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Encyklopedické heslo 

 

Venuša je druhou planétou slnečnej sústavy v poradí od Slnka. Po Slnku a po Mesiaci býva 

najjasnejším objektom viditeľným zo Zeme. Pomenovaná je po starorímskej bohyni lásky. 
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Čo si má zapamätať žiak 

 

Venuša je druhou planétou slnečnej sústavy v poradí od Slnka. Po Slnku a po Mesiaci býva 

najjasnejším objektom viditeľným zo Zeme. Pomenovaná je po starorímskej bohyni lásky. 

Podobne ako v prípade Merkúra aj jej dráha sa nachádza vo vnútri dráhy Zeme, to znamená, 

že nikdy sa na oblohe nevzdiali uhlovo ďaleko od Slnka. Maximálna uhlová vzdialenosť 

Venuše od Slnka dosahuje až 48°. Pretože je Venuša k Slnku bližšie ako Zem, vidieť ju je 

možné iba krátko pred svitaním alebo krátko po zotmení. Preto je niekedy označovaná ako 

Zornička alebo Večernica. Výnimočne možno Venušu uvidieť voľným okom aj vo dne! 

So Slnkom a Mesiacom patrí medzi jediné tri nebeské telesá, ktorých svetlo vrhá na Zem 

tiene viditeľné voľným okom. Je to terestriálna planéta, čo do veľkosti a zloženia veľmi 

podobná Zemi; niekedy ju preto nazývame sesterskou planétou Zeme. Aj keď dráhy všetkých 

ostatných planét sú elipsovité, dráha Venuše je jediná takmer kruhová. 

 

 

 

Obrázok 1: Planéta Venuša. Snímka bola získaná 10. februára 1990 

sondou Galileo.                                  Copyright © Calvin J. Hamilton 
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Čo má na prípravu k dispozícii učiteľ 

 

 

Venuša je druhou planétou slnečnej sústavy v poradí od Slnka. Po Slnku a po Mesiaci býva 

najjasnejším objektom viditeľným zo Zeme. Pomenovaná je po starorímskej bohyni lásky. 

Podobne ako v prípade Merkúru aj jej dráha sa nachádza vo vnútri dráhy Zeme, to znamená, 

že nikdy sa na oblohe nevzdiali ďaleko od Slnka. Maximálna uhlová vzdialenosť Venuše od 

Slnka dosahuje až 48°. Pretože je Venuša k Slnku bližšie ako Zem, vidieť ju je možné iba 

krátko pred svitaním alebo krátko po zotmení. Na rannej oblohe je niekedy označovaná ako 

Zornička, na večernej ako Večernica. To, že Večernica a Zornička je jedno teleso vedeli už 

starí Gréci. Výnimočne možno Venušu uvidieť voľným okom aj vo dne. 

So Slnkom a Mesiacom patrí medzi jediné tri nebeské telesá, ktorých svetlo vrhá na Zem 

tiene viditeľné voľným okom. Je to terestriálna planéta, čo do veľkosti a zloženia veľmi 

podobná Zemi; niekedy ju preto nazývame sesterskou planétou Zeme. Aj keď dráhy všetkých 

ostatných planét sú elipsovité, dráha Venuše je jediná takmer kruhová. 

 

Pomenovanie 

 

Venus znamená pôvab, krásu, vďačnosť, vnadu. Pôvodne starotalianska bohyňa jari 

a prebúdzajúcej sa prírody, neskôr ako bohyňa krásy. Po prvej púnskej vojne stotožnili 

Rimania bohyňu s gréckou bohyňou lásky Afroditou. Jej kult bol najviac rozšírený v Ríme, 

kam však bol prenesený pravdepodobne z  niektorého mesta v Laziu. Rod Iuliovcov pokladal 

Venušu za pramatku svojho rodu, pretože Iulus-Ascanius, syn Aeneov, zakladateľ rodu, bol 

vnukom tejto bohyne a Anchísa.  

 

 
Obrázok 2: Umelecká predstava Venuše 

 

Charakteristika 

 

Rovníkový priemer Venuše je veľmi podobný zemskému, takže je takmer dvojčaťom Zeme. 

