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8 JEDNODUCHÉ NÁMETY NA PRÁCU S PROGRAMOM 

STELLARIUM 

 

V tejto časti prezentujeme vybrané námety a úlohy pre prácu s programom Stellarium pre šesť 

tematických oblastí:  úkazy na oblohe, kométy, meteory, konjunkcie, Slnečná sústava. 

Predmetné úlohy umožňujú virtuálne sledovať jednotlivé objekty a javy na oblohe, zobrazenie 

ktorých si od užívateľa nevyžaduje mimoriadne zručnosti v práci s programom Stellarium. 

Zároveň tieto úlohy vytvárajú priestor pre rozvoj a motiváciu pre ďalšiu prácu s týmto 

programom. 

 

8.1 Úkazy na oblohe 

 

Najkrajším zážitkom pre pozorovateľov oblohy sú určite úkazy na oblohe, ktoré môžeme 

pozorovať aj voľným okom. Niektoré z nich môžeme vidieť náhodne, napríklad meteor – často 

verejnosťou označovaný ako padajúca hviezda. Pre mnohé z nich však musíme dopredu vedieť 

dátum a čas vhodný na pozorovanie – ako je napríklad zatmenie Slnka, či Mesiaca, alebo 

prechod Venuše cez slnečný disk.  

Prechod Venuše cez slnečný disk 

Prechod planéty cez slnečný disk je vzácnym úkazom, ktorý môže nastať len v prípade 

vnútorných planét t.j. Merkúra, alebo Venuše, vtedy keď planéta prechádza na svojej dráhe 

priamo medzi Zemou a Slnkom. Tento jav je obdobný ako pri zatmení Slnka, vnútorné planéty 

sú však od Zeme omnoho ďalej ako Mesiac, a ich priemet na slnečný disk v čase úkazu je 

omnoho menší. V podstate vidíme iba malý čierny kruh, ktorý pomaly prechádza slnečným 

diskom.  Astronómovia pri takomto jave pozorujú okamih zdanlivého dotyku telesa so 

slnečným diskom a to v štyroch fázach. Prvý kontakt je okamih, kedy sa menšie  teleso z 

vonkajšej strany zdanlivo dotkne kotúča väčšieho telesa. Menšie teleso sa postupne presúva 

pred disk väčšieho telesa. Vo chvíli, keď sa disku väčšieho telesa dotýka už len v jedinom bode 

nastáva druhý kontakt. Tretí kontakt je opakom druhého kontaktu. Teleso sa opäť dotýka disku 

väčšieho telesa z vnútornej strany, ale už nie vo fáze vstupu, ale výstupu. Štvrtý kontakt nastáva, 

keď sa menšie teleso disku väčšieho telesa dotýka z vonkajšej strany.  
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Prechod Venuše cez slnečný disk je zriedkavým úkazom, ktorý sa opakuje každých 243 

rokov s dvojicou prechodov oddelených od seba v rozmedzí 8 rokov. V 21. storočí to bolo 8. 

júna 2004 a 6. júna 2012. Ak ste si tento úkaz nestihli pozrieť na reálnej oblohe, určite oceníte 

možnosť virtuálne pozorovať tento jav v Stellariu.  

Úloha1: Zmerajte čas prvého a druhého kontaktu pri prechode Venuše cez slnečný disk. 

Riešenie: V Stellariu si v paneli nástrojov vyberte čas prechodu Venuše cez slnečný disk a to 

8.6. 2004 a čas o 7 hodine. Pomalým posúvaním času (môžeme po minúte), vidíme ako sa 

Venuša pomaly približuje k okraju Slnka. Zaznačíme si čas kontaktov. Prvý kontakt - 7.15 hod., 

druhý kontakt - 7.33 hod., tretí 12.58 a štvrtý – 13.16 hod. 

 

Obrázok 21 Simulácia prechodu Venuše cez slnečný disk.  

Zdroj: Stellarium 

 

Zatmenia 

 

Medzi najzaujímavejšie úkazy dennej a  nočnej oblohy patria nepochybne zatmenia Slnka a 

Mesiaca. V programe Stellarium si môžeme nájsť aplikáciu na simuláciu tohto javu. Pre 
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spustenie simulácie  „Zatmenie Slnka“ si v paneli nástrojov zvolíme funkciu – „Nastavenia“. 

Hore v zobrazenom okne vyhľadáme aplikáciu „Skript“ a kliknutím na ňu sa dostaneme do 

nového zobrazovacieho okna, kde v ľavej časti zvolíme „Zatmenie Slnka“. Na monitore 

môžeme sledovať priebeh zatmenia zo dňa  21.7. 2009, na území Bangladéša. Počas minútovej 

simulácie vidíme, ako sa obloha na chvíľu zotmie a môžeme vidieť hviezdy aj cez deň.  

Podobná aplikácia je vytvorená aj pre zatmenie Mesiaca.  

Okrem  toho môžeme v programe Stellarium simulovať  priebeh zatmenia podľa 

vlastnej voľby s cieľom určiť presný čas daného zatmenia a približný pás totality. Dátumy 

jednotlivých zatmení Slnka nájdeme napr. na webe 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zatmenie_Slnka. V paneli nástrojov si zvolíme pomocou funkcie 

„ Zemepisná poloha“ miesto pozorovateľa na Slnku a to výberom v pravej časti zobrazeného 

okna s názvom „Zem“.  Dátum vybraného zatmenia Slnka si zvolíme pomocou funkcie „ Dátum 

a čas“.  Menením času budeme sledovať ako prebieha daný jav v tomto zobrazení.   Pre určenie 

presného času zatmenia meníme „Čas“ v krátkych časových intervaloch. Z priebehu zatmenia 

je možné určiť čas zatmenia, ako aj samotné pásmo totality. Ako ukážku sme si zvolili dátum  

3. novembra 2013. Simuláciou daného javu sme určili  čas úplného zatmenia  - 13.33 hod 

a pásmo totality, ktoré prechádza Atlantickým oceánom a južnou časťou Afriky, ako môžeme 

vidieť na Obrázku 22.  

