
planéta – encyklopedické heslo 
 

Planéta Slnečnej sústavy je nebeské teleso, ktoré obieha okolo Slnka, má dostatočnú 
hmotnosť, aby jeho vlastná gravitácia prekonala vnútorné sily pevného telesa, takže dosiahne 
tvar zodpovedajúci hydrostatickej rovnováhe (približne gule) a vyčistilo okolie svojej dráhy. 

Okrem planét Slnečnej sústavy poznáme aj samostatné planéty a planéty obiehajúce 
okolo iných hviezd. 
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planéta – čo si má zapamätať žiak 

Planéta Slnečnej sústavy je nebeské teleso, ktoré obieha okolo Slnka, má dostatočnú 
hmotnosť, aby jeho vlastná gravitácia prekonala vnútorné sily pevného telesa, takže dosiahne 
tvar zodpovedajúci hydrostatickej rovnováhe (približne gule) a vyčistilo okolie svojej dráhy. 
 Planéty v Slnečnej ústavy delíme na 2 veľké skupiny 
- planéty podobné Zemi alebo tiež terestrické planéty – sú to planéty s pevným povrchom 

a patria sem Merkúr, Venuša, Zem a Mars, 
- obrie planéty alebo plynné planéty alebo joviánske planéty (joviánsky je prídavné meno 

od Jupiter) – sú to obrovské plynné gule a patria sem Jupiter, Saturn, Urán a Neptún. 
Druhým deliacim kritériom je, či sú planéty k Slnku bližšie alebo ďalej ako Zem. Podľa 

toho delíme planéty na  
- vnútorné planéty – Merkúr a Venuša, 
- vonkajšie planéty – 5 planét od Marsu po Neptún.  

V Slnečnej sústave máme aj trpasličie planéty, čo sú nebeské telesá, ktoré obiehajú 
okolo Slnka, majú dostatočnú hmotnosť, aby ich vlastná gravitácia prekonala vnútorné sily 
pevného telesa, takže dosiahnu tvar zodpovedajúci hydrostatickej rovnováhe (približne gule), 
nevyčistili okolie svojej dráhy a nie sú satelitmi. Poznáme 3 trpasličie planéty – Ceres, Pluto a 
Eris a 42 ďalších kandidátov. 

Okrem planét Slnečnej sústavy poznáme aj samostatné planéty a planéty obiehajúce 
okolo iných hviezd. Aby sme mohli zahrnúť aj telesá, ktoré nesvietia odrazeným svetlom (buď 
svietia vlastným alebo nesvietia vôbec), za planétu mimo Slnečnej sústavy dnes považujeme 
teleso približne zrovnateľné (čo do hmotnosti) s planétami Slnečnej sústavy, t. j. rádove v 
intervale 0,01 až 100 hmotností Zeme. Nie je pritom dôležité, či ide o teleso samostatné alebo 
viazané gravitáciou k hviezde, alebo či žiari vlastným žiarením alebo svieti odrazeným svetlom 
svojej hviezdy alebo nesvieti vôbec. Doteraz sme objavili 270 planét pri iných hviezdach. 
 

 
 

Obr 1 – porovnanie veľkosti planét Slnečnej sústavy na pozadí časti slnečného kotúča.  
Pluto znázornené vpravo patrí medzi trpasličie planéty. 
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planéta – čo má na prípravu k dispozícii učiteľ 
 
Definícia planéty 
 Pôvodne bola planéta definovaná ako teleso obiehajúce okolo Slnka (alebo inej 
hviezdy) a svietiace len odrazeným svetlom.  
 Táto klasická definícia musela byť opravená z dvoch dôvodov – obidva sú observačné 
a nastolili ich nové objavy v Slnečnej sústave a jej okolí. Prvým dôvodom bol narastajúci počet 
objavov telies v Edgeworthovom-Kuiperovom páse (v ďalšom budeme používať skratku EKB), 
ktoré spĺňali klasickú definíciu planéty. Druhým boli objavy mladých samostatných horúcich 
planét a naopak odôvodnený predpoklad existencie studených tmavých planét obiehajúcich 
okolo vyhasnutých hviezd. 
 Na vyriešenie problému s narastajúcim počtom kandidátov na planéty v Slnečnej 
sústave bola v roku 2006 na kongrese Medzinárodnej astronomickej únie v Prahe prijatá nová 
definícia. Táto definícia hovorí, že planéta Slnečnej sústavy je nebeské teleso, ktoré obieha 

