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

 

 

 



SATURN 



SATURN 
je druhá největší planeta sluneční 
soustavy  a šestá v pořadí              
od Slunce. Je nejvzdálenější 
planetou, kterou můžeme vidět 
bez dalekohledu. Pozorovatelný    
je deset měsíců v roce. Obklopuje      
ji nádherný systém prstenců. 
Vzdálenost od Slunce je přibližně    
1 400 milionů km. Jeho průměr      
je 120 540 km. Délka dne je 10,6h      
a délka roku je 29,4 pozemského 
roku.    



Do Saturnu by se vešlo více než 
750 Zemí, ale přitom je pouze                
95 krát těžší. Je to tím, že ho tvoří 
především vodík a helium. Saturn 
je jediná planeta,  která by plavala 
ve vodě – ještě tak najít dostatečně 
velký oceán!    



Saturnovy prstence 
Prstence jsou natolik nápadné,                 
že se planetě říká prstencová (ačkoli 
Jupiter, Uran a Neptun je mají také).              
Tři hlavní prstence jsou tak velké                        
a blyštivé , že je lze vidět i v malém 
dalekohledu. Vnější prstence jsou velmi 
slabé. V roce 2009 byl objeven obrovský 
vnější prstenec jemného prachu. 

Saturnovo kamení 
Hlavní prstence jsou tvořeny prachem, 
kamením a kusy vodního ledu. Zabírají 
plochu o průměru 280 000 km, ale jsou 
asi jen 1 km silné.  



Saturn má 62 Měsíců. Největší je Titan, jeden            
z nejtajemnějších světů ve sluneční soustavě.             
Je odlišný od ostatních Saturnových měsíců. 
Velikostí překonává Merkura a oranžový zákal 
zakrývá jeho povrch. Má atmosféru z plynného 
vodíku a metanu. Pod zákalem zjistila sonda 
Cassini ledový povrch s krátery. Původně  se tam 
předpokládala jezírka olejnatých uhlovodíků. 
Nitro měsíce se při jeho vzniku zřejmě tavilo                  
a odplyněním hornin vznikla atmosféra podobná 
prvotnímu ovzduší Země. 



Cassini – Huygens 
Sonda Huygens 
sloužila k průzkumu 
Titanovy atmosféry 
a povrchu. Sonda 
Cassini, která             
ji k Titanu dopravila,  
zkoumá od té doby 
Saturnův systém. 



Zajímavosti: 

Saturnovy prstence uviděl 
poprvé Galileo v roce 1610, 
ale v jeho malém 
dalekohledu vypadaly, jako 
by planeta měla odstávající 
uši! 

Mimas – Saturnova Hvězda smrti 
Určitě všichni znáte slavnou 
Hvězdu smrti z Hvězdných válek. 
Filmaři se inspirovali tímto 
Saturnovým měsícem                     
s obrovským kráterem                     
na povrchu.  
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 Materiál byl vytvořen v aplikaci Microsoft PowerPoint 2007 
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