
Pluto – encyklopedické heslo 

Trpasličia planéta – prototyp veľkých telies za dráhou Neptúna. Od objavu v roku 1930 

do kongresu Medzinárodnej astronomickej únie v roku 2006 bolo Pluto klasifikované ako 

deviata planéta. Pluto má 1 veľký mesiac - Cháron a 2 menšie Nix a Hydra. 

Astronomický symbol Pluta je . 
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Pluto – čo si má zapamätať žiak 

Vesmírne teleso Slnečnej sústavy. Patrí medzi trpasličie planéty a súčasne je 

prototypom veľkých telies za dráhou Neptúna. Od objavu v roku 1930 do kongresu 

Medzinárodnej astronomickej únie v roku 2006 bolo Pluto klasifikované ako deviata planéta. 

Pluto má 1 veľký mesiac - Cháron a 2 menšie Nix a Hydra. 

Pluto, objavené vo februári 1930 Clydeom Tombaughom na Lowellovej hvezdárni vo 

Flagstaffe v Spojených štátoch, bolo dlho povaţované za chýbajúcu deviatu planétu objavenú 

na základe porúch v pohybe Uránu. V roku 1978 bol objavený najväčší mesiac Pluta Cháron a 

z pohybu Chárona okolo Pluta bolo moţné s vysokou presnosťou určiť hmotnosť obidvoch 

telies. Zistilo sa, ţe hmotnosť Pluta je príliš malá na to, aby spôsobila merateľné zmeny v 

pohybe Uránu - objav v blízkosti vypočítaného miesta bol dielom obyčajnej náhody. Nesúlad 

medzi vypočítaným a skutočným pohybom Uránu bol dodatočne vysvetlený nepresne určenou 

hmotnosťou Neptúna. 

V posledných 15 rokoch bolo objavené mnoţstvo telies za dráhou Neptúna (dnes je 

známych zhruba 1000 telies z odhadovaného počtu pribliţne 70 000 s priemerom väčším ako 

100 km) – sú to tzv. ľadové objekty vonkajšej Slnečnej sústavy tvoriace Edgeworthov-

Kuiperov pás, pričom niektoré z týchto objektov sú dokonca väčšie ako Pluto. Stále 

zreteľnejšie sa ukazovalo, ţe Pluto nie je planétou, ale len jedným z veľkých objektov tohto 

pásu. Po štyroch planétach zemského typu, oddelených od štyroch obrích planét hlavným 

pásom asteroidov, nasleduje trpaslík Pluto nepatriaci ani k jednej z týchto skupín. Bolo 

zrejmé, ţe objavy väčších objektov budú pribúdať. Ak sme teda nechceli mať 100 planét, bolo 

nutné ustúpiť z tradicionalistického prístupu a uviesť našu nomenklatúru vesmírnych telies do 

súladu so skutočnosťou. 

 

 
 

Obr. 1 – trpasličia planéta Pluto so svojimi mesiacmi 
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Pluto – čo má na prípravu k dispozícii učiteľ 

 

1.  Rozhodnutie o zmene štatútu Pluta 
 

Astronómi, ktorí sa zišli na kongrese Medzinárodnej astronomickej únie (ďalej IAU) 

v Prahe, rozhodli vo štvrtok 24. augusta 2006, ţe v Slnečnej sústave je opäť len 8 planét: 

Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Urán a Neptún. Pluto sa stalo jednou z 

„trpasličích planét“ a súčasne predstaviteľom ľadových objektov obiehajúcich okolo Slnka na 

periférii planetárnej sústavy za dráhou Neptúna. Formálne sme sa tak vrátili pred čas, keď bolo 

objavené Pluto, v skutočnosti však sme prispôsobili definíciu planét Slnečnej sústavy 

obrovskému skoku v našich znalostiach o periférii Slnečnej sústavy. Veď po teoretickej 

predpovedi zvyškových telies z obdobia  formovania planét Edgeworthom v roku 1949 bolo 

do dnešných čias nájdených viac ako 1000 telies - akýchsi protokomét, medzi ktorými Pluto 

nemá nijaké výnimočné postavenie, okrem toho, ţe bolo objavené prvé. 

