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8.2  Stručné charakteristiky telies slnečnej sústavy 

Slnečnú sústavu tvorí Slnko, planéty a ich mesiace, planétky, kométy, 
meteoridy a drobné prachové častice. Planét je deväť: najbližšie k Slnku 
je Merkúr, nasleduje Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún 
a Pluto. Prvé štyri z tohto zoznamu sú terestriálne planéty (podobné 
Zemi), ďalšie štyri sú obrie alebo joviálne planéty (podobné Jupi-
teru). 

Centrálnym telesom slnečnej sústavy je Slnko. Je to jedna z mnohých 
hviezd Galaxie, pre nás je však jedinečná tým, že je zdrojom a udržia-
vateľom všetkého života na Zemi. Slnko čerpá energiu z termojadrovej 
syntézy, ktorá prebieha v jeho strede, pri teplote 15 miliónov K a hustote 
100-krát prevyšujúcej hustotu vody. Teplota smerom od stredu Slnka  
k jeho povrchu klesá, povrchová teplota Slnka je 5 770 K.  

Podľa súčasných predstáv Slnko vzniklo asi pred 5 miliardami rokov 
a jeho aktívny život bude trvať ešte zhruba rovnako dlho. Vek vesmíru 
sa odhaduje na 15 miliárd rokov (z najnovších pozorovaní plynie, že sa 
rovná 13,7 ± 0,2 miliardy rokov), takže Slnko je pomerne mladá hviezda. 
Podľa klasifikácie, o ktorej bola reč v stati o teplote hviezd, je hviezdou 
druhej generácie, vzniklo teda aj so svojimi planétami z materiálu, ktorý 
čiastočne pochádza z výbuchu starších hviezd. O takom pôvode slnečnej 
sústavy svedčí aj výskyt ťažkých prvkov na Zemi. 

Merkúr obieha natoľko blízko k Slnku, že ho môžeme pozorovať len 
tesne pred východom a tesne po západe Slnka. Je skalnatý a jeho povrch 
je posiaty krátermi podobne ako povrch Mesiaca. Je takmer bez atmo-
sféry. Teplotný rozdiel medzi jeho osvetlenou a neosvetlenou stranou 
je 620 ºC – osvetlená strana má asi 430 ºC a neosvetlená −190 ºC. Merkúr 
sa otočí trikrát okolo svojej osi počas dvoch obehov okolo Slnka, takže 
rok na ňom trvá iba pol slnečného dňa (času medzi dvomi východmi 
slnka). 

Venuša má hustú atmosféru tvorenú prevažne oxidom uhličitým, kvôli 
skleníkovému efektu teplota na jej povrchu dosahuje 480 ºC. Otáča sa 
opačne ako ostatné planéty (proti smeru obiehania okolo Slnka), rok na 
nej trvá 2 slnečné dni. Vďaka hustej atmosfére dobre odráža slnečné 
svetlo: na Zemi je za priaznivých podmienok taká jasná, že vrhá tiene. 



 188

Podľa toho, kedy ju vidíme, či pred východom alebo po západe slnka, 
ju voláme „Zornica“ alebo „Večernica“.  

Zem je jedinou planétou, o ktorej vieme, že na nej existuje život. Má 
na to všetky predpoklady: vhodné zloženie atmosféry, dostatok vody, aj 
magnetické pole, ktoré ju cloní pred kozmickým žiarením. Sklon zemskej 
osi vzhľadom na rovinu obiehania Zeme okolo Slnka umožňuje strieda-
nie ročných období. Okolo Zeme obieha Mesiac, a to tak, že zo Zeme 
vidíme stále tú istú jeho stranu. Už malým ďalekohľadom môžeme na 
povrchu Mesiaca pozorovať množstvo kráterov a morí. 