 

Obrázok 22 Zatmenie Slnka z pohľadu Slnka.    

Zdroj: Stellarium 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zatmenie_Slnka
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Kométy 

 

Kométy  fascinujú a inšpirujú ľudstvo už celé stáročia. Avšak veľké kométy, s prekrásne 

rozvinutým chvostom možno vidieť len raz - najviac dvakrát za storočie. Malé kométy, ktorých 

je najviac, možno vidieť ďalekohľadom. Neoceniteľným pomocníkom pri vyhľadávaní komét 

sú družice a najväčším „lovcom“ z nich je slnečná družica SOHO. Do súčasnosti bolo 

dostatočne presne pozorovaných a katalogizovaných viac ako 1 200 komét. Kométy môžeme 

podľa Freda Whippleho považovať za snehové gule, resp. zlepenec kamenia, ľadu a prachu. 

Dnes už vieme, že takéto teleso je navyše „premiešané“ so zamrznutými prchavými materiálmi 

a plynmi, s priemerom iba niekoľko kilometrov. Jadro kométy nemá homogénnu štruktúru, 

skladá sa z niekoľkých vrstiev. Vonkajšia vrstva je tenká, pórovitá, tvoria ju veľmi prchavé 

ľady.  Kométy sú v podstate chladné telesá nemajú vlastný zdroj svetla, a keď sú od Slnka 

veľmi vzdialené, sú pre nás neviditeľné. Keď sa však na svojej dráhe približujú k Slnku, ich 

vzhľad sa výrazne mení. Vo vzdialenosti 5 AU od Slnka (dráha Jupitera) slnečné žiarenie 

rozruší povrch kométy. Pevný ľad na povrchu kométy sa vyparuje a molekuly plynov, ktoré 

unikajú priamo z povrchu do okolitého priestoru, vytvoria okolo jadra (hlavy) kométy - komu, 

riedky obal s priemerom až 100 tisíc km. Slnečný vietor vytrháva z hlavy kométy jednotlivé 

molekuly a prachové častice, a ženie ich od kométy,  v smere od Slnka. Tak vzniká vo 

vzdialenosti 1 až 2 AU od Slnka chvost kométy, ktorý môže  pri jasných kométach dosahovať  

až stovky miliónov km. Chvosty môžu byť priame, tvorené molekulami plazmy, alebo 

zakrivené (prachové chvosty). Materiál uvoľnený z kométy zostáva v dráhe kométy. Pri 

každom návrate k Slnku tak kométa stráca asi jednu tisícinu svojej hmotnosti. Nakoniec z nej 

ostane iba teleso z málo rozpustného materiálu pozliepaného dokopy špinavým ľadom.  

Podľa doby obehu kométy delíme do dvoch základných skupín - dlhoperiodické 

a krátkoperiodické. Ak je obežná doba kométy  dlhšia ako 200 rokov, patrí do skupiny 

dlhoperiodických komét - napr. kométa  Hyakutake 1996 (15 000 rokov),  Hale-Bopp 1997 ( 3 

000 rokov). Tieto kométy pochádzajú z Oortovho oblaku - veľkého  rezervoára komét, zo 

vzdialenosti 3 000 AU od Slnka. Krátkoperiodické kométy môžeme rozdeliť na dve zreteľne 

oddelené skupiny – kométy typu Halley s obežnou dobou v rozmedzí 20 – 200 rokov a kométy 

Jupiterovej rodiny -  s obežnou dobou do 20 rokov. 

Častými obletmi kométy okolo Slnka sa vytvára na povrchu jadra tmavá, tenká kôra, 

ktorá sa lokálnym zahriatím môže rozrušiť až natoľko, že nastane rozpad alebo výbuch kométy. 
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Rozpad kométy môže nastať aj vďaka gravitačným účinkom Slnka, alebo obrej planéty. 

Naposledy bolo možné pozorovať takýto rozpad „ v priamom prenose“ v roku 1994, keď sa 

kométa Shoemaker – Levy 9 pri tesnom priblížení k Jupiteru  rozpadla na stovky častí, ako to 

môžete vidieť na Obrázku 23.  Stopy dopadu v atmosfére Jupitera bolo možné pozorovať zo 

Zeme až do októbra 1997. Podľa odhadov mali jednotlivé jadrá kométy pred dopadom priemery 

od 150 do 600 m, hmotnosti rádu 109 kg a pri dopade sa uvoľnila energia okolo 3.1020 J. 

 

Obrázok 23 Rozpad kométy Shoemaker - Levy 9.   

Zdroj:  NASA, ESA 

 

Povrch kométy v súčasnosti už môžeme skúmať priamo a to pomocou kozmických 

sond. Medzi posledné úspechy takéhoto výskumu môžeme zaradiť  americkú sondu Stardust, 

ktorá sa priblížila ku kométe Wild 2 a  odkryla nám tak podivný svet –  vysoké vrcholky (až 

100 metrov), hlboké krátery (150 metrov) a desiatky  výtryskov na jej povrchu.  Ochrannými 

štítmi sondy bolo zachytených viac ako milión častíc za sekundu - a tento vzácny náklad,  nám 

sonda  doviezla až na Zem. Sonda Deep Impact získala materiál dokonca spod povrchu kométy 

9/Tempel a to šikmým zasiahnutím jej jadra projektilom. Tento výbuch uvoľnil celkom 200 

tisíc ton vody a  asi tisíc ton prachu.  V súčasnosti už kometárny výskum pokročil ďalej – modul 

Philae sondy Rosetty dopadol na jadro kométy 67P/Churyumov-Gerasimenko. Zo snímkov, 

ktoré zaslala 6.8.2014 bol najväčším prekvapením vzhľad jadra tejto kométy. Ukázalo sa, že 

má dvojité jadro, s priemerom 3,5 až 4 km, ktoré rotuje s periódou 12,4 hodín.  Kométa 

s obežnou dobou 6,6 roka, veľkou poloosou dráhy 3,5 AU a perihéliom 1,3 AU patrí do 

Jupiterovej rodiny komét. 
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Obrázok 24 Jadro kométy 67P/Churyumov-Gerasimenko.   