 

Obr. 2 - Pluto a Cháron v porovnaní s veľkosťou územia USA 

 

 

2.  Pochybná deviata planéta 
 

V krátkosti si povedzme, prečo teda došlo k zaradeniu Pluta medzi planéty pred 79 

rokmi a čo predchádzalo jeho preradeniu medzi „trpasličie planéty“ v auguste 2006. Po objave 

Neptúna v roku 1846 na základe porúch v pohybe Urána, stále zostávali rezíduá v pohybe 

Uránu, ktoré sa nedali vysvetliť len pôsobením Neptúna. Bola vyslovená hypotéza, ţe za 

rozdiely zodpovedá ďalšia planéta obiehajúca okolo Slnka za Neptúnom. Preto bolo Pluto, 

objavené vo februári 1930 Clydeom Tombaughom na Lowellovej hvezdárni vo Flagstaffe 

v Spojených štátoch, dlho povaţované za chýbajúcu deviatu planétu objavenú na základe 

porúch v pohybe Uránu.  

V roku 1978 bol objavený najväčší mesiac Pluta Cháron (dnes uţ poznáme aj ďalšie 2 

menšie) a z pohybu Chárona okolo Pluta bolo moţné s vysokou presnosťou určiť hmotnosť 

obidvoch telies. Zistilo sa, ţe hmotnosť Pluta je príliš malá na to, aby spôsobila merateľné 

zmeny v pohybe Uránu - objav v blízkosti vypočítaného miesta bol dielom obyčajnej náhody. 

Svojimi rozmermi i dráhovými charakteristikami Pluto nevyhovuje ţiadnemu komplexnému 

scenáru vývoja Slnečnej sústavy. Nesúlad medzi vypočítaným a skutočným pohybom Uránu 

bol dodatočne vysvetlený nepresne určenou hmotnosťou Neptúna. 
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Obr. 3 – Pluto je pri kaţdom obehu počas intervalu 20 rokov bliţšie k Slnku ako Neptún. 

 

pozorovania zo Zeme pozorovania Hubbleovým 

vesmírnym ďalekohľadom

 
  

Obr. 4 – viditeľnosť Chárona zo Zeme a z obeţnej dráhy, kde neruší zemská atmosféra 

 

 

3.  Vznik 

 
 Pluto má 1 veľký mesiac a 2 malé. Veľký mesiac Cháron je voči Plutu tak veľký 

(pozri tabuľku), ţe môţeme hovoriť skôr o trpasličej dvojplanéte ako o trpasličej planéte a jej 

mesiaci. Všetky teórie vzniku Pluta musia preto vysvetliť aj vznik Chárona.  

 Prítomnosť prchavých ľadov, vrátane metánu, dusíka a oxidu uhlíka na Plute a 

vodného ľadu na Chárone, silne podporuje predstavu ich vzniku vo vonkajších oblastiach 

Slnečnej sústavy. Podľa dnes prevládajúcich predstáv, sústava Pluto-Cháron vznikla spojením 

dvoch telies (Pluta a Cháronovho predchodcu), ktoré vznikli akréciou samostatne a potom sa 

zrazili. Teda po kolízii vznikol dvojsystém, a to buď priamo nepruţným zachytením, alebo 

akréciou Chárona z trosiek, ktoré ostali na dráhe v blízkosti Pluta. Gravitačné zachytenie bez 

fyzického kontaktu je vzhľadom na pomer hmotností vylúčené. Beţný pomer hmotností 

satelitov a materských planét je zhruba 1:1000. V sústave Zem-Mesiac, kde je pomer 

hmotnosti satelitu k hmotnosti planéty nezvykle veľký, je to stále 1:81. V prípade Chárona a 

Pluta je však pomer hmotností aţ 1:8. 
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Obr. 5 - porovnanie veľkosti Pluta, Zeme, Mesiaca a kandidátov na trpasličie planéty 

