
Sluneční soustava: 

 vznik asi před 4,6 miliardami let z rotující mlhoviny shlukováním plynů a prachu 

díky vlastní gravitaci 

 v centru vzniklo Slunce, ze zbytku materiálu, který začal kolem Slunce rotovat, se 

shlukováním vyvinuly planety 

 složení Sluneční soustavy – Slunce, planety (8), měsíce, komety, planetky, 

meteoroidy, meziplanetární plyn a prach 

 planety obíhají kolem Slunce stejným směrem a přibližně ve stejné rovině po 

eliptických drahách 

 planety existují i u jiných hvězd (jejich existenci lze odvodit nepřímo např. podle 

kolísání intenzity světla, které přichází od dané hvězdy) 

 

Planety zemského typu (vnitřní planety)– Merkur, Venuše, Země, Mars: 

 malá vzdálenost od Slunce 

 malá hmotnost 

 velká hustota – pevný povrch 

 malý počet měsíců 

 

Velké planety (vnější planety) – Jupiter, Saturn, Uran, Neptun: 

 velká vzdálenost od Slunce 

 velká hmotnost 

 malá hustota – nemají pevný povrch, převažuje vodík a helium 

 velký počet měsíců 

 všechny mají prstence 

 

Planety Sluneční soustavy 

Merkur: 

 největší hustota ze všech planet, nemá atmosféru 

 nejmenší planeta sluneční soustavy 

 povrch pokryt krátery, podobný povrchu Měsíce 

 

Venuše: 

 rozměry a hmotností nejvíce podobná Zemi, nejpomalejší rotace ze všech planet 

 nejjasnější objekt na naší obloze po Slunci a Měsíci, je pozorovatelná na večerní 

obloze jako Večernice, na ranní jako Jitřenka 

 hustá atmosféra převážně z oxidu uhličitého  silný skleníkový efekt 

 vysoká teplota na povrchu, tlak asi 90krát vyšší než na Zemi 

 

Mars: 

 řídká atmosféra z oxidu uhličitého 

 povrch Marsu připomíná poušť, časté prachové bouře, červená barva způsobena oxidy 

železa v horninách 

 marsovské kanály – vyschlá koryta řek, dnes tu není voda v kapalném skupenství 

 polární čepičky – zmrzlý oxid uhličitý 

 má dva měsíce – Phobos a Deimos 

 

Jupiter: 

 největší planeta Sluneční soustavy, složena převážně z vodíku a helia 

 nejrychlejší rotace ze všech planet 

 největší měsíce Jupitera jsou Io (s aktivními sopkami), Europa, Calisto a Ganymedes 

 povrch Europy je pokryt širokou vrstvou ledu pod níž se pravděpodobně nachází 

značné množství vody 

 



Saturn: 

 nejmenší hustota ze všech planet, menší než hustota vody 

 nejrozsáhlejší systém prstenců – tvoří ho různé prachové až kamenné částice 

 největší měsíc Titan (největší měsíc Sluneční soustavy – větší než Merkur) 

 

Uran: 

 téměř dvakrát dále od Slunce než Saturn 

 rotační osa leží v rovině jeho oběžné dráhy kolem Slunce 

 

Neptun: 

 má modrou barvu způsobenou výskytem metanu v atmosféře 

 

Pluto – trpasličí planeta: 

 do roku 2006 bylo označováno planetou, nyní je zařazeno mezi trpasličí planety 

 rozměry menší než Merkur 

 složením se podobá kometám – tvořeno směsí ledu a hornin 

 výstředná dráha – po dobu 20 let z celkových 248 let jeho oběhu kolem Slunce je 

blíže ke Slunci než Neptun 

 další trpasličí planetou je např. Ceres mezi Marsem a Jupiterem nebo Eris – má 

větší poloměr než planeta Pluto, nachází se v Kuiperově pásu za drahou Neptuna 

 

Průměry planet a jejich vzdálenosti od Slunce (přibližný odhad) 

(měřítko 1 : 5 600 000 000 ) 

Těleso Průměr Předmět Vzdálenost od 

Slunce 

Slunce 25 cm Basketbalový míč  

Merkur 1 mm Zrnko máku 11 m 

Venuše 2 mm Špendlíková hlavička 20 m 

Země 2 mm Špendlíková hlavička 27 m 

Mars 1,2 mm Zrnko máku 42 m 

Jupiter 2,5 cm Ořech 143 m 

Saturn 2 cm Třešeň 256 m 

Uran 1 cm Kulička 526 m 

Neptun 1 cm Kulička 823 m 

Pluto 0,5 mm Zrnko hrubé mouky 1083 m 

 



Práce s atlasem 

 

Doplň chybějící údaje v tabulce a porovnej planety Sluneční soustavy s naší Zemí (mapa 

Sluneční soustava/Přehled planet Sluneční soustavy): 

 

Planeta střední 

vzdálenost 

od Slunce 

délka dne 

(vůči Zemi) 

délka roku 

(dnů) 

průměr 

(vůči Zemi) 

měsíce 

Merkur  delší – kratší  větší – 

menší 

ano – ne 

Venuše  delší – kratší  větší – 

menší 

ano – ne 

Země 1 AU 1 365,25 12756 km ano – ne 

Mars  delší – kratší  větší – 

menší 

ano – ne 

Jupiter  delší – kratší  větší – 

menší 

ano – ne 

Saturn  delší – kratší  větší – 

menší 

ano – ne 

Uran  delší – kratší  větší – 

menší 

ano – ne 

Neptun  delší – kratší  větší – 

menší 

ano – ne 

 

Která z planet Sluneční soustavy se nejvíce podobá Zemi (mapa Sluneční 

soustava/Přehled planet Sluneční soustavy): 

a) velikostí  

b) dobou rotace  

c) hmotností  

 

Která z planet Sluneční soustavy má (mapa Sluneční soustava/Přehled planet Sluneční 

soustavy): 

a) nejnižší povrchovou teplotu  

b) nejvyšší povrchovou teplotu  

c) největší délku dne  

d) nejmenší délku dne  

Práce s internetem 

 

Měsíce planet jsou často nazývány podle bájných starověkých postav či zvířat. Kým byly 

(http://planety.astro.cz): 

a) Phobos  

b) Deimos  

c) Titan  

d) Europa  

e) Callisto  

f) Ganymedes  

 

Jaký je aktuální počet objevených měsíců (http://planety.astro.cz): 

a) Jupitera  

b) Saturnu  

c) Uranu  

 