Zdroj: Nasa 

 

V programe Stellarium si môžeme nasimulovať dráhu kométy.  

 

Úloha2. Zo simulácie pohybu kométy PANSTAR zistite čas, kedy bolo možné pozorovať 

chvost kométy a jej najväčšiu jasnosť. 

Riešenie: Pre zobrazenie kométy je potrebné nahrať si aktualizované údaje do našej verzie 

programu Stellarium. V ľavom paneli nástrojov si zvolíme „ Nastavenie“ a v ponúknutom 

menu klikneme na „ Moduly“. Na ľavej strane zobrazeného okna zaklikneme „Editor slnečnej 

sústavy“ a v dolnom okne s názvom „Možnosti“ označíme „Nahrať pri spustení“ a „ Nastaviť 

“.  V zobrazenom okne v ľavej časti vyberieme kométu PANSTAR a v dolnom políčku 

klikneme na „Aktualizácia orbitálnych elementov“. Po stiahnutí aktualizácie je potrebné 

Stellarium vypnúť a znovu zapnúť.  Nastavíme si čas pozorovania – prvé dni decembra 2013 

a pomocou funkcie v ľavom paneli nástrojov „Hľadať“  a do zobrazeného okna zapíšeme 

C/2006 Panstar. Stellarium nám zobrazí kométu. Jej priblížením (pomocou kolieska na myši) 

vidíme jasný obláčik, ktorý pomocou funkcie v dolnom paneli nástrojov zacentrujeme. 

Posúvaním času postupne vidíme, ako sa rozvinie chvost kométy. Najprv plynový, ktorý pri 

posúvaní času (oblete kométy okolo Slnka) sa orientuje vplyvom slnečného vetra,  od Slnka. 

Viditeľný je aj prachový chvost, ktorý nepodlieha tlaku slnečného vetra.  
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Obrázok 25 Simulácia kométy PANSTAR.   

Zdroj: Stellarium 

 

Meteory  

 

Najvzrušujúcejší zážitok z nočnej oblohy prináša pohľad na „padajúcu hviezdu“, svetelný úkaz 

v atmosfére – meteor. Tento jav vzniká preletom medziplanetárneho telieska - meteoroidu  

atmosférou Zeme. Jeho „stretávacia“ rýchlosť s atmosférou je v rozmedzí od 10 do 70 km/s.  

Žiarenie nastáva približne vo výške 120  km nad povrchom  Zeme. Meteory delíme na 

sporadické a rojové. Rojové meteory patria ku konkrétnemu materskému telesu – najčastejšie 

kométe, ktorá dráhu Zem pretína. Hovoríme vtedy o činnosti meteorického roja. V prípade 

rojových meteorov môžeme určiť  miesto na oblohe, z ktorého jednotlivé meteory zdanlivo 

vychádzajú, nazývame ho radiant.  Pomenovanie roja sa odvíja od názvu súhvezdia, v ktorom 

sa radiant nachádza.  

Ak chceme tento úkaz pozorovať  na nočnej oblohe a nechceme sa spoliehať na náhodu, 

je vhodné zvoliť čas pozorovania v období maxima činnosti rojových meteorov. Medzi 

najbohatšie roje patria Perzeidy, ktorých maximum môžeme pozorovať  začiatkom augusta. 
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V tom čase Zem križuje dráhu kométy Swift – Tuttle, v ktorej sa nachádza z nej uvoľnený 

materiál.  V  maxime môžeme vidieť  80 až 100 meteorov za hodinu, ako pozdrav od materskej 

kométy. V Stellariu si môžeme tento úkaz nasimulovať. V paneli nástrojov si zvolíme funkciu 

„Zobrazovanie objektov“ a v spodnej časti zobrazovacieho si nastavíme simuláciu počtu 

meteorov za hodinu. Ak chceme však pozorovať reálne zobrazenie činnosti meteorického roja 

je potrebné aktualizovať údaje. Ukážeme si to v nasledujúcom príklade.  

 

Úloha 3: Nájdite radiant meteorického roja Leoníd. 

Riešenie:  Zvolením funkcie „Nastavenie“ v ľavom paneli nástrojov sa nám zobrazí ponuka 

možností, z ktorej vyberáme „Moduly“.  V ľavej strane zobrazovacieho okna si označíme  

„Meteorický roj“ a je potrebné v dolnej časti označiť „Nahrať pri spustení“ a „Nastaviť“. 

V ďalšom je potrebné označiť frekvenciu meteorov za hodinu a potvrdiť „ Uložiť“. Po vypnutí 

a zapnutí programu  Stellarium máme k dispozícii frekvenciu meteorov. V dolnom paneli 

nástrojov nám pribudne ikona na spustenie meteorov. Pre simulovanie daného roja je potrebné 

poznať dátum maxima meteorického roja a nastaviť čas na dátum maxima.  

 

Obrázok 26 Nastavenie radiantu meteorického roja.  

Zdroj Stellarium. 
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Obrázok 27 Aktualizácia údajov radiantu meteorického roja v programe Stellarium.  

Zdroj: Stellarium 

 

V našom prípade simulujeme meteorický roj Leoníd, ktorý má maximum 16 až 17 – 

tého novembra. Stellarium si nastavíme tak, aby sme mali súhvezdie Leva v zornom poli 

obrazovky. A tak sa pokochať nádherným zobrazením meteorov, ktoré zdanlivo vychádzajú 

z jedného miesta na virtuálnej oblohe, ako vidíme na Obrázku 28. Ide o pozdrav kométy 

Tempel – Tuttle, ktorá je materským telesom tohto roja. Prúd meteoroidov, ktorý je rozložený 

pozdĺž dráhy tejto kométy nemá všade rovnakú hustotu. Každých 33 rokov prejde Zem 

hustejším miestom roja a v tom čase môžeme vidieť viac ako tisíc meteorov za hodinu. Tento 

astronomický úkaz sa nazýva meteorický dážď. V roku 1966 bolo vidieť až 100 000 meteorov 

za 20 minút. Priemer tohto prúdu je 35 000 km.   Ak chceme konkrétne zobraziť daný bod, 

uložíme si záznam v Print Screen režime a následne ho spracujeme v grafickom editore napr. 