okolo Slnka, má dostatočnú hmotnosť, aby jeho vlastná gravitácia prekonala vnútorné sily 
pevného telesa, takže dosiahne tvar zodpovedajúci hydrostatickej rovnováhe (približne gule) 
a vyčistilo okolie svojej dráhy (teda bolo vo svojom okolí v určitom zmysle dominantné). 
 Aby sme mohli zahrnúť aj telesá, ktoré nesvietia odrazeným svetlom (buď svietia 
vlastným alebo nesvietia vôbec), za planétu mimo Slnečnej sústavy dnes považujeme teleso 
približne zrovnateľné (čo do hmotnosti) s planétami Slnečnej sústavy, t. j. rádove v intervale 
0,01 až 100 hmotností Zeme. Nie je pritom dôležité, či ide o teleso samostatné alebo viazané 
gravitáciou k hviezde, alebo či žiari vlastným žiarením alebo svieti odrazeným svetlom svojej 
hviezdy alebo nesvieti vôbec. 
 Treba ešte poznamenať, že napriek tomu, že definícia z kongresu v Prahe vyriešila 
problémy s narastajúcim počtom kandidátov na planéty v Slnečnej sústave, má aj isté slabé 
miesta. Kritická je najmä požiadavka „aby planéta vyčistila okolie svojej dráhy“. Pri dnešných 
predstavách o migrácii planét počas evolúcie Slnečnej sústavy nemusí byť teleso, ktoré sa nám 
dnes javí dominantným vo svojom okolí príčinou vyčistenia priestoru okolo jeho terajšej dráhy. 
 
Rozdelenie planét v Slnečnej sústave 
 Planéty v Slnečnej ústavy delíme na 2 veľké skupiny 
- planéty podobné Zemi alebo tiež terestrické planéty – sú to planéty s pevným povrchom 

a patria sem Merkúr, Venuša, Zem a Mars, 
 

 
 

Obr. 2 – terestrické planéty 
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- obrie planéty alebo plynné planéty alebo joviánske planéty (joviánsky je prídavné meno 

od Jupiter) – sú to obrovské plynné gule a patria sem Jupiter, Saturn, Urán a Neptún. 
 

 
 

Obr. 3 – joviánske planéty 
 

Planéty Slnečnej sústavy 
 priemer 

Zem =1 
hmotnosť 
Zem = 1 

vzdialenosť 
od Slnka 
[AU] 

obežná 
doba 
[roky] 

excen-
tricita 

doba 
rotácie 
[dni] 

počet 
mesiacov 

prstence 

Merkúr    0,382       0,06        0,39     0,24 0,206    58,64 0 nie 
Venuša    0,949       0,82        0,72     0,62 0,007 -243,02 0 nie 
Zem    1,00       1,00      1,00     1,00 0,017     1,00 1 nie 
Mars    0,532       0,11      1,52     1,88 0,093     1,03 2 nie 
Jupiter  11,209   317,8      5,20   11,86 0,048     0,41 63 áno 
Saturn      9,449     95,2      9,54   29,46 0,054     0,43 60 áno 
Urán    4,007     14,6    19,22   84,01 0,047    -0,72 27 áno 
Neptún    3,883     17,2    30,06 164,8 0,009     0,67 13 áno 

 
Druhým deliacim kritériom je, či sú planéty k Slnku bližšie alebo ďalej ako Zem. Podľa 

toho delíme planéty na  
- vnútorné planéty – Merkúr a Venuša, 
- vonkajšie planéty – 5 planét od Marsu po Neptún.  

Vnútorné planéty obiehajú po menších dráhach vo vnútri dráhy Zeme, preto sa ani na 
oblohe nemôžu vzdialiť o veľký uhol od Slnka. Vonkajšie planéty sa môžu dostať do polohy, 
keď sú presne na opačnej strane od Zeme ako je Slnko. Hovoríme, že sú v opozícii a v čase 
okolo opozície sú najlepšie podmienky na ich pozorovanie.  

