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Tematický okruh: Země ve vesmíru 

   

Anotace: Prezentace slouží k k názornému výkladu o planetě Venuši.  
  Charakterizuje typ planety, velikost, její složení, atmosféru,   
  možné podmínky pro život a porovnání s ostatními planetami. 

 

 

 

 

 



VENUŠE 



• Venuše je ze všech planet 
sluneční soustavy Zemi 
nejpodobnější.  

• Je teplejší než Země, 
protože je blíž Slunci,            
ale jinak mají obě planety 
podobnou velikost, 
hmotnost a složení. 

• Na Venuši však není voda 
ani život a pokrývá ji 
hustá a dusivá atmosféra. 

• Povrchová teplota Venuše 
je 460°C a délka jednoho 
dne Trvá 243 pozemských 
dní. 



Venuše má pevné železné             
a niklové jádro, tekuté 
železné a niklové vnější jádro, 
horninový plášť                                
a křemičitanovou kůru. 

Povrch Venuše                
v nepravých barvách. 
Vytvořen pomocí 
údajů z družic. 



• Na Venuši přistály pouze 2 sondy:  
Veněra 13 a Veněra 14. 
Poslaly jediné barevné obrázky,  
jaké máme. 

 
• Letělo tam také několik družic: 

Pioneer Venus, Magellan                   
a Venus Expres. 



Víte, že: 
Astronauti na Venuši  by zemřeli na kombinaci 
spálení kyselinou, upečení, rozmačkání a udušení. 
Nejsou to jen astronauti, kdo by na Venuši nepřežili. 
Několik sond již na jejím povrchu přistálo,                     
ale pracovali jen hodinu, nebo dvě, než je zhoubné 
podmínky zničily.  
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Materiál byl vytvořen v aplikaci Microsoft PowerPoint 2007 
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