Skicár, kde môžeme jednotlivé dráhy meteorov predĺžiť, čím dostávame radiant meteorického 

roja. Na Obrázku 29 môžeme vidieť, že leží v hrive Leva. 
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Obrázok 28 Simulácia meteorického roja Leoníd.   

Zdroj: Stellarium 

 

 

Obrázok 29 Určenie radiantu meteorického roja Leoníd.    

Zdroj: Stellarium 
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Konjunkcie 

 

Vďaka neustálemu pohybu planét okolo Slnka môžeme ich pozorovať vždy na inom mieste 

nočnej oblohy. Kedy je najlepšie pozorovať danú planétu ?  Vzhľadom na dráhu Zeme si 

môžeme planéty rozdeliť na vnútorné (Merkúr, Venuša) a vonkajšie (Mars, Jupiter, a Saturn).  

Vonkajšie planéty môžeme najlepšie pozorovať, keď sú na opačnej strane ako Slnko, v opozícii. 

Keď Slnko zapadá, vychádzajú nad obzor a môžeme ich pozorovať počas celej noci. Naopak, 

ak sa na svojej dráhe zdanlivo priblížia k Slnku strácajú sa nám na dennej oblohe v jeho žiari. 

Úkazu, pri ktorom sa planéta dostane do zákrytu so Slnkom hovoríme konjunkcia. Všeobecne 

je konjunkcia okamih, keď sú si na oblohe uhlovo blízke dve telesá a majú rovnakú rektascenziu 

(nebeská obdoba zemepisnej dĺžky). V prípade takéhoto postavenia viacerých planét je to 

naozaj pekný zážitok (Obrázok 30).  

 

Obrázok 30 Konjunkcia planét.  Zdroj Stellarium 

 

Ďalším sledovaným aspektom býva kvadratúra. Je to taká poloha telesa, že medzi 

Slnkom, Zemou a telesom je pravý uhol. Teleso, ktoré je v kvadratúre, sa dostane najvyššie na 

oblohu práve v čase východu, či západu Slnka, podľa toho, či je vo východnej, alebo západnej 

kvadratúre.  
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Obrázok 31 Pozície planét pri obehu okolo Slnka 

 

V prípade vnútorných planét opozícia nenastáva. Merkúr a Venuša sa nemôžu vzdialiť 

od Slnka. V čase ich najväčšej výchylky od Slnka, ktorá sa nazýva elongacia,  môžeme tieto 

planéty pozorovať bez toho, aby sa strácali v žiari Slnka. Pri vnútorných planétach môžeme 

pozorovať fázy podobne ako u Mesiaca. Keď je planéta k nám najbližšie, je osvetlená na 

opačnej strane ako je pozorovateľ na Zemi, takže ju nevidíme (dolná konjunkcia). Keď je na 

svojej dráhe zdanlivo najďalej od Zeme je v splne, ale súčasne je zakrytá Slnkom, takže ju 

nevidíme (horná konjunkcia). 

Úloha 4: Určte, v akom časovom intervale môžeme vidieť Venušu ako zorničku a ako 

večernicu.  

Riešenie: V Stellariu si nastavíme čas tesne pred východom Slnka. Pomocou funkcie  „Hľadať“ 

nájdeme polohu Venuše. Postupne  posúvame čas, tak aby sa Venuša dostala čo najďalej od 

Slnka – do západnej elogancie. Čas si zaznamenáme. Postupne budeme posúvať čas tak, aby sa 

Venuša dostala do východnej elogancie – teda aby bola viditeľná po západe Slnka. 

Úlohy na riešenie: 

 

1. Pozorujte zatmenie Mesiaca a určte časy jednotlivých kontaktov. 

2. Určte radiant a približný čas maxima  meteorického roja Perzeíd. 

3. Určte dátum a čas najvhodnejšieho pozorovania Merkúra (eloganciu) v tomto roku. 

4.  Simulujte pohyb kométy ISON pre čas prechodu okolo Slnka. 
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5. Nájdite dátum a čas  pozorovania, keď na nočnej oblohe je možné vidieť všetky planéty 

viditeľné voľným okom. 

6. Určte relatívne číslo Slnka pre dnešný deň. 

7. Určte čas mesačnej fázy. 

 

8.2 Slnečná sústava 

 

Centrom slnečnej sústavy je naša životodarná hviezda - Slnko. Jeho gravitácia riadi obeh 

všetkých objektov slnečnej sústavy.  V jeho gravitačnom poli sa nachádza osem planét so 173 

doteraz známymi  mesiacmi, ktoré obiehajú Slnko  prakticky v jednej rovine. Do tejto rodiny 

sa radia aj trpasličie planéty, asteroidy, kométy a medziplanetárna hmota. Hranice slnečnej 

sústavy tvorí Oortov oblak, sférická oblasť ľadových objektov, ktorá siaha až do vzdialenosti 

50 000 AU od Slnka.  

Podľa fyzikálnych vlastností planéty delíme na terestrické – Zemi podobné, ktoré majú 

pevný čadičový povrch (Merkúr, Venuša, Zem a Mars) a joviálne – hviezdam podobné planéty 

(Jupiter , Saturn, Urán a Neptún).   Joviálne  planéty ďalej delíme na plynových obrov (Jupiter, 

Saturn) a ľadových obrov (Urán a Neptún).  Rozdiel medzi terestrickými  a joviálnymi 

planétami nie je len vo vzdialenosti týchto planét od Slnka, ale hlavne v zložení, a rozmeroch.   