Jej dráha je najmenej eliptická zo všetkých planét Slnečnej sústavy, približuje sa ku kružnici. 
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Obeh okolo Slnka trvá Venuši 224,7 pozemského dňa. Zároveň pri obehu rotuje okolo svojej 

osi veľmi pomaly – pomalšie než akákoľvek iná planéta – a navyše rotuje v opačnom smere 

ako väčšina ostatných planét. Slnko vychádza z pozemského hľadiska na západe a zapadá na 

východe. Jedna otočka okolo vlastnej osi jej trvá 243 pozemských dní, čo znamená, že deň na 

Venuši je dlhší ako rok, avšak čas medzi dvomi po sebe nasledujúcimi východmi Slnka na 

Venuši je 117 pozemských dní. Keďže planéta krúži okolo Slnka a zároveň rotuje okolo 

svojej osi, každý bod na jej povrchu je otočený k Slnku raz za 117 dní. Počas svojho obehu 

okolo Slnka Venuša zažíva striedanie ročných období. Je to spôsobené tým, že má takmer 

presne kruhovú dráhu a malý sklon rotačnej osi. Dráha Venuše leží vnútri dráhy Zeme a 

zhruba každých 19 mesiacov prejde medzi našou planétou a Slnkom, čiže ju vlastne zvnútra 

predbehne. Pri tomto najväčšom priblížení k nám (dolná konjunkcia) je Venuša od nás iba 

100-krát ďalej ako Mesiac od Zeme. Venuša prechádza postupne všetkými fázami od novu až 

po spln a späť do novu. Jej fázy bežný človek vidí iba ďalekohľadom. Prvýkrát si ich všimol 

Galileo Galilei. 

Štyrikrát za 243 rokov prechádza Venuša medzi Zemou a Slnkom tak, že všetky tri 

telesá sú presne v jednej rovine. Vtedy vidieť Venušu prechádzať cez slnečný kotúč. Prvý, kto 

si tento jav uvedomil bol Johannes Kepler. Svoje výpočty si ale nestihol overiť, pretože 

zomrel v roku 1630, rok pred týmto úkazom. Budúci prechod Venuše cez Slnko sa očakáva v 

roku 2012 a pozorovateľný bude iba z Ázie. Na našom kontinente bude tento úkaz viditeľný 

až v roku 2117. 

 

Atmosféra 

 

Štúdie naznačujú, že v ranej histórii (pred pár miliardami rokov) sa atmosféra Venuše 

omnoho viac podobala zemskej než je tomu teraz. Pravdepodobne sa tam vyskytovala aj voda 

v značnom množstve, ale ešte slabý skleníkový efekt spôsobil jej vyparovanie, čo malo za 

následok posilnenie skleníkového efektu. Súčasná predstava o štruktúre atmosféry Venuše sa 

zakladá na meraniach uskutočnených kozmickými sondami typu Venera, Mariner, Pioneer 

Venus, pozemskými pozorovaniami a teoretickými výpočtami. Venušu obklopuje hustá 

atmosféra, ktorá je asi 93-krát ťažšia ako pozemská. Tlak na povrchu je až 92-krát väčší ako 

na Zemi (taký tlak je v hĺbke 1 kilometra pod morskou hladinou!) a jej hustota je 6,5% 

hustoty vody. Atmosféra je tvorená prevažne oxidom uhličitým a malým množstvom dusíka, 

čo vytvára mimoriadne silný skleníkový efekt, ktorý zvyšuje teplotu povrchu na viac ako 

400°C, v oblastiach blízko rovníka dokonca až na takmer 500 °C. Oficiálna priemerná teplota 

povrchu Venuše, ako ju určila NASA, je 464 °C. Pri takejto teplote by sa nachádzali v 

tekutom stave napr. cín, olovo či zinok. Venušin povrch je teda teplejší než Merkúrov, aj keď 

je vo viac ako dvojnásobnej vzdialenosti od Slnka a prijíma iba 25% slnečného žiarenia. 

Atmosféra sa dvíha do výšky približne 80 kilometrov od povrchu. Súčasťou atmosféry je 

oblačná pokrývka s tromi odlišnými vrstvami. Najnižšia vrstva je najhustejšia a obsahuje 

veľké kvapky kyseliny sírovej. Stredná vrstva obsahuje menej kvapiek a v hornej vrstve sú 

malé kvapky. Mraky celkom obklopujú planétu a skrývajú ľudskému oku všetky detaily 

povrchu. 

