
Sluneční soustava BZ 85800

Bezpečná manipulace s bateriemi:
– ujistěte se, že vkládáte baterie správně polarizované
– manipulovat s bateriemi by měli dospělí
– nevhazujte baterie do ohně, mohou explodovat
– nemíchejte starší a novější baterie, vyměňujte vždy všechny zároveň
– nekombinujte baterie alkalické, standardní (zinkokarbonové) a dobíjecí (nikokadmiové). Pouze baterie téhož typu a 

baterie typově podobné je možno užít zároveň
– nenabíjejte nedobíjecí baterie
– poškozené a prázdné baterie vždy  vyjměte. Nebudete-li výrobek dlouho užívat, taktéž vyjměte baterie, jinak 

mohou vytéci a poškodit výrobek. Nedojde též ke zkratování v napájecích bodech 
– ujistěte se, že místo pro baterie je vpořádku
– neomývejte namokro, čistěte pouze za sucha

Tento model slouží k výuce o planetách a jejich pohybu vesmírem zábavnou formou. Zmíněný interaktivní model 
ukazuje jména všech planet v našem solárním systému, stejně jako mnoho dalších informací o nich, včetně jejich oběhu 
kolem Slunce.
Manipulaci s modelem znázorňuje obrázek na str. 2 v cizojazyčném manuálu.

Instrukce pro vkládání baterií (str. 3):
– otevřete pomocí šroubováku víko, vložte baterie typu AA nebo LR6 (viz. str. 3, obr. 1)

a uzavřete
– zapňete tlačítkem „on“. Slunce se rozsvítí a plantety začnou obíhat

Výměna žárovky: 
– odšroubujte kopuli Slunce a sejměte. Vyjměte starou žárovku a nahraďte novou s parametry 6V a 150mA

Použití ovladače:
– je potřeba zasunout ovladač do zdířky v základně modelu
– je-li ovladač zasunut správně, tlačítka budou aktivní. Stiskem jednotlivých tlačítek vyvoláte popis té které planety 

(pouze anglicky)
– zmáčknete-li kterékoli jiné tlačítko před dokončením výkladu, tento se ukončí. Je nutno posléze zmáčknout jiné 

tlačítko k vyvolání dalšího výkladu
Příklad: Zmáčkněte tlačítko označené jako „Merkur“ a uslyšíte fakta o této planetě. Můžete si vyslechnout celý výklad a 
počkat na automatické vypnutí nebo zmáčknutím jiného tlačítka výklad ihned ukončíte. 

Překlad jednotlivých popisů planet a Slunce při zmáčknutí daných tlačítek:

Slunce: V řecké mytologii bylo Slunce nazýváno Helios. Římané mu říkali Sol. Slunce je největším objektem v solární 
soustavě. Je to obrovská koule vodíkových plynů, které ovlivňují veškeré dění ve sluneční soustavě. Kolem své osy se 
otočí 1x za 25,4 dne. Sluneční jádro dosahuje teploty 15mil stupňů Celsia (27mil st. Fahrenheita); takováto teplota by 
okamžitě odpařila vše na Zemi. Země obíhá okolo Slunce v jeho vnější atmosféře. Slunce potřebujeme k udržení 
veškerého života na Zemi, ale plná síla slunečního záření by zničila vše živé. Jsme chráněni jak zemskou atmosférou, 
tak i magnetickým polem, jež dovolují pouze části paprsků dopadnout na zemský povrch.

Merkur: V římské mytologii byl Merkur bohem symbolizujícím obchod, cestování a kořist. Planeta evidentně získala 
vlastní jméno na základě svého cestování kolem Slunce za méně než 90 dní – což je rychleji než kterákoli jiná planeta. 
Merkur má tudíž velice krátký rok. Obrat kolem vlastní osy trvá 59 dní. Merkur je jedna z nejmenších planet, dokonce 
menší než Země. Jde o planetu nejblíže umístěnou k Slunci, kterou sem tam nelze zahlédnout. Často je skryta za 
Sluncem nebo se objeví před ním a ztrácí se ve slunečním svitu. Merkur oplývá velmi horkou a tenkou atmosférou, jež 
vylučuje život člověka zde. Merkur byl zmapován při jedné z vesmírných expedic v roce 1974.