Ďalším typom objektov slnečnej sústavy sú trpasličie planéty. Ich trieda sa 

kategorizovala pomerne nedávno a to vďaka zlepšeniu pozorovacej techniky. Za dráhou Pluta 

sme objavili množstvo nepoznaných malých telies slnečnej sústavy. Za trpasličiu planétu 

považujeme teleso guľatého tvaru, ktoré má diferencované vnútro, tj. jadro, plášť a kôru, ale 

priestor jeho dráhy je nevyčistený, tj. v jeho blízkosti sa nachádza množstvo malých telies. 

V súčasnosti do tejto kategórie patrí päť objektov a to Ceres, Pluto, Eris, Haumea a Makemake.  

Niektoré z nich majú vlastné mesiace. 

Asteroidy sú nepravidelné, malé objekty, ktoré sa v slnečnej sústave poväčšine 

sústreďujú do dvoch pásiem. Prvý sa nazýva Hlavný pás a nachádza sa medzi dráhou Marsu 

a Jupitera. Druhý pás sa nachádza za dráhou Neptúna, známy ako transneptunický pás, alebo 

Kuiperov pás.  

Priestor medzi objektmi slnečnej sústavy nemôžeme považovať za prázdny, vypĺňajú 

ho malé zrnká plynu a prachu. 
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Úloha 5:  Určte pomerné vzdialenosti planét, a trpasličích planét od Slnka. 

Riešenie: V Stellariu si pomocou funkcie „Zemepisná poloha“ v ľavom paneli nástrojov 

nastavíme miesto pozorovania zo Slnka. Pomocou funkcie „Vyhľadávanie“  nájdeme  

jednotlivé planéty slnečnej sústavy. Po ich priblížení (kolieskom na myši),  sa nám na monitore 

ukáže  detailný povrch planéty. V ľavom hornom rohu obrazovky sa zobrazia údaje o danej 

planéte. Vzdialenosť od Slnka sa síce počas roka mení, ale v pomernom vyjadrení vzdialeností 

je to len nepatrná výchylka. Do poznámkového bloku si zaznačíme údaje o vzdialenosti 

jednotlivých planét od Slnka v AU a ich rovníkovom priemere. Na obrázku 44, môžeme vidieť 

detailný povrch Marsu. Za zástupcu trpasličích planét si zvolíme Ceres a Pluto. Tieto dve 

trpasličie planéty sa nachádzajú v odlišných oblastiach slnečnej sústavy. Ceres - v hlavnom 

páse (medzi dráhou Marsu a Jupitera) a Pluto za dráhou Neptúna.  Polomery trpasličích planét 

kvôli viditeľnosti nahradíme 0,1RZ (viď Tabuľka 28). Údaje spracujeme v programe MS Excel 

pomocou bublinového grafu.  Na Obrázku 32 môžeme vidieť, že vzdialenosti terestrických 

planét od Slnka sú v prvom priblížení  „nakopené“ okolo 1 AU, zatiaľ čo vzdialenosti 

joviálnych planét sú omnoho rozsiahlejšie.  

 

Tabuľka 28 Vzdialenosti a polomery vybraných objektov Slnečnej sústavy 

Planéta Vzdialenosť 

v AU 

Polomer 

planéty 

v jednotkách 

RZ 

Planéta Vzdialenosť 

v AU 

Polomer 

planéty 

v jednotkách 

RZ 

Merkúr 0,386 0,3 Jupiter 5,29 11,2 

Venuša 0,721 0,9 Saturn 9,93 9,41 

Zem 0,999 1,0 Urán 20 3,98 

Mars 1,5 0,53 Neptún 29,97 3,81 

Ceres 2,98 0,1 Pluto 32,7 0,1 
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Obrázok 32 Relatívne vzdialenosti vybraných objektov Slnečnej sústavy 

 

Slnko 

 

Slnko je obrovská rotujúca plazmová guľa. Do jeho objemu by sa zmestilo 1 300 000 Zemí. 

Podobne ako väčšina hviezd, je  zložené predovšetkým z vodíka a hélia. Jeho stredná hustota 

dosahuje len 1,4 hustoty vody. Ale vodík v strede Slnka, pod obrovskou tiažou vonkajších 

vrstiev je stlačený natoľko, že hustota tam dosahuje až 150 g/cm3. Tlak a teplota centrálnych 

oblastí dosahujú obrovských hodnôt potrebných na priebeh termonukleárnych reakcií,  premeny 

vodíka na hélium. Uvoľnená energia sa šíri od jadra až na povrch, kde je vyžarovaná  vo forme 

elektromagnetického žiarenia. Všetko elektromagnetické žiarenie, vrátane dominujúceho 

viditeľného žiarenia sa vytvorí v najnižšej časti atmosféry Slnka – vo fotosfére. Keď sa 

pozeráme na Slnko, vidíme práve túto časť jeho atmosféry.  

Fotosféra pozorovaná pri vysokom priestorovom rozlíšení má bunkovú štruktúru 

pripomínajúcu včelí plást, ktorú nazývame granulácia. Povrch Slnka pokrýva v každom 

okamihu približne 2,5 milióna granúl. Tieto magnetické elementy s typickým priemerom 150 

km sú produktom slnečného povrchového dynama, ktoré generuje magnetické pole v dôsledku 

turbulentných pohybov plazmy. A práve magnetické pole je zodpovedné za škvrny ( tmavšie 

miesta) a fakulové polia (jasnejšie miesta oproti povrchu), ktoré môžeme vo fotosfére 

pozorovať.  

0 5 10 15 20 25 30 35

Vzdialenosti objektov v AU

Pomerné vzdialenosti objektov Slnečnej sústavy
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Škvrny sa vyskytujú samostatne, alebo v skupinách. Sú zložené z jadra (umbra) a tieňa 

(penumbra).  Majú nepravidelný tvar. Ich teplota  je nižšia (približne o 2000 K) ako teplota 

okolitého povrchu. Priemer typickej škvrny je približne 30 000 km a indukcia  magnetického 

poľa je 0,2 až 0,3 T, teda desaťtisícnásobne viac ako je indukcia magnetického poľa Zeme. 