 
Planetárne názvoslovie  
 Medzinárodná astronomická únia vytvorila v roku 1973 Pracovnú skupinu pre 
názvoslovie planetárnej sústavy (anglicky Working Group for Planetary System Nomenclature, 
skratka WGPSN). Úlohou skupiny je pomenovávať útvary na planétach a ich mesiacoch a od r. 
1984 aj pomenovávanie komét a asteroidov. Mená väčšinou navrhujú objavitelia, musia však 
dodržať prijaté pravidlá pre pomenovávanie jednotlivých druhov telies a útvarov.  
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Obr. 4 – porovnanie veľkosti planét a našej centrálnej hviezdy 
 
Trpasličie planéty 

V astronómií máme hviezdy a trpasličie hviezdy (dwarf stars), máme galaxie a 
trpasličie galaxie (dwarf galaxies). Po kongrese Medzinárodnej astronomickej únie v Prahe 
v auguste 2006 máme aj planéty a trpasličie planéty (dwarf planets). Definíciu trpasličej 
planéty zaviedla Medzinárodná astronomická únia súbežne s definíciou planéty takto: 

Trpasličia planéta je nebeské teleso, ktoré obieha okolo Slnka, má dostatočnú 

hmotnosť, aby jeho vlastná gravitácia prekonala vnútorné sily pevného telesa, takže 
dosiahne tvar zodpovedajúci hydrostatickej rovnováhe (približne gule), nevyčistilo okolie 

svojej dráhy a nie je satelitom.  
 Na rozdiel od planéty trpasličia planéta nevyčistila okolie svojej dráhy, teda nie je 
v oblasti, kde sa pohybuje v Slnečnej sústave dominantná a môže byť súčasťou väčšej 
populácie podobných telies (napr. Ceres v hlavnom páse asteroidov, alebo Pluto v EKB). 
Medzinárodná astronomická únia bude postupne preverovať splnenie podmienky sférického 
tvaru u objektov blízko tejto hranice a zaraďovať medzi trpasličie planéty telesá, ktoré túto 
podmienku splnia. 

 

 
 

Obr. 5– trpasličie planéty v porovnaní so Zemou a Mesiacom 
 

Na základe pozorovaní vieme, že dolná hranica pre vytvorenie guľového tvaru závisí na 
zložení a vývoji, ktorý daný objekt prekonal. Odhaduje sa, že dolná hranica pre kamenné 
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telesá, také ako (1) Ceres je približne 900 km. Ľadové telesá, aké sú napr. v EKB majú menej 
pevnú vnútornú stavbu a preto ich gravitácia ľahšie sformuje do sférického tvaru. Pre ne sa 
predpokladá hranica okolo 400 km.  
 Aby nevznikol ďalší zmätok v pojmoch, autor tohto hesla, ale aj mnohí zahraniční 
experti (napr. dr. Richard Binzel, člen Planet Definition Committee a profesor na 
Massachusetts Institute of Technology) doporučujú, aby sme prestali používať názvy malá 
planéta alebo planétka ako synonymá názvu asteroid, ktorý je silno doporučovaný.  
 Podobne ako pri definícii planéty aj tu prijatá definícia nedoriešila problém bez zvyšku. 
Totiž požiadavka na trpasličiu planétu, aby nebola satelitom je minimálne diskutabilná. Snaha 
vylúčiť veľké mesiace obrích planét z tejto kategórie, postihla aj teleso – Cháron (súputník 
Pluta), ktoré by ináč podmienky na trpasličiu planétu hravo splnilo. Pričom na rozdiel od 
mesiacov obrích planét, ktoré sú dostatočne malé vzhľadom ku svojej materskej planéte, je 
sústava Pluto-Cháron skôr dvojitou trpasličou planétou ako trpasličou planétou a satelitom. 
Príčinou týchto problémov je prístup ku kategorizácii, keď telesá nedelíme podľa ich zloženia 
a vývojových procesov, ale najdôležitejšia je ich súčasné umiestnenie. 

Trpasličie planéty sa môžu nachádzať na rôznych miestach v Slnečnej sústave. Napr. 
v hlavnom páse asteroidov je asteroid (1) Ceres, ktorý už bol zaradený do tejto kategórie. 
Ďalšie 3 veľké asteroidy hlavného pásu ((2) Pallas, (4) Vesta a (10) Hygeia) tiež môžu byť 
"dostatočne guľové" aby boli eventuálne klasifikované ako trpasličie planéty.  

Na základe existujúcich odhadov rozmerov, väčšina kandidátov na trpasličie planéty 
bude pochádzať z oblasti za Neptúnom, z EKB. Zatiaľ sem boli zaradené ľadový objekt Eris 
(2003 UB313) a samozrejme Pluto ako predstaviteľ malých telies za dráhou Neptúna.  