Vďaka tepelnej zotrvačnosti a prúdeniu v hustej atmosfére sa teploty na dennej a 

nočnej strane Venuše výrazne nelíšia, aj keď je jej rotácia extrémne pomalá (deň na Venuši 

zodpovedá 243 dňom na Zemi). Vetry pri povrchu sú pomalé (iba niekoľko kilometrov za 

hodinu), vanú v smere rotácie, ale vďaka hustej atmosfére ich sila postačuje na presúvanie 

prachu a malých kameňov po povrchu. Vyššie, v oblačnej časti atmosféry, fúkajú prudké 

vetry západným smerom. Uháňajúce oblaky obehnú planétu raz za 4 pozemské dni. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler


 5 

Minimálnu teplotu majú vrcholky mrakov (−45 °C), teplota na povrchu nikdy neklesá pod 

400 °C. Inak povedané, Venuša nemá počasie. 

V atmosfére dochádza aj k elektrickým výbojom, aj keď asi 1000-krát zriedkavejšie 

ako v zemskej atmosfére. 

 
Obrázok 3: Tento obrázok venušianskej atmosféry získala sonda Venus Express (vyslaná Európskou 

kozmickou agentúrou) pomocou prístroja VIRTIS 29. júla 2006 zo vzdialenosti 65 000 kilometrov od 

povrchu planéty. Obrázok je negatívom a zobrazuje štruktúru oblačnosti na práve nočnej strane Venuše. 

V centre obrázku môžeme vidieť rozsiahly oblak rozpínajúci sa smerom zdola doprava. Oblak je asi 2 000 

kilometrov dlhý a 500 kilometrov široký a má pekuliárny (nepravidelný) predĺžený tvar spôsobený 

vysokorýchlostnými vetrami.                                                    ESA/VIRTIS/INAF-IASF/Obs. de Paris-LESIA 

 

Stavba 

  

Venuša je jednou zo štyroch terestrických planét a je Zemi najpodobnejšia. Je to hustý, 

kamenný svet len o trochu menší a ľahší ako Zem. Podobnosť jej veľkosti a hustoty so Zemou 

viedla vedcov k domnienke, že aj jej vnútorná stavba, rozmery jadra a hrúbka jej plášťa sa 

podobajú zemským. Usudzuje sa, že kovové jadro Venuše má tuhú vnútornú časť a roztavenú 

vonkajšiu časť, podobne ako zemské jadro. Nad jadrom sa nachádza kamenný plášť 

a kremičitanová kôra. Posledné výsledky z gravitačného merania sondy Magellan nasvedčujú, 

že Venušina kôra je hrubá asi 35 kilometrov. 

 Na rozdiel od Zeme sa na Venuši nedetegovalo magnetické pole. V porovnaní so 

Zemou táto planéta rotuje veľmi pomaly, omnoho pomalšie, ako je potrebné na zabezpečenie 

cirkulácie tekutej časti jadra, čo je nevyhnutné na vytvorenie magnetického poľa. Vnútorné 

pole Venuše – vytvorené v raných obdobiach jej vzniku rádioaktívnymi rozpadmi v plášti – 

uniklo kôrou v dôsledku vedenia tepla a vulkanizmu. Teplo roztavilo podpovrchové vrstvy 

plášťa a magma sa vylievala po povrchu. Existuje teória, že Venuša neuvoľňuje vnútornú 

energiu pohybmi tektonických dosiek ako Zem, ale namiesto toho v pravidelných intervaloch 

prekonáva masívnu vulkanickú činnosť, ktorá zalieva jej povrch čerstvou lávou; najstaršie 

geomorfologické útvary sú staré iba 800 miliónov rokov, zatiaľ čo zvyšok povrchu je mladší, 
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aj keď väčšinou nie menej ako niekoľko stoviek miliónov rokov. Teraz sa predpokladá, že 

Venuša je stále vulkanicky činná v izolovaných geologicky aktívnych bodoch. 

 
Obrázok 4: Predstava o vnútre Venuše. Jadro má žltú farbu, plášť svetlo červenú a kôra červenú. 

Poslednou vrstvou na obrázku je vrstva atmosféry zobrazená béžovou farbou. 