Škvrny sa v čase vyvíjajú.   Životnosť typickej škvrny je niekoľko týždňov. Škvrny nad 50 000 

km môžeme rozoznať aj voľným okom. Najväčšie škvrny dosahujú priemer 300 - krát väčší 

ako priemer Zeme. Tie  sa  vyskytujú len v  skupinách, zložitých komplexoch niekoľkých 

desiatok škvŕn.  

Škvrny sa poväčšine vyskytujú v skupinách. Časom sa škvrny zväčšujú a drobia až 

celkom zaniknú. Svojím posuvom na slnečnom kotúči nám umožňujú určiť rotáciu Slnka. Už 

začiatkom 17. storočia objavitelia slnečných škvŕn  opísali diferenciálnu rotáciu vonkajších 

vrstiev Slnka.  Nakoľko nie je pevným telesom, ani rýchlosť jeho rotácie nie je všade rovnaká. 

Na rovníku sa Slnko otočí raz za 25,38 dňa, na póloch raz za 36 dní. Synodická doba rotácie, 

čiže rotácia, ktorá berie do úvahy aj pohyb Zeme okolo Slnka je 25 dní (voči nehybnému 

objektu je to 27 dní).  V porovnaní s inými hviezdami je rotácia  Slnka pomalá. 

Počet slnečných škvŕn na Slnku sa mení v období približne  11 rokov. Prvé škvrny 

nového cyklu sa objavujú vo vyšších heliografických šírkach, no v priebehu ďalších rokov sa 

ich počet zvyšuje a posúvajú sa smerom k rovníku Slnka. Mieru aktivity slnečnej fotosféry 

popisujeme  Wolfovým číslom, nazývaným tiež relatívne číslo. Jeho hodnotu môžeme 

vypočítať podľa vzorca 

 𝑅𝑒 = 𝑘(10𝑔 + 𝑛) 1)  

kde g je počet skupín na Slnku,  n je celkový počet škvŕn a k je konštanta, ktorá závisí od 

zväčšenia ďalekohľadu. Pre naše účely ide len o názorné priblíženie aktivity na Slnku, preto 

konštantiu k nebudeme brať do úvahy.  Navyše vo verzii programu  Stellarium 0.13.0 

nezodpovedá počet škvŕn realite, ide len o simuláciu daného javu. V období maxima slnečného 

cyklu relatívne číslo dosahuje hodnotu  viac ako  300, ale v období minima môže byť fotosféra 

úplne bez škvŕn. Meranie cyklov sa začalo v roku 1755 a v súčasnosti od roku 2008 práve 

prebieha 24. Slnečný cyklus. 
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Úloha 6: Určte relatívne číslo Slnka a približnú rotáciu Slnka pomocou škvŕn. 

Riešenie: Pomocou programu Stellarium si zobrazíme Slnko. Pre lepšiu viditeľnosť škvŕn, 

zvolíme v dolnom paneli nástrojov funkciu „atmosféra“. Zacentrovaním Slnka a priblížením 

pomocou myši, dostávame virtuálny pohľad na slnečnú fotosféru. V našom prípade ide 

o virtuálne pozorovanie zo dňa 22.9. 2013, ako môžeme vidieť na Obrázku 33. Na obrázku 

môžeme vidieť dve skupiny, v ktorých môžeme napočítať 12 škvŕn. Vypočítané relatívne číslo 

je  32. 

Pre určenie rotácie Slnka si vyberieme funkciu „Dátum a čas“ . Dni meníme až do času, 

kým sa na ľavom okraji Slnka neobjaví škvrna.  Postupným pridávaním dní sa škvrna pohybuje 

plynule po kotúči Slnka, až zajde za jeho pravý  okraj. Dni meníme postupne až kým sa nám 

škvrna neobjaví  znovu na ľavom okraji Slnka.  Dostávame približný výsledok  28 dní, čo je 

v súlade s pozorovaniami. 

 

 

Obrázok 33 Slnečné škvrny vo fotosfére Slnka zo dňa  22.9. 2013  

Zdroj : Stellarium 
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Planéty a ich mesiace 

 

Planéty slnečnej sústavy môžeme podľa ich fyzikálnych vlastností rozdeliť terestrické planéty 

– Zemi podobné a joviálne, ktoré sú svojím zložením podobné skôr hviezde. Základný rozdiel 

medzi týmito planétami je hlavne v ich zložení.  

Terestrické planéty majú pevný povrch, vysoký obsah železa a ťažkých kovov a 

relatívne vysokú hustotu ρ = 5000 kg.m-3.  Sú zložené predovšetkým z kremičitanových hornín. 

Nachádzajú sa bližšie k Slnku (Mars 1,5 AU), preto aj teplota na ich povrchu je omnoho vyššia. 

Sú to malé planéty –  objem Jupitera je 1 319 krát väčší ako objem Zeme, ktorá je  najväčšia 

z terestrických planét. Ich rotácia je pomalá, Venuša má dokonca najpomalšiu rotáciu zo 

všetkých telies slnečnej sústavy.  

Joviálne planéty sa skladajú  predovšetkým z vodíka a hélia (terestrické planéty majú 

nedostatok týchto ľahkých prvkov), nemajú pevný povrch a ich hustota je len o niečo vyššia 

ako hustota vody ρ = 1000 kg.m-3. Planéta Saturn má hustotu ešte omnoho menšiu (ρ = 700 

kg.m-3 ), v nekonečnom mori by sa táto planéta vznášala. Ich rozmery sú kolosálne – do objemu 

najväčšej planéty Jupitera by sa zmestili všetky planéty spolu. Jeho  rovníkový priemer je 11 

krát väčší ako priemer Zeme  (ale aj rovníkový priemer relatívne malých ľadový obrov je 

štyrikrát väčší, ako priemer Zeme). Nachádzajú sa vo väčších vzdialenostiach od Slnka (Jupiter 

5 AU, Neptún takmer 30 AU) a preto ich teplota v stupňoch Celzia dosahuje mínusové hodnoty.   

Rotácia joviálnych planét je omnoho vyššia, rádovo okolo 10 hodín (najvyššia je u Jupitera – 

tento kolos sa otočí okolo svojej osi za 9 h 54 minút). Navyše joviálne planéty majú na rozdiel 

od terestrických planét svoj systém prstencov (najvýraznejší je Saturnov prstenec) a systém 

mesiacov (najviac známych mesiacov má Jupiter). 

