal po římském 
bohu Saturnovi. Astronomický symbol pro Saturn je ♄.
Patří mezi velké plynné obry, to znamená že nemá pevný povrch, nýbrž pouze hustou 
atmosféru, ta je tvořena lehkými plyny (hlavně vodíkem), objem planety je 764x vetší než 
objem Země, má však nejmenší hustotu ze všech planet.
Tato planeta je známá pro své nápadné prstence. Také má 82 měsíců. Největší z nich je 
Titan, který má jako jediný měsíc ve sluneční soustavě svou hustou atmosféru. 

Uran a Neptun
- tyto planety objevila až novověká astronomie. Jsou to v zásadě rychle rotující plynokapalní 
obři jako Jupiter a Saturn, avšak mají trochu odlišné složení, díky němuž jsou občas nazýváni
ledovými obry. 

Dalšími tělesy jsou:

Trpasličí planety  
- je to řada objektů ve sluneční soustavě obíhajících kolem slunce. Jejich tvar je zformovaný 
gravitací, ale nejsou natolik velké, aby okolí své dráhy vyčistily od drobnějších těles. Např. 
Ceres, Pluto

Planetky
– tělesa větší než 100 m obíhající kolem Slunce. Nacházejí se hlavně mezi Marsem 
a Jupiterem v tzv. hlavním pásu (ale i za Neptunem nebo kříží dráhu Země).

Měsíce
- přirozené družice, kosmická tělesa, která obíhají kolem větších těles (planet, planetek…).

Komety 
– jsou malá tělesa sluneční soustavy složené především z ledu a prachu. Obíhající po velmi 
protáhlých eliptických drahách kolem Slunce. Komety jsou známé pro své nápadné ohony.
Jako příklad komety můžeme uvést pravděpodobně nejznámější Halleyovu kometu. Její 
nejmenší vzdálenost od Slunce je 0,586 AU, největší vzdálenost od Slunce: 35,1 AU.

Meteoroidy 
– Tělesa Sluneční soustavy veliká max. několik metrů. Často se pohybují v rojích. Pozůstatky 
po srážkách asteroidů v hlavním pásu mezi Marsem a Jupiterem.
meteroity 
– pozůstatky po meteoroidu, který neshořel v atmosféře a dopadl na Zemský povrch. 
Meteor
– Světelný jev vznikající při průletu meteroidu atmosférou. 
(bolit – Velice jasný meteor.)