                                                                                                                   Copyright © 2000 Calvin J. Hamilton 

 

Povrch 

 

Len nedávno se podarilo nahliadnuť cez hustú atmosféru Venuše, ktorá chráni pred našim 

zrakom skutočný povrch planéty. Až vývoj v oblasti radarových teleskopov a radarových 

zobrazovacích systémov, umiestnených na obežnej dráhe planéty, nám umožnil vidieť skrz 

clonu mrakov. Štyri z najúspešnejších misií vedúcich k odhaleniu (zviditeľneniu) povrchu 

Venuše boli NASA Pioneer Venus (1978), sovietske misie Venera 7 (1970) a Venera 9 (1975) 

a NASA Magellan (1989-1994). 

 Povrch Venuše je geologicky relatívne mladý. Podľa najnovších výskumov môžeme 

povedať, že povrch Venuše bol kompletne pretvorený pred 300 až 500 miliónmi rokov. Prečo 

k tomu došlo, je otázne. Povrch pozostáva z obrovských plání pokrytých výtokmi lávy, 

horami alebo pohoriami deformovanými geologickou aktivitou, korytami, trhlinami, 

priepasťami a náhornými oblasťami. Najvyššie vrchy Venuše a najväčšie vulkány sú 

veľkosťou porovnateľné s najväčšími na Zemi, ale celkovo má táto planéta menšie výškové 

rozdiely. Planéta má tri hlavné hornaté oblasti nazývané terra. Sú to Aphrodite, ktorá 

dominuje rovníkovej zóne, Lada a Ishtar. Na Venuši sa našlo aj 20 menších vyvýšenín, ktoré 

sa nazývajú regio. Celkový obraz dotvárajú rozsiahle nížiny zvané planitia. Najvyšším bod 

Venuše sa nachádza v horskom pásme Maxwell Montes v oblasti Ishtar Terra a vypína sa až 

10 kilometrov nad úroveň okolitých nížin. Aphrodite Terra takmer obopína polovicu rovníka. 

Obrázky pohorí vyšších než 2,5 kilometra získané sondou Magellan ukazujú množstvo 

svetlých oblastí, charakteristických pre oblasti obsahujúce vodu (vlhkú pôdu), ale ako je 

známe, voda tu nemôže byť, a teda nemôže spôsobovať tieto svetlé plochy. Čo ich teda 

spôsobuje? Jedna z teórií hovorí, že by sa mohlo jednať o plochy skladajúce sa z častíc 
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kovových materiálov. Štúdium tejto teórie vedie k tomu, že by sa mohlo jednať o pyrit 

(známy ako falošné zlato). Ten sa v nestálej forme vyskytuje v nižších nadmorských výškach 

a v stálej forme by sa mohol vyskytovať práve na týchto pohoriach. Materiálom s takýmito 

vlastnosťami by mohol byť úplne iný, neznámy minerál, ktorý by si uchovával podobné 

vlastnosti aj pri nižších koncentráciách. 

Povrch Venuše je výrazne poznačený impaktnými krátermi spôsobenými asteroidmi. 

Krátery majú priemer väčšinou od 7 do 270 kilometrov. Najväčšie sú obklopené 

viacnásobnými prstencami, stredne veľké majú stredové vrcholy a najmenšie majú hladké dná. 

Úplne najmenšie – jednoduché misovité krátery, aké sú bežné na Mesiaci alebo na Marse – sú 

na Venuši vzácnosťou, pretože hustá atmosféra neprepustí malé asteroidy, ktoré by ich mohli 

vytvoriť. Krátery menšie než 2 kilometre tam prakticky neexistujú. Vo všeobecnosti všetky 

krátery sú mladé a v mnohých prípadoch majú pôvodnú podobu. Posledné vulkanické 

prebudovanie povrchu Venuše sa udialo len nedávno – asi pred 500 miliónmi rokov, takže 

väčšina jej kráterov musela vzniknúť až po ňom, v čase, keď už účinky geologickej aktivity 

i v plyvy zvetrávania na ne boli menšie. Jednotlivé krátery na Venuši sú pomenované podľa 

významných žien. 

 

 
Obrázok 5: Pohľad na hornatú krajinu nazvanú Ovda Regio, ktorá bola vytvorená na základe 

radarových odrazov vyslaných sondou Magellan v priebehu 8 mesiacov mapovania. Ovda Regio zaberá 

plochu 6 300 x 2 100 kilometrov a vystupuje až 3 kilometre  nad okolitú planiny. Je tvorená komplexným 

hrebeňovitým terénom (tessera).                                                                                                  JPL/NASA 
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Obrázok 6: Z radarových údajov Magellana bola skomponovaná nasledujúca snímka 27. júna 1991. 