Mesiace planét – sa pohybujú v gravitačnom poli planéty t.j. obiehajú okolo nej. Podľa  

aktuálneho zoznamu z októbra 2014 je  počet mesiacov planét slnečnej sústavy 173, ktoré sú 

prerozdelené takto: Zem 1, Mars 2, Jupiter 67, Saturn 62, Urán 27, Neptún 14.  

Všeobecne platí, že mesiace planét, ktoré vznikli spolu s planétou obiehajú okolo  

planéty v jej základnej rovine a majú dostatočnú hmotnosť na guľovitý tvar. Pri ostatných 

mesiacoch ide zväčša o zachytené mesiace z pásma asteroidov, ktoré sú malé a majú aj 

nepravidelný tvar. Najväčším mesiacom v Slnečnej sústave je Jupiterov mesiac Ganymedes – 

s priemerom 5 262 km,  ktorý je dokonca väčší ako planéta Merkúr. Svet mesiacov je náramne 

rôznorodý. Jupiterov mesiac Io je geologicky najaktívnejšie teleso v slnečnej 
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sústave.  Potenciálnym nositeľom života je ľadom pokrytý Jupiterov mesiac Európa, kde sa pod 

prikrývkou ľadu  skrýva oceán morskej vody. V súčasnosti je najviac skúmaný Saturnov mesiac 

Titan, ktorý má hustú atmosféru a svojím metánovým kolobehom najviac zo všetkých telies 

slnečnej sústavy pripomína Zem. Je to zatiaľ jediný mesiac, okrem nášho Mesiaca, na ktorom 

pristála pozemská sonda (Huygens 2005). V programe Stellarium si môžeme urobiť virtuálnu 

prehliadku jednotlivých typov mesiacov. Pri priblížení planéty je možné označením 

ľubovoľného mesiaca preskúmať jeho povrch. 

Jednotlivé planéty obiehajú okolo Slnka rôznymi uhlovými rýchlosťami, ich  poloha sa 

neustále mení a preto sa menia aj podmienky pre viditeľnosť zo Zeme. Roviny obežných dráh 

planét sú blízke k rovine ekliptiky.  

Všetky telesá slnečnej sústavy sa pohybujú v gravitačnom poli Slnka a riadia sa 

Keplerovými zákonmi. Johannes Kepler (1571 -1630) – vynikajúci astronóm a matematik na 

základe meraných pozícií Marsu Tychom de Brahe určil eliptickú dráhu  Marsu.  A čo viac – 

jeho vzdialenosť od Slnka.  

Tieto zákony platia všeobecne, môžeme ich použiť aj na iné sústavy napr. systém 

Jupiterových mesiacov. 

Dráhy, po ktorých sa telesá pohybujú určuje prvý Keplerov zákon.  

Planéty obiehajú okolo Slnka  po eliptických dráhach s malou výstrednosťou a spoločným 

ohniskom, ktorým je Slnko. Pri pohybe komét môže ísť aj o iné typy kužeľosečiek napr. parabola 

a hyperbola.  

V prípade našej  Zeme ide o takmer  kruhovú dráhu, jej excentricita je 0,017 ( ešte 

ideálnejší kruh tvorí  dráha Venuše, jej excentricita je len 0,006). Počiatkom januára, keď je 

Zem  v perihéliu (147.106 km) je na severnej pologuli miernejšia zima a na južnej  horúce leto. 

Keď je Zem začiatkom júla v aféliu (152 . 106 km) na severnej pologuli je mierne leto a na 

južnej pologuli tuhšia zima. Priemerný rozdiel teplôt spôsobený excentricitou  dráhy Zeme je 

približne 20.  
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Obrázok 34  Obeh planét okolo Slnka. Sprievodič Slnko - planéta. 

Druhý Keplerov zákon (zákon plôch) určuje rýchlosť pohybu telies na ich dráhe. Plošná 

rýchlosť sprievodiča (vzdialenosť planéta Slnko) planéty je za rovnaký časový úsek rovnaká, 

t.j. planéta sa na svojej dráhe pohybuje rýchlejšie, keď je pri Slnku bližšie. V súlade s 

Keplerovými zákonmi sa Zem v aféliu pohybuje približne o 1 km/s pomalšie ako v perihéliu. 

Jej priemerná obežná rýchlosť je 29,79 km/s. 

Tretí Keplerov zákon dáva do pomeru vzdialenosť planéty 𝑎 (konkrétne veľkých poloosí) a jej 

čas obehu 𝑃 okolo Slnka, čo umožňuje vypočítať vzdialenosť planét od Slnka, tak ako to urobil 

prvýkrát Kepler.  Môžeme ho vyjadriť: Pomer druhých mocnín obežných dôb dvoch planét sa 

rovná pomeru tretích mocnín veľkých poloosí ich dráh. 

 𝑃1
2

𝑎1
3 =  

𝑃2
2

𝑎2
3 

2)  

kde 𝑎1, 𝑎2  sú vzdialenosti planét (veľkej poloosi) od Slnka a 𝑃1, 𝑃2 ich obežné doby. S využitím 

Newtonovho gravitačného zákona môžeme tento zákon zapísať  vo všeobecnejšom tvare ako  

 𝑃2

𝑎3
=  

4𝜋2

𝐺(𝑚1 + 𝑚2)
 

3)  

kde 𝑚1 , 𝑚2 sú hmotnosti planét, 𝐺 je univerzálna gravitačná konštanta. V takomto tvare nám 

umožňuje určiť hmotnosti telies, ktoré sa pohybujú vo vzájomnom gravitačnom poli. Sú to 

perfektné váhy, ktoré nám umožnia odvážiť planéty, ale aj hviezdy v násobných sústavách.  