Mars má po Zemi najprijateľnejšie podmienky pre život, preto sa sem 
obvykle umiestňujú „malí zelení mužíčkovia“. Má riedku atmosféru  
a nie veľmi vysokú teplotu (na rovníku asi 20 ºC na poludnie a −80 ºC  
v noci). Na povrchu má brázdy pripomínajúce vyschnuté riečne korytá, 
ktorými v minulosti pravdepodobne tiekla voda. Nachádza sa tu naj-
väčšia sopka slnečnej sústavy zvaná Olympus Mons (je vysoká vyše 
20 km), a obrovská sústava kaňonov Valles Marineris. Okolo Marsu 
obiehajú dva mesiace nepravidelného tvaru. Volajú sa Fobos a Deimos, 
čo znamená strach a hrôza. Mars je planétou, ktorú ako prvú plánujú 
navštíviť ľudia.  

Jupiter je najväčšia planéta slnečnej sústavy. Je to plynný obor s kva-
palným (sčasti aj tuhým?) jadrom, ktorý sa zložením podobá Slnku. Od 
hviezd sa líši len malou hmotnosťou, ktorá nestačí na zapálenie termo-
jadrovej syntézy. Napriek svojim veľkým rozmerom sa otočí okolo svojej 
osi za necelých 10 hodín. Aj zo Zeme môžeme pozorovať na povrchu 
Jupitera charakteristické svetlé a tmavé pásy a oválnu veľkú červenú 
škvrnu, teda atmosférické javy porovnateľné s pozemskými oblakmi  
a vzdušnými vírmi – len v oveľa väčšej mierke. Jupiter má silné magne-
tické pole, v blízkosti pólov sa pozoruje polárna žiara. Okolo Jupitera 
obieha aspoň 60 mesiacov, z ktorých prvé štyri, Io, Európu, Ganymeda 
a Kalisto, objavil v roku 1610 Galileo Galilei. Ganymedes je najväčší 
mesiac v slnečnej sústave – je väčší než Merkúr i Pluto.  

Saturn je známy vďaka svojmu prstencu, ktorý sa dá pozorovať už 
poľovníckym ďalekohľadom. Prstenec sa skladá z viacerých častí, ktoré, 
aj keď vyzerajú jednoliato, sú tvorené množstvom častíc s rozmermi od 
2 cm po 200 m. Sklon prstenca vzhľadom na Zem sa mení s periódou 
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približne 15 rokov, takže niekedy sa pozeráme na prstenec „zdola“, 
inokedy „zhora“, a niekedy je takmer neviditeľný, keďže je k nám 
otočený bokom. Saturn má najmenej 30 mesiacov, najväčší Titan má 
vlastnú, veľmi hustú atmosféru. 

Urán bol ako prvá z planét objavený až v novoveku, v roku 1781. Má 
charakteristický modrozelený nádych, za ktorý vďačí metánu v horných 
vrstvách atmosféry. Sklon jeho osi k rovine obehu okolo Slnka je neob-
vykle veľký, v dôsledku čoho je na každom póle 42 rokov deň a potom 
42 rokov noc. Urán má sústavu prstencov a viac ako 20 mesiacov.  

Neptún je triumfom nebeskej mechaniky: bol objavený potom, ako 
francúzsky matematik a astronóm Leverrier predpovedal jeho existenciu 
a zistil miesto, kde sa bude nachádzať, z odchýlok pozorovanej dráhy 
Uránu od vypočítanej. Stalo sa to v roku 1846. Oblačná atmosféra 
Neptúna rotuje veľkou uhlovou rýchlosťou a dá sa v nej rozpoznať roz-
siahla tmavá škvrna. Neptún má najmenej 8 mesiacov a sondy objavili, 
že aj on má, podobne ako Saturn a Urán, systém tenkých prstencov.  

Pluto je miniatúrna planéta na okraji slnečnej sústavy. Bol objavený 
až v roku 1930. Putuje so svojím mesiacom Charónom po veľmi vý-
strednej dráhe, napríklad v rokoch 1979 – 1999 bol bližšie k Slnku než 
Neptún. Podľa súčasných predstáv je to najväčšie teleso Kuiperovho 
pásu, čo je veľká oblasť za obežnou dráhou Pluta, ktorá obsahuje viac 
než 100 000 planétok s priemerom väčším než 200 km. 