Venuše: V řecké mytologii nese příměr pro bohyni lásky a krásy. Je to v pořadí druhá planeta vzdálená od Slunce a 
druhá největší ze všech planet solárního systému, jen o málo menší než Slunce. Kdysi byla Venuše nazývána sesterskou 
planetou Země pro svou velikou podobnost. Až po podrobnější studii se ukázaly její odlišnosti v porovnání se Zemí. 
Teplota zde dosahuje 400 stupňů – dost pro roztavení některých kovů. Dříve se zde nacházela voda, ale postupem času 
byla odpařena. Atmosféru tvoří oxidy uhlíku a větry zde dosahují rychlosti 350km/h. Venuše rotuje pomalu; za jednu 
její otáčku uběhne 243 pozemských dnů. Výzkum zde probíhal několikrát.

Země: Je jedinou planetou, jejíž jméno není odvozeno z řečtiny či latiny. Název pochází ze starogermánštiny. Země má 
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pouze 1 měsíc; na rozdíl od jiných planet a dle současných poznatků je Země jedinou planetou, kde existuje život. Její 
kůra je tvořena mnoha deskami, které se neustále pohybují a mění tvar. 71% zemského povrchu je tvořeno vodou a 
zároveň je toto jediná planeta, kde existuje voda v tekutém skupenství. Atmosféra obsahuje 21% kyslíku a 77% dusíku. 
Za 24 hodin, resp. 1 den, se otočí kolem vlastní osy. Za 365 dní, resp. 1 rok, urazí Země jednu dráhu kolem Slunce. Je 
to nádherné místo pro život, pokud se o Zemi a její životní prostředí budeme náležitě starat.

Mars: Mars je bohem války. Z jeho jména je odvozen název měsíce března (anglicky March). Je to čtvrtá planeta ve 
vzdálenosti od Slunce a sedmá největší ze všech planet, o hodně menší než Země. Mars je po Zemi druhou planetou v 
popředí zájmu člověka. Proto se také mnohé projekty soustředily na nalezení známek života na Marsu. Mnoho robotů 
přistálo na jeho povrchu: poslední expedice z r. 2004 zde objevila zbytky vody. Je zde velice chladno, průměrná teplota 
dosahuje -55 stupňů Celsia, ale může kulminovat od -133 do +27 stupňů. Člověk by zde teoreticky mohl přežít, pokud 
si znehodnotí vlastní prostor pro život. Atmosféra je tenká, tvořená oxidy uhlíku. Obcestovat 1x Slunce trvá této planetě 
687 let. Den zde trvá 24 hodin. Mars má 2 měsíce a nejvyšší hory ve sluneční soustavě; 3x vyšší než je Mount Everest.

Jupiter:  V římské mytologii byl Jupiter králem bohů a vládcem Olympu. Jupiter je zdaleka největší z a též jednou z 
nejjasnějších planet. Je to 5. planeta od Slunce. Kdyby byl Jupiter dutý, vlezla by se do něj Země 1000x. Obsahuje více 
hmoty než všechny planety sluneční soustavy dohromady. Rok na Jupiteru trvá přibližně 12 pozemských let. 1 den se 
rovná 10ti pozemským hodinám. Atmosféra je tvořena z 90% vodíkem a záření zde by bylo pro nechráněného člověka 
smrtelné. Planeta má 16 měsíců a je obklopena tenkými prstenci, jež nejsou ze Země viditelné. Větry dosahují rychlosti 
700 km/h a mraky jsou zchlazeny na -150 stupňů Celsia. Jupitera obíhalo několik sond, jedna z nich – Galileo – po 
dobu 8 let.

Saturn:  Mytologie Říma označuje Saturna jako boha zemědělství. Nám byl zanechán název Saturday (angl. - sobota). 
V pořadí od Slunce 6. Saturn je druhou největší planetou ve sluneční soustavě. Je charakteristický svými okolními 
prstenci, složenými z ledových úlomků a částí horniny. Saturn je pozorovatelný pouhým okem, ovšem ne tak jasně jako 
jiné planety. Stejně jako Jupiter je tvořen více než 75% vodíkem. Rychlost větru dosahuje 1800 km/h. Saturnu trvá oběh 
kolem Slunce 29,5 roku pozemského. Den pak odpovídá 10 hodinám. Objevování Saturnu probíhalo několika 
expedicemi.

Uran:  Uran je řecké jméno pro nejvyššího boha nebes. Jedná se o sedmou planetu od Slunce, 67x větší než Země. Je 
sotva viditelný teleskopem. Uran vypadá jako disk s vírem po stranách. Objeven byl v 18. století jako jedna ze dvou 
planet v moderní době. 84 let trvá Uranu urazit vzdálenost kolem Slunce. Jeho póly jsou tedy 42 let střídavě ve stínu a 
osvětlené. Je to planeta tvořená plyny a její atmosféra je z 83% vodík. Přísluší jí 27 měsíců a přinejmenším 11 prstenců. 
Naposledy zde působila sonda Voyager 2 v roce 1986.