V prípade pohybu planét okolo Slnka, môžeme tretí Keplerov zákon upraviť na 

jednoduchší tvar ak uvážime, že hmotnosti planét sú omnoho menšie ako hmotnosť Slnka 

a preto ich môžeme zanedbať. Hmotnosť Slnka normujeme na jednotku. 
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Úloha 7: Určte závislosť obežnej doby planét v závislosti od ich vzdialenosti od Slnka 

Riešenie:  V Stellariu si zvolíme miesto pozorovania Slnko a to pomocou funkcie „Zemepisná 

poloha“ v pravom dolnom rohu zobrazovacieho okna s názvom „Planéta“.  Pomocou funkcie 

„ Vyhľadávanie“ si zvolíme postupne každú planétu. V dolnom paneli nástrojov si zvolíme 

funkciu „Ekvatoriálna sieť“ a „Dátum a čas“,  ktorý meníme tak, aby sme simulovali celý obeh 

planéty okolo Slnka.  Je potrebné zaznačiť polohu merania a to buď pomocou blízkej hviezdy, 

alebo pomocou ekvatoriálnych súradníc. Vzdialenosť planéty od Slnka sa nám zobrazí v ľavom 

rohu monitora. Závislosť vzdialenosti planét v astronomických jednotkách (AU) od ich času  

obehu (periódy) nám zobrazí základnú zákonitosť pohybu planét  okolo Slnka – 3. Keplerov 

zákon. O jeho všeobecnej platnosti sa presvedčíme, ak skúmame pohyb iných objektov slnečnej 

sústavy, napríklad pohyb mesiacov okolo planét. My sme si vybrali planétu Saturn a jeho 

štyri    mesiace – Enceladus, Tethys, Rheu a Titan. Postupujeme obdobným spôsobom ako pri 

planétach, pre miesto pozorovania však musíme zvoliť v paneli nástrojov  planétu Saturn. 

Vzdialenosť mesiaca od planéty určíme z údajov na monitore po označení daného mesiaca. 

Obrázok 35 znázorňuje meranie periódy mesiaca Saturna.    Na ilustráciu sme zostrojili graf 

závislosti - vzdialenosti a obežných dôb jednotlivých planét, ktorý môžeme vidieť na obrázku 

36 a závislosť vzdialenosti a obežných dôb mesiacov Saturna na obrázku  37.  

 

Obrázok 35 Mesiac Enceladus  z pohľadu Saturna.  

Zdroj: Stellarium 
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Obrázok 36 Závislosť vzdialenosti planét od ich periódy obehu 

 

Obrázok 37  Závislosť vzdialenosti Saturnových mesiacov od ich periódy obehu 
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Obrázok 38 Mars   

Zdroj: Stellarium 

 

Úloha 8: Určte hmotnosť Marsu pomocou tretieho Keplerovho zákona. 

Riešenie:  V programe Stellarium si nastavíme čas na večerné pozorovanie a  pomocou funkcie 

v ľavom paneli nástrojov „Vyhľadávanie“ si v ponúknutom menu zvolíme Mars. Ak sa práve 

nenachádza na nočnej oblohe, posúvame čas tak, aby bol v zornom poli monitora. Pomocou 

funkcie v dolnej lište „ Zacieliť na vyznačený objekt“ dosiahneme, že ani posúvaním času sa 

nám Mars zo zorného poľa monitora nestratí. Pomocou kolieska na myši si zväčšíme Mars tak, 

aby sme rozoznali aj jeho dva mesiace Phobos a Deimos. Posúvaním času pomocou funkcie 

„Dátum a čas“ pozorujeme obeh mesiacov okolo Marsu. Pre prípad polohy Marsu na dennej 

oblohe odstránime atmosféru pomocou funkcie v dolnej lište panela nástrojov. Nastavíme si 

polohu mesiaca na okraj kotúča Marsu a do poznámkového bloku si zaznačíme čas začiatku 

pozorovania. Posúvaním času dostaneme mesiac do pôvodnej polohy a zaznačíme koniec 

pozorovania. V tomto prípade bol začiatok pozorovania  8.4.2014    o 21 hodine a 19 minút 

a koniec pozorovaného obehu 9.4. 2014  o 4 hodine a 59 minút.  Celý obeh trval  7 hodín a  40 

minút.  Pre výpočet použijeme tretí Keplerov zákon, v ktorom hmotnosť Phobosu zanedbáme. 

Pre vyjadrenie hmotnosti Marsu a dosadením hodnôt tak dostávame 
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𝑀1 =
4𝜋2𝑎3

𝐺𝑃2
=  

4. 9,86. (9, 377. 106 )3

6,67. 10−11. (2,76. 104)2
= 6,4. 1023𝑘𝑔 

čo je zhodný výsledok s encyklopedickou hodnotou hmotnosti Marsu.  

 

Úlohy na riešenie: 

1. Určte rotáciu Jupitera pomocou červenej škvrny. 

2. Vypočítajte pomocou Keplerovho zákona  a obehu Jupiterovho mesiaca hmotnosť 

Jupitera. 

3. Určte v akom časovom intervale môžeme vidieť prstenec Saturna ako úzku priamku 

okolo neho. Aké bude natočenie prstencov k Zemi pri opozíciách Saturna v rokoch  

2001 až 2021 ? 

4. Určte v akom postavení je v súčasnosti planéta Mars a na ktorej pologuli panuje zima. 

5. Pozorujte, ako sa mení veľkosť polárnej čiapočky Marsu v závislosti od času. 

6. Určte v ktorých súhvezdiach sa nachádzajú v súčasnosti jednotlivé planéty. 

7. Určte doby kontaktov pre úplné zatmenie Slnka. 

8. Zistite obeh Mesiaca okolo Zeme. 

9. Určte pomocou programu  Stellarium, ktoré planéty môžeme v súčasnosti pozorovať na 

nočnej oblohe a v ktorom súhvezdí sa nachádzajú. 

  