Planétky v páse medzi Marsom a Jupiterom sú pravdepodobne po-
zostatkom z čias vzniku slnečnej sústavy, keď sa v tejto oblasti mala 
vytvoriť ďalšia planéta, ale gravitačný vplyv Jupitera tomu zabránil. Sú 
to nepravidelné skaliská, niektoré sú pokryté krátermi. Bolo objavených 
viac než 200 000 planétok a toto číslo sa stále zväčšuje vďaka použitiu 
nových prístrojov a automatickému spracovaniu snímok. Niekoľko 
desiatok planétok má priemer nad 200 km, najväčšia Ceres má priemer 
933 km. Dráhy planétok sú veľmi nepravidelné a niektoré z nich môžu 
križovať dráhu Zeme. Keďže ide o telesá, ktoré by mohli spôsobiť pri 
dopade na Zem katastrofu, ich dráham sa venuje veľká pozornosť. 
(Najmä v letných mesiacoch, keď noviny nemajú o čom písať.)  

Kométy pochádzajú asi tiež z doby, keď sa tvorila slnečná sústava. 
Sú to zlepence kameňa a ľadu (“špinavé snehové gule“) s priemerom 
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nanajvýš niekoľko desiatok kilometrov. Ich domovom je Oortovo 
mračno ďaleko za dráhou Pluta, ale pod vplyvom pôsobenia okolitých 
hviezd sa môžu vydať na cestu k Slnku. Keď sa kométa ocitne v dosahu 
slnečných lúčov, okolo jej jadra sa vytvorí kóma z odpareného plynu. 
Pri ďalšom približovaní sa k Slnku postupne vznikne základný pozná-
vací znak kométy – jej chvost. Ak je plynný, nemieri k Slnku, ako by 
sme čakali, ale od neho, pretože nad gravitačným pôsobením Slnka 
prevládne tlak žiarenia. Prachové chvosty sú čiastočne pod vplyvom 
gravitácie planét, preto môžu mať aj iný smer. Mnohé kométy sa k Slnku 
pravidelne vracajú, a keďže pri každom prelete okolo Slnka stratia časť 
hmoty, postupne sa zmenšujú, až kým nezaniknú. Najznámejšia je 
Halleyho kométa, zjavujúca sa vždy po 76 rokoch. Každoročne sa objaví 
niekoľko nových komét, ale veľké a dobre pozorovateľné kométy sú 
vzácnosťou. Pre pozorovateľov je to veľký zážitok. V posledných 
rokoch boli takýmito nečakanými návštevníkmi z okraja slnečnej 
sústavy kométy Hyakutake a Hale-Bopp. 

Meteoroidy vznikajú podľa všetkého rozpadom komét a planétok. 
Pri prelete zemskou atmosférou sa rozžeravia – vznikne svetelný úkaz 
zvaný meteor. („Niečo si želaj, padá hviezda.“) Časť meteoroidu, ktorá 
dopadne na Zem, sa volá meteorit. Môže byť železný alebo kamenný. 
Vždy, keď Zem pretne dráhu kométy, ktorá sa rozpadla, vidíme na oblohe 
veľké množstvo meteorov – meteorický roj. Roje nazývame podľa 
súhvezdí, odkiaľ vyletujú. Známe sú napríklad Leonidy zo súhvezdia 
Leva, ktoré sa objavujú vždy v novembri. 

8.3  Život hviezd 

Hviezdy sa dlho považovali za nemenné – to vidno aj zo zaužívaného 
názvu „stálice“. Keby sme ich však mohli sledovať milióny rokov, videli 
by sme, ako sa rodia, ako prežívajú dospelosť, aj ako umierajú. Pri po-
hľade na nočnú oblohu máme pred sebou hviezdy v rôznom štádiu vý-
voja, a to nám umožňuje urobiť si predstavu o celom ich živote. Ukazuje 
sa, že nemennosť hviezd je len zdanlivá a život hviezd je niekedy až 
neuveriteľne dramatický. 