Ukazuje oblasť Atla Region, na ktorej vidieť niekoľko typov vulkanických rysov a navrstvených 

povrchových zlomov. Zobrazená plocha predstavuje asi 350 kilometrov štvorcových. Lávové prúdy 

vychádzajúce z kruhových kráterov a lineárne praskliny formujú kvetu podobné útvary. Početné 

povrchové zlomy a pozdĺžne údolia križujú vulkanické podložie.                                                       

JPL/NASA 

 

 

 

Sondy k Venuši 

 1962 – Mariner 2 (USA) – potvrdil hypotézu o vysokých teplotách na Venuši 

 1967 – Mariner 5 (USA) – zistil vysoké množstvo oxidu uhličitého v atmosfére 

Venuše 

 1970 – Venera 7 (ZSSR) – hladko pristála na Venuši 

 1972 – Venera 8 (ZSSR) – pristála na Venuši, hodinu odesielala dáta 

 1974 – Mariner 10 (USA) – cestou k planéte Merkúr preletel okolo Venuše 

 1975 – Venera 9 (ZSSR) – z orbitálnej dráhy získala a odoslala prvé snímky povrchu 

 1978 – Pioneer Venus Orbiter (USA) – radarovo mapoval Venušu  

 1978 – Pioneer Venus Multiprobe (USA) – vypustil k planéte 4 sondy 

 1983 – Venera 15 a Venera 16 (ZSSR) – radarové mapovanie Venuše a analýza 

atmosféry 

 1984 – Vega 1 a Vega 2 (Francúzsko a agentúra Interkozmos) – na ceste k Halleyovej 

kométe vypustili na Venušu balónové sondy 

 1990–1994 – Magellan (USA) – pomocou radaru zmapoval 98% povrchu Venuše 

 2005 – dodnes – Venus Express (ESA) – prieskum planéty Venuša, najmä 

chemického zloženia a dynamiky jej atmosféry. 
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veľká polos dráhy okolo Slnka 108 208 930 km 

perihéliová vzdialenosť 107 476 259 km 

aféliová vzdialenosť 108 942 109 km 

dĺžka výstupného uzla 76,670 69° 

argument perihélia 54,852 29° 

excentricita dráhy 0,0068 

sklon dráhy k ekliptike 3,394 71° 

doba obehu 224,700 69 d 

synodická doba obehu 583,92 d 

priemerná obežná rýchlosť 35,02 km s
-1

 
Tabuľka 1: Elementy dráhy Venuše 

 

 

rovníkový priemer 6 051 km (0,95 Zeme) 

hmotnosť 4,869×10
24

 kg (0,815 Zeme) 

hustota 5,204 g cm
-3

 

objem 9,38×10
11

 km³ (0,587 Zeme) 

povrch 4,60×10
8
 km² (0,902 Zeme) 

siderická rotačná perióda -243,018 d 

sklon osi rotácie k rovine dráhy 177,36° 

albedo 0,65 

priemerná povrchová teplota 730 K 
Tabuľka 2: Fyzikálne charakteristiky Venuše 

 

 

atmosférický tlak 9,3 MPa 

oxid uhličitý ~96,5% 

dusík ~3,5% 

oxid siričitý 0,015% 

argón 0,007% 

vodná para 0,002% 

oxid uhoľnatý 0,0017% 

hélium 0,0012% 

neón 0,0007% 

chlorovodík stopy 

fluorovodík stopy 
Tabuľka 3: Atmosféra Venuše 

 

 

 

 

 

http://www2.jpl.nasa.gov/magellan/images.html 

http://www.nineplanets.org/venus.html 

http://science.nationalgeographic.com/science/space/planets 

http://www.esa.int/SPECIALS/Venus_Express/index.html 

 

http://www2.jpl.nasa.gov/magellan/images.html
http://www.nineplanets.org/venus.html
http://science.nationalgeographic.com/science/space/planets
http://www.esa.int/SPECIALS/Venus_Express/index.html
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Pravidlá slovenského pravopisu 
3., upravené a doplnené vydanie. Red. M. Považaj. Bratislava: Veda 2000. 

venuša -e -í ž. (pôvabná žena); Moravianska venuša (soška) 

 

Venuša -e ž. (bohyňa; planéta) 

 