 

 
 

Obr. 6 – veľkosť Pluta a Chárona v porovnaní s územím USA 
 
 
 

Trpasličie planéty 
 priemer 

Zem =1 
hmotnosť 
Zem = 1 

vzdialenosť 
od Slnka 
[AU] 

obežná 
doba 
[roky] 

excen-
tricita 

doba 
rotácie 
[dni] 

počet 
mesiacov 

prstence 

Ceres 0,08 0,0002     2,76     4,60 0,080   0,38 0 nie 
Pluto 0,19 0,0022   39,48 248,09 0,249  -6,39 3 nie 
Eris 0,19 0,0025   67,67 ~557 0,442 ~0,3 1 ? 
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Obr. 7 – dve pologule Pluta na snímkach Hubbleovho vesmírneho ďalekohľadu 
 
Obrovský a málo prebádaný priestor na periférii Slnečnej sústavy, známy ako Oortov 

oblak tiež môže obsahovať kandidátov na trpasličie planéty. Napr. objekt Sedna, člen 
vnútorného Oortovho oblaku, pravdepodobne spĺňa všetky podmienky. Objavených tu môže 
byť viac kandidátov, avšak vizuálne potvrdenie ich sférického tvaru môže byť značnou 
prekážkou pre ich formálne zaradenie medzi trpasličie planéty. 

 

 
 

Obr. 8 – dráhy planét (čierne) a trpasličích planét (červené) 
 

Medzinárodná astronomická únia v súčasnosti uznáva len 3 trpasličie planéty – Ceres, 
Pluto a Eris. Očakáva sa však, že z doteraz objavených telies až 42 ďalších  by mohlo patriť do 
tejto kategórie. Ak chceme odhadnúť možný počet trpasličích planét, musíme vlastne spočítať, 
koľko telies s priemerom väčším ako 400 km sa nachádza v EKB a tiež v Oortovom oblaku. Za 
predpokladu, že typický EKB objekt odráža 10% slnečného svetla z nameranej jasnosti týchto 
objektov vieme, že do augusta 2006 sme pozorovali 44 objektov takýchto alebo väčších 
rozmerov v EKB a jedno teleso (Sedna) za EKB. Ďalších 30 kandidátov sa nachádza medzi 
objektmi v súčasnosti prebiehajúcej palomarskej prehliadke oblohy. Astronómi odhadujú, že po 
ukončení mapovania EKB sa počet takýchto objektov zväčší na trojnásobok. 
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V poradí narastajúcej vzdialenosti od Slnka máme 8 planét a 45 trpasličích planét:  
meno priemerná 

vzdialenosť  
od Slnka (AU) 

priemer 
(km) 

Merkúr 0,39 4880  

Venuša 0,72 12 100  

Zem 1,0 12 700  

Mars 1,5 6780  

Ceres 2,8 950  

Jupiter 5,2 139 800  

Saturn 9,6 116 500  

Urán 19,2 50 700  

Neptún 30,0 49 200  

2004TY364 38,72 540  

2002KX14 39,01 560  

2002XV93 39,22 430  

2003VS2 39,27 610  

1999TC36 39,27 440  

2001QF298 39,30 490  

Orcus 39,34 1100  

Pluto 39,53 2300  

Ixion 39,65 980  

Huya 39,76 480  

2005RN43 41,53 740  

1995SM55 41,64 470  

2002MS4 41,90 740  

2004SB60 41,97 560  

2004GV9 42,23 680  

2002UX25 42,53 810  

Varuna 42,90 780  

2002TX300 43,11 800  

1996TO66 43,19 540  

2003OP32 43,24 650  

2003EL61 43,31 2000  

Quaoar 43,58 1290  

2003QW90 43,65 560  

1999CD158 43,69 410  

1997CS29 43,87 410  

2000CN105 44,65 430  

1998WH24 45,56 450  

2005FY9 45,66 1600  

2004PR107 45,75 520  
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2003MW12 45,94 740  

2002CY248 46,18 410  

2002KW14 47,08 510  

2002AW197 47,30 940  

2002WC19 47,67 410  

2003QX113 49,56 450  

2003FY128 49,77 430  

2001UR163 51,40 620  

2002TC302 55,02 710  

1999DE9 55,72 490  

2004XR190 57,36 540  

2000YW134 57,77 430  

2003UB313 67,69 2400  

2005RM43 89,73 560  

Sedna 486,0 1800  

 
 

 

 
 

Obr. 9 – trpasličie planéty a nádejní kandidáti 
 
 Odhaduje sa, že počet trpasličích planét po dôslednom preskúmaní EKB môže 
dosiahnuť 200 a celkový počet vrátane objektov v Oortovom oblaku by sa mohol pohybovať 
okolo čísla 2000. 
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Obr. 10 – dráha nádejnej trpasličej planéty Sedna 
 