 

 Ani vznik Pluta a Chárona spoločne v protohmlovine nie je reálny, vzhľadom na ich 

malé rozmery. Podľa štandardných teórií vzniku planét, telesá rozmerov Pluta a Chárona 

vznikajú postupnou akréciou planetezimál. Tento záver podporuje aj pomerne veľký obsah 

kamenného materiálu na Plute (odvodený z celkovej hustoty telesa). Rovnako moţno vylúčiť 

vznik sústavy Pluto-Cháron rotačným roztrhnutím, pretoţe sústava má príliš veľa rotačného 

momentu na jednotku hmoty, čo vylučuje, ţe niekedy v minulosti mohla byť jedným telesom.  

 Do objavu Chárona sa pripúšťala aj moţnosť, ţe Pluto je uniknutý mesiac Neptúna 

(podľa Lyttletona mal uniknúť po gravitačnej kolízii s ďalším Neptúnovým mesiacom 

Tritónom). Objav mesiaca Pluta si však vynútil pribrať k spomenutej Lyttletonovej teórii toľko 

dodatočných predpokladov, ţe teória sa stala vysoko nepravdepodobnou. 

 

 
 

Obr. 6 - sklon dráhy Pluta voči ostatným planétam 

 

 Podobný scenár ako pri vzniku sústavy Pluto-Cháron sa predpokladá tieţ pri vzniku 

sústavy Zem-Mesiac. Podstatným rozdielom je však to, ţe na rozdiel od gigantického impaktu 

Protomesiaca na Zem bola pri kolízii Pluta a Protochárona omnoho niţšia stretávacia rýchlosť 

a teda aj energia impaktu bola omnoho niţšia. Toto radikálne zniţuje tepelné dôsledky zráţky. 

Kým v prípade nárazu telesa veľkosti Marsu, potrebného na vytvorenie telesa veľkosti 

Mesiaca, došlo k dočasnému úplnemu roztaveniu Zeme, v prípade Pluta náraz znamenal len 

zvýšenie teploty o 50-75ºC.  Toto zvýšenie je síce nedostatočné na roztavenie telesa, ale stačí 

na vytvorenie dočasnej teplej atmosféry s pomerne veľkým únikom častíc. Treba pripomenúť, 

ţe aj keď teória zráţky je dnes jediným vysvetlením vzniku sústavy Pluto-Cháron, ktoré nie je 
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v spore s niektorým pozorovacím faktom, ďalšie búrlivo sa vyvíjajúce výskumy v tejto oblasti 

môţu priniesť veľa nového. 

 

4. Charakteristiky Pluta a Chárona 
 

 Pluto Cháron 

prechod perihéliom november 1989 

vzdialenosť od Slnka 29,7 - 49,3 AU 

obeţná doba okolo Slnka 248 rokov 

vzdialenosť  medzi 

telesami 

19 500 - 19 800 km 

objav 1930 1978 

objaviteľ Tombaugh Christy 

polomer 1150 km 595 km 

hustota 2 050 kg m
-3

 1 800 kg m
-3

 

hmotnosť 13 x 10
21 

kg 1,6 x 10
21 

kg 

rotačná perióda 6,387 dňa 6,387 dňa 

jasnosť v perihéliu 13,6
m

 15,5
m

 

albedo 0,55 0,35 

farba B-V 0,85
m

 0,70
 m

 

zloţenie  povrchových 

ľadov 

CH4, N2, CO H2O 

atmosféra potvrdená neistá 

 

 
 

Obr. 7 – Pluto v pravých farbách zloţené z pozorovaní Southwest Research Institute's Space 

Studies Department v Boulderi, CO. 

 

 Ako vidieť z tabuľky, zloţenie povrchových ľadov Pluta a Chárona sa značne líši. 