Neptun:  Dle římanů se jednalo o boha moře. V pořadí osmá od Slunce a 4. největší planeta je čtyřikrát větší než Země. 
O Neptunu není mnoho dostupných informací. Primárně je tvořen ledem. Atmosféra Neptunu je povětšinou vodík a 
nepatrně hélium. Jedná se o nejchladnější planetu s nejsilnější větrností ve sluneční soustavě, dosahující rychlosti 2000 
km/h. Planeta je obestřena prstenci a má 13 prokazatelných měsíců. Jeden rok zde odpovídá 165 pozemským a 1 den 
jen něco málo přes 11 hodin. Poznatky o něm byly získány pouze jednou, v r. 1989.

Pluto:  Řím jej měl za boha podsvětí. Jedná se o nejvzdáleněnjší planetu od Slunce a zároveň o planetu nejmenší. Je 
dokonce menší než některé měsíce. Existují názory, že Pluto by mělo být klasifikováno nikoli jako planeta, nýbrž jako 
asteroid. O Plutu je velmi málo informací. Popis složení a jeho atmosféry doposud chybí. Teplota dosahuje -230 stupňů 
Celsia. Jeho orbit je velice nestabilní a rotující v opačném směru než většina známých planet. Jeden rok odpovídá 240 
pozemským rokům a 1 den zde trvá 6 dní na Zemi. Plutu přísluší 1 měsíc. Je to jediná planeta, jež nebyla prozkoumána 
vesmírnou misí. 

Více o naší sluneční soustavě
Vědci se domnívají, že náš solární systém je starý cca 4,6 miliardy let. Většina vědců zastává názor, že byl systém 
stvořen z velkého oblaku plynu a prachu. Díky síle nazývané gravitace se tento oblak začal smršťovat a uprostřed se 
počalo tvořit Slunce, co by výtvor 98% všech plynů a prachu. Zbylá 2% prachu a plynu začala rotovat kolem Slunce a 
utvořila společně 9 planet naší Sluneční soustavy. Plyn a prach také vytvořil většinu měsíců obíhajících planety. 
Asteroidy jsou svítící kusy hornin, tak jako některé planety, ale jsou o mnoho menší. Víme o existenci více než 10.000 
kusů asteroidů ve sluneční soustavě. Hodně z nich je souhrnně nazýváno jako „asteroidový pás“ mezi Marsem a 
Jupiterem. Asteroidy vypadají jako planety obíhající kolem Slunce. Nejmenší z asteroidů jsou jen několik stop velké. 
Zato ty největší mají v průřezu stovky mil. Tento model nám ukazuje, jak vypadá a jak se zhruba chová sluneční 
soustava v mnohonásobně zmenšeném poměru a upravených vzdálenostech od Slunce. Kdybychom totiž dodrželi 
poměr vzdáleností, bylo by Pluto od 10cm velkého Slunce vzdáleno 430 metrů. Země by byla vzdálena 11m. I když se 
pro člověka zdají tyto kosmické vzdálenosti obrovské, nejsou ničím ve srovnání se zbytkem vesmíru. Ve středu našeho 
solárního systému je Slunce, jež je zdrojem veškeré energie potřebné k životu na Zemi. Nám zde na Zemi může Slunce 
připadat jako obrovský svítící míč na obloze, ale ve skutečnosti je to jen „malá“ hvězda. Při pohledu na noční oblohu
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 uvidíte mnohem více hvězd než je možné spočítat. Ve srovnání s nimi je naše Slunce malé. Hvězdy se zdržují ve svých 
vlastních skupinách (souhvězdích). Tak jako planety patří do našeho solárního systému, naše hvězda (Slunce) patří do 
galaxie. Naše galaxie nese název „Mléčná dráha“ a obsahuje více jak 100 miliónů hvězd. Galaxie ve vesmíru vypadají 
jako velké spirály (demonstruje obr. na str. 7). Vědci ještě nejsou za jedno v tom, kolik hvězd má své vlastní planety 
obíhajících okolo nich. Je známo, že mnoho hvězd nemá planety, zatímco jiné vlastní planety mají. Jenže kvůli 
pozorování na tak velkou vzdálenost je složité sledovat něco zřetelně. Ve sluneční soustavě, stejně jako ve zbytku 
vesmíru je toho ještě mnoho neznámého..Pokud vydržíte ve studiu, kdo ví – možná jednou pomůžete nalézt život v jiné 
sluneční soustavě...
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