
Miniprojekt 

Cesta od středu sluneční 

soustavy až na její okraj 

 

 

 
Zpracovali: M. Teplá z příspěvků a prezentací členů přírodovědného 

klubu ZŠ Vsetín, Luh 1544 

22. 11. 2014 



2 
 

Obsah 

 

1. Úvod a cíle projektu………………………………………………… 3    

2. Vypracování miniprojektu………………………………………….. 3   

2.1. Vznik Slunce ………………………………………………. 3  

2.2. Stavba Slunce………………………………………………. 3 

2.3. Planety a jejich rozdělení…………………………..............  4 

2.4. Symboly planet…………………………………………….. 5   

2.4.1. Naše tvoření……………………………………….. 6 

2.4.2. Přijelo k nám planetárium…………………………. 7 

2.5. Výzkum sluneční soustavy…………………………………. 8 

2.5.1. Průzkumné sondy …………………………………. 8 

2.6. Měření ve vesmíru…………………………………………. 8 

3. Závěr………………………………………………………………...  8 

4. Zdroje……………………………………………………………….  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Úvod a cíle projektu  
 

Na úvod se v letošním školním roce v přírodovědném kroužku budeme dál zajímat o Sluneční 

soustavu, „proletíme se“ od jejího pomyslného středu až po její okraj. Zjistíme, jak vzniklo 

Slunce, rozdělíme planety sluneční soustavy a porovnáme je. Také zjistíme, co všechno o nich 

věděli naši předci a jaké symboly a čísla jim přiřazovali, aby se v nich vyznali. 

Každý z nás si vybere jednu planetu a o té se pokusí zjistit, co nejvíce informací. Stanou se 

z nás výzkumníci vesmíru, s průzkumnými sondami se vypravíme až na okraj naší sluneční 

soustavy a budeme měřit vzdálenosti na Zemi a ve vesmíru. Abychom si to dokázali 

představit, vytvoříme si zmenšený model naší planetární soustavy.  

 

2. Vypracování miniprojektu 

2.1. Vznik Slunce 

Slunce je nejbližší hvězda naší Země a je centrálním tělesem naší sluneční soustavy. Obsahuje 

99 % hmotnosti celé soustavy. Je mohutným zdrojem energie, kterou vyzařuje ve všech 

oblastech elektromagnetického záření, čímž ovlivňuje všechna tělesa sluneční soustavy. Je to 

obrovská žhavá plazmová koule. 

Jak tato hvězda vlastně vznikla? Naše Slunce se zřejmě zrodilo ve velké mlhovině v rovině 

naší Galaxie spolu se stovkami dalších hvězd. V mlhovině původně panovala ve všech bodech 

stejná teplota a hustota. Impulsem k tvorbě hvězd byl zřejmě výbuch blízké supernovy, který 

změnil rozložení hmoty v mlhovině. Obohatila mračno o prvky těžší než železo a částečky 

mračna se daly do pohybu. V centru houstla hmota, vše se začalo pohybovat kolem tohoto 

středu, rostla hustota a teplota, vzniklo tzv. Praslunce. Po dosažení teploty přibližně 15 

milionů stupňů Celsia došlo k zapálení termojaderné syntézy v nitru Praslunce. To mělo za 

následek postupné zastavení smršťování Praslunce a vytvoření energetické rovnováhy, od 

tohoto okamžiku se Slunce stalo hvězdou. 

Slunce je staré asi 4,5 miliardy let, nachází se 25 000 – 28 000 světelných let od středu 

Galaxie a celou ji oběhne za 226 milionů let. 

  

2.2. Stavba Slunce 

Slunce spolu s atmosférou zvanou heliosféra se skládá z několika vrstev. Hlavní části, z nichž 

se Slunce skládá, jsou jádro, zářivá zóna, konvektivní zóna, fotosféra, chromosféra a koróna. 

Jádro Slunce představuje gigantický jaderný reaktor, ve kterém probíhá termojaderná reakce. 