Dôsledkom toho, ţe na povrchu Chárona je len vodný ľad a chýbajú akékoľvek prchavejšie 

plyny prítomné na Plute, je malá šanca na existenciu akejkoľvek atmosféry. Ţiarivá 

rovnováţna teplota povrchu v perihéliu dosahuje pribliţne -220ºC. Pri tejto teplote 
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neprichádza vyparovanie vodného ľadu do úvahy, takţe podmienky na vytvorenie, čo len 

riedkej, atmosféry sú absolútne nedostatočné.  

 Zaznamenané náznaky riedkej atmosféry pri pozorovanom zákryte v roku 1980 

moţno vysvetliť len prítomnosťou prchavejších plynov na povrchu Chárona v mnoţstvách 

nedetekovateľných spektrálne alebo únikom prchavejších plynov z podpovrchových vrstiev. 

  

5. Pluto a Cháron ako súčasť Edgeworthovho-Kuiperovho pásu 
 

 Podľa prvých predstáv o exitencii populácie ľadových telies, bola oblasť Slnečnej 

sústavy za Neptúnom obývaná len Plutom, ku ktorému pribudol v roku 1978 Christym 

objavený satelit Cháron a kométami rozptýlenými vo vonkajšej oblasti Slnečnej sústavy 

procesmi počas akrécie obrích planét. Aţ od jesene 1992 sa naše chápanie vonkajších častí 

Slnečnej sústavy značne zmenilo, vďaka rýchle narastajúcemu mnoţstvu objavov slabých 

(jasnosti 22-25
m

 väčších telies obiehajúcich okolo Slnka vo vzdialenostiach 30-50 

astronomických jednotiek (AU), známych ako Edgeworthov-Kuiperov pás. Do konca roka 

2008 bolo objavených viac ako 1000 týchto protokomét s priemermi od 30-160 km pre albedo 

0,40 aţ po 100-500 km za predpokladu albeda 0,04. Mnoho z nich sa pohybuje v rezonancii 

3:2 s Neptúnom, rovnako ako sústava Pluto-Cháron.  

 Keďţe pri objave týchto telies bol prehľadaný iba zanedbateľný zlomok okolia 

ekliptiky, odhaduje sa, ţe skutočný počet týchto telies je o niekoľko rádov vyšší. Kým zo 

začiatku boli objavované pochopiteľne len väčšie objekty, v roku 1995 sa pomocou 

Hubbleovho vesmírneho ďalekohľadu podarilo nájsť aj prvých predstaviteľov 10-krát menších 

telies. Skupina vedcov pod vedením Anity Cochranovej objavila objekty jasnosti 28,5
m

, 

ktorým odpovedajú polomery 1,6-5 km (pre albedo 0,40 resp. 0,04), čo aj na hornej hranici je 

zrovnateľné s rozmermi nových komét prichádzajúcich do vnútra Slnečnej sústavy. Modely 

zaloţené na týchto objavoch hovoria o odhade 40 000 väčších telies a snáď niekoľkých 

miliardách kometárnych jadier priemeru 1-20 km. Celková hmotnosť populácie ľadových 

telies v tejto zóne dosahuje asi jednu desatinu hmotnosti Zeme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 – podobnosť spektra Pluta a ľadového objektu Eris (2003 UB313) svedčí o príslušnosti 

bývalej planéty k objektom Edgeworthovho-Kuiperovho pásu  

 

 

 Štúdium zráţkového vývoja Davisom, Farinellom a Sternom presvedčivo ukazuje, ţe 

ak by mali vzniknúť za čas existencie Slnečnej sústavy tak veľké telesá, aké sa predpokladajú 

pri albede 0,04, musela by byť pôvodná hmotnosť primordiálneho Edgeworthovho-
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Kuiperovho pásu 10 aţ 50 hmotností Zeme. Aj objav prudko rastúceho radu objektov v oblasti 

30-50 AU, aj dôkazy, ţe táto oblasť Slnečnej sústavy bola oveľa hustejšie obývaná v ranných 

štádiách vývoja Slnečnej sústavy, poskytujú legitimitu pre prítomnosť tak veľkého