Mimoslnečná planéta, exoplanéta 

Slnko nie je jedinou hviezdou, okolo ktorej obiehajú planéty. Presné pozorovania polôh 
blízkych hviezd a kolísanie radiálnej zložky vektora rýchlosti hviezd môžu odhaliť planéty 
v ich blízkosti. V roku 1992 boli objavené planéty okolo pulsaru, PSR B1257+12. Tento objav 
je považovaný za prvú nespochybnenú detekciu planetárej sústavy okolo inej hviezdy. V roku 
1995 bola objavená prvá planéta obiehajúca okolo hviezdy hlavnej postupnosti (51 Pegasi). 

 

 
 

Obr. 11 -  prvá snímka exoplanéty získaná v roku 2004 na Európskom južnom observatóriu 
 

Objavy telies obiehajúcich okolo iných hviezd nastolili nový problém – problém 
určenia hranice po ktorú je teleso ešte planétou, a od kedy ho už považujeme za hnedého 
trpaslíka alebo hviezdu. Veľa známych extrasolárnych planét je niekoľkonásobne hmotnejších 
ako Jupiter, čím sa približujú hviezdnym objektom známym ako “hnedí trpaslíci”. Hnedí 
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trpaslíci nie sú všeobecne považovaní za hviezdy, hoci majú schopnosť fúzovať napr. jadrá 
deutéria a lítia. Hnedí trpaslíci sú nepravé hviezdy, ktorým malá hmotnosť neumožnila vyvinúť 
sa na normálnu hviezdu. Zatiaľ čo vo hviezdach hmotnejších ako 75 Jupiterov sa fúzujú jadrá 
ľahkého (normálneho) vodíka, v hnedých trpaslíkoch, ktoré sú aspoň 13-krát hmotnejšie ako 
Jupiter sa spaľuje deutérium (ťažký vodík). Keďže deutéria nie je veľa, u väčšiny hnedých 
trpaslíkov bolo už dávno spálené a dnes sú na nerozoznanie od superhmotných planét. Hranicu 
13 hmotností Jupitera môžeme preto považovať za maximálnu hmotnosť planéty. 

Z 270 extrasolárnych planét objavených do januára 2008, väčšina má hmotnosť 
porovnateľnú alebo väčšiu ako Jupiter, hoci interval hmotností je od hmotnosti tesne pod 
hmotnosťou Merkúra až po mnohonásobok hmotnosti Jupitera. Pomerne veľa extrasolárnych 
planét má hmotnosť okolo 17-násobku hmotnosti Zeme – nazývame ich “neptúnmi”. Ďalšou 
kategóriou sú “super-zeme” – možné terestrické planéty oveľa väčšie ako Zem, ale menšie ako 
Urán a Neptún. 

 

 
 

Obr. 12 – polomery a hmotnosti exoplanét v porovnaní s planétami Slnečnej sústavy 
 

Okolo mnohých nových hviezd pozorujeme protoplanetárne disky, v ktorých sa tvoria 
planetárne sústavy. Dôsledkom prítomnosti planetárnych sústav je pomalá rotácia hviezd 
podobných Slnku, keďže väčšina momentu hybnosti prešla z pôvodnej hmloviny do pohybu 
planét a len málo do rotácie samotnej hviezdy.  

 

Obr. 13 – model protoplanetárneho disku 
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Samostatná planéta 

Pôvodný význam slova planéta bol „svetlo blúdiace na oblohe“ (z gréckeho planetein – 
meniť miesto). Až do konca 20. storočia sme pod pojmom planéty rozumeli nesvietiace telesá 
obiehajúce okolo Slnka. Stále dokonalejšie pozorovania však objavili nielen planéty u iných 
hviezd (spomenuté vyššie), ale tiež telesá veľkosti planét bez centrálnej hviezdy. Objavené 
samostatné planéty vznikli pred niekoľko tisíc rokmi a sú ešte horúce. Ich infračervené žiarenie 
nie je odrazom od centrálnej hviezdy, ale vzniká z gravitačnej kontrakcie rodiacej sa 
samostatnej planéty. Ukazuje se, že planéty sa vo vesmíre vyskytujú často. Mnohé z nich patria 
do planetárnej sústavy nejakej hviezdy, existujú však aj samostatné chladnúce telesá, putujúce 
medzihviezdnym priestorom.  
 