Teplota jádra je přibližně 15 milionů °C. V zářivé zóně už tyto reakce neprobíhají, protože 

teplota 2 000 000°C je nedostatečná k jejich zažehnutí. Konvektivní zóna je někdy 

označována jako vrstva proudění, dochází k přenosu energie prostřednictvím proudů, které 

stoupají vzhůru a ochlazené klesají zpět dolů. Fotosféra je vrstva heliosféry, kterou můžeme 

bez větších problémů pozorovat. Chromosféra je vrstva, která byla objevena při úplných 

zatměních Slunce, kdy se pozorovatelům jevila jako šarlatový prstýnek obepínající Slunce. 

Nejsvrchnější a nejrozsáhlejší vrstvou je koróna. Koróna je zdrojem slunečního větru, 

zasahuje hluboko do sluneční soustavy, má teplotu až 6 000 000 °C a je pozorovatelná 

pouhým okem při úplném zatmění Slunce. 
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Zdroj: http://nevsedni-svet.cz/encyklopedie-vesmiru-slunecni-nitro/ 

 

2.3. Planety a jejich rozdělení 

V 17. století znali lidé ve sluneční soustavě 6 až 7 planet: Merkur, Venuše, Země, Mars, 

Jupiter a Saturn, za planetu považovali také Slunce. V 18. století byla objevena planeta Ceres, 

později Pallas, Juno a další, až jich bylo celkem 23. Samotným astronomům to začalo dělat 

problémy, a proto v 19. století ustanovili pouze 8 objektů jako planety. V roce 1930 byla 

objevena planeta Pluto, kterou ovšem v roce 2006 astronomové na pražském kongresu IAU 

(Mezinárodní astronomické unie) zařadili do kategorie trpasličích planet. V současné době 

tvoří sluneční soustavu 8 planet. 

Rozdělení planet: 

- planety s kamenným povrchem: MERKUR, VENUŠE, ZEMĚ, MARS 

- plynné planety: JUPITER, SATURN, URAN, NEPTUN 

MERKUR - je Slunci nejbližší a zároveň nejmenší planeta ve sluneční soustavě. V římské 

mytologii je Merkur bůh obchodu a cestování, ale také zlodějů. Naši předkové v české kotlině 

měli vlastní staročeské názvy této planety, říkali jí Dobropán nebo Horana. 

http://nevsedni-svet.cz/encyklopedie-vesmiru-slunecni-nitro/
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VENUŠE - je druhá planeta od Slunce ve sluneční soustavě. Je pojmenovaná po římské 

bohyni lásky a krásy Venuši. Jedná se o jedinou planetu sluneční soustavy, která je 

pojmenována po ženě. Nazývá se „sesterskou planetou“ Země. 

ZEMĚ - je zatím jedinou známou planetou, na které existuje život, má vodu, vzduch, obíhá ve 

vhodné vzdálenosti od Slunce. Astronautům se jeví jako maličká modrá planeta s tenkou 

atmosférou, s hnědými kontinenty a bílou oblačností. 

MARS - je čtvrtou planetou od slunce. Svým červeným povrchem si řekla o to, aby se jí 

říkalo "Rudá planeta". Rudé zbarvení je způsobeno přítomností oxidů železa.  

JUPITER - Jupiter je největší planeta sluneční soustavy, plynný obr. Planeta je pojmenována 

po římském bohu Jovovi (v 1. pádě Jupiter).  

SATURN - po Jupiteru druhá největší planeta sluneční soustavy. Planeta byla pozorována již 

starověkými astronomy a byla pojmenována po římském bohu Saturnovi, který byl obdobou 

řeckého boha Krona.  

URAN - ledový obr, nejlehčí z plynných planet. Uran byl starověký řecký bůh nebe, 

nejčasněji nejvyšší bůh.  

NEPTUN - planeta nejvzdálenější od Slunce. Neptun je sice nejmenší z plynných planet, ale 

lze ho nazvat ledovým obrem.   