Hypotetická planéta 

Hypotetickou alebo domnelou nazývame planétu, ktorá nebola dosiaľ pozorovaná, ale 
jej existencia sa predpokladala na základa teoretických úvah alebo nepresných pozorovaní. 
Napr. z Titiusovho-Bodeovho radu vzdialeností planét vyplývala možnosť existencie planéty 
medzi Merkúrom a Slnkom. Dostala meno Vulkán. Existenciu Vulkána potvrdzovalo aj  
stáčanie perihélia Merkúra, ktoré však neskôr bez zvyšku vysvetlila všeobecná teória relativity.  
Podobne Titiusov-Bodeov rad predpokladal existenciu planéty medzi dráhami Marsu a 
Jupitera, kde bol začiatkom 19. storočia objavený pás asteroidov. Podľa nemeckého astronóma  
Olbersa asteroidy vznikly rozbitím veľkej planéty. Dnes vieme, že v tomto priestore Jupiter, 
ktorý sa sformoval veľmi skoro po Slnku, nedovolil vytvorenie väčšieho telesa. Napriek tomu 
názov Olbersova planéta sa zachoval.  

Hypotetickými sú aj planéty za dráhou Pluta (Nemesis, Planéta X, atď.). Napriek tomu, 
že zatiaľ nemáme žiadne dynamické dôkazy o ich prítomnosti, moderné teórie vzniku Slnečnej 
sústavy nevylučujú možnosť existencie telies veľkosti Marsu vo vonkajších oblastiach EKB, 
teda vo vzdialenostiach okolo 50 astronomických jednotiek (AU) od Slnka. 

 

 

  

Obr. 14 – analógie Edgeworthovho-Kuiperovho pásu u iných hviezd 
 

O tom, že počet 8 planét v Slnečnej sústave nemusí byť konečný hovoria viaceré 
modely vývoja EKB. Predpokladajú v jeho vývoji existenciu veľkých planetezimál veľkosti 
Zeme alebo Marsu. Napr. J.M. Petit, A. Morbidelli a G.B. Valsecchi sa pokúsili vysvetliť ostrý 
okraj pásu pozorovaný v 50 AU. Použili na to numerickú simuláciu pohybu telesa veľkosti 
Marsu v dráhe s veľkou polosou približne rovnou 60 AU a excentricitou 0,15-0,20. Počas 
svojho presunu z oblasti Neptúna do novej pozície by takáto planetezimála mohla spôsobiť 
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pozorované rozdelenie telies za dráhou Neptúna. Podobne existencia Tritóna (mesiac Neptúna) 
a veľkého sklonu Neptúna môže byť vysvetlená prítomnosťou (niekedy v minulosti) veľkého 
množstva veľkých telies interagujúcich s Neptúnovou sústavou.  
 Vieme, že ak sa takéto veľké teleso raz oslobodí od Neptúna, neexistuje už žiadny 
známy dynamický mechanizmus, ktorý by zabezpečil jeho neskoršie odstránenie zo systému. 
Takže toto hmotné teleso by muselo byť ešte stále prítomné niekde v oblasti medzi 50-70 AU. 
Ak by sa jednalo o teleso veľkosti Marsu s albedom 4%, jeho zdanlivá jasnosť by bola väčšia 
než 20. magnitúda. Pri sklone pod 10º by sa pohybovalo v oblasti, ktorá je predmetom 
mnohých prehliadok a preto predpokladáme, že by už bolo objavené. Nemožno však vylúčiť, 
pokiaľ je scenár správny, že takéto teleso objavíme niekedy v blízkej budúcnosti a počet planét 
v Slnečnej sústave opäť vzrastie. 

 

WWW   STRÁNKY   O    PLANÉTE    
 
http://astro.wsu.edu/worthey/astro/html/lec-planets.html 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Dwarf_planet 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Planet 
 
http://exoplanets.org/ 
 
http://solarsystem.nasa.gov/planets/index.cfm 
 
http://www.darkroastedblend.com/2007/01/stars-planets-scale-comparison.html 
 
http://www.gps.caltech.edu/~mbrown/whatsaplanet/howmanplanets.html 
 
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/HistTopics/Neptune_and_Pluto.html 
 
http://www.nasm.si.edu/etp/discovery/etpdiscovery.html 
 
http://www.nineplanets.org/ 
 
http://www.rense.com/general72/size.htm 
 
http://www.sciencenetlinks.com/interactives/messenger/psc/PlanetSize.html 
 
http://www.solstation.com/stars/dwarfpla.htm  
 
http://www.space.com/planets/ 
 
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/headline_universe/images 
 
 