 

2.4. Symboly planet 

 

Každé planetě lidé přiřadili symbol, aby se v nich vyznali. Symboly jsou zjednodušená 

zobrazení vesmírných těles: 

 Merkurova okřídlená helma a žezlo; rtuť, středa 

 Venušina ruka se zrcadlem; měď, pátek 

 Glóbus s rovníkem a nultým poledníkem  

 Marsův oštěp a štít; železo, úterý 

 Jupiterův blesk nebo orel; cín, čtvrtek 

 Saturnův srp, nebo kosa; olovo, sobota 

 "H" podle iniciály příjmení jeho objevitele Wiliama Herschela 

 Neptunův trojzubec 
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2.4.1. Naše tvoření 

Takto jsme tvořili náš model sluneční soustavy. 

 

Foto 1 – Vybrali jsme si planetu a začínáme                    Foto 2 – Spolupracujeme na Slunci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Foto 3 – Doplnili jsme „energii“ a za chvíli budeme mít hotovo 
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2.4.2. Přijelo k nám planetárium 

Díky vedení naší školy jsme mohli navštívit mobilní nafukovací planetárium. Přicestovalo 

k nám ze sousedního státu Slovenska a moc se nám líbilo. Byl zážitek sedět na polštářích a 

nad sebou vidět naši oblohu, sledovat její změny a poslouchat další zajímavosti o sluneční 

soustavě, hvězdách, planetách a vesmíru nad námi. A takto to vypadalo - viz foto.  
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2.5. Výzkum sluneční soustavy 

 
Výzkum vesmíru a sluneční soustavy, pozorování oblohy patří k nejstarším vědeckým 

disciplínám. V posledních desetiletích probíhá detailní výzkum těles sluneční soustavy. V 

počátcích kosmonautiky se jednalo spíše o průlety sond kolem zkoumaných těles (omezená 

doba na studium), později byly kosmické sondy naváděny na oběžné dráhy kolem Měsíce či 

planet. V několika případech se uskutečnila přistání kosmických sond na povrchu tělesa 

(případně vysazení malého průzkumného modulu). Podstatně více informací může získávat 

pojízdná laboratoř nebo balón vypuštěný do atmosféry planety, který nese gondolu s 

vědeckým vybavením.   

 

2.5.1. Průzkumné sondy 
 

V prostoru sluneční soustavy pracuje v současnosti mnoho umělých kosmických sond. 

Některé známe z televize a z novin. Každá z nich přináší spoustu nových dat, většina z nich 

nás obohatila vědeckými poznatky nebo se je chystá odhalit – a především, každá je důkazem 

technických schopností svých tvůrců. Pokusili jsme se s pomocí internetu vytvořit prezentace 

na téma průzkumné sondy (ukázka naší práce - viz. přiložená prezentace).   

 

 

2.6. Měření ve vesmíru 

Sluneční soustava a vesmír je opravdu neskutečně veliký. Měření v něm je tedy velmi 

obtížné, nemůžeme používat takové jednotky jako na Zemi. Astronomové proto zavedli tyto 

jednotky:  

- Astronomická jednotka AU – střední vzdálenost Země od Slunce - 149 597 870 700 m 

- Světelný rok ly – vzdálenost, kterou urazí světlo ve vakuu za 1 rok – nejedná se o 

měření času – 9 460 730 472 580 800 m 

- Parsek pc – vzdálenost, ze které se dlouhá poloosa zemské dráhy (1 AU) jeví pod úhlem 1" – 

jeden parsek je 3,0857×1013 km = 30 857 000 000 000 000 m 

 

 

3. Závěr 
  

A jsme na konci našeho putování. Nebo ne? Naše touha po poznání „jak to vlastně všechno 

bylo a je“ v naší sluneční soustavě a ve vesmíru, byla uspokojována s každou novou 

informací, poznatkem a pokusem. Čím více jsme se tím ale zabývali, tím více otázek se nám 

začalo vynořovat. Jednu z nich lidé řeší neustále. Je sluneční soustava a vesmír konečný nebo 

nekonečný prostor? Již víme, že vesmír se rozpíná. Pokud je tedy nekonečný, jak se může 

rozpínat? Jestliže je konečný, kde má hranice, co je za jeho hranicí, pokud vůbec nějakou 

hranici má? A tak jsme si uvědomili, že spousta objevů na nás ještě čeká.  

 

„Nejenže je vesmír podivnější než si myslíme, je dokonce podivnější, než si 

dokážeme představit“ (Haldane). 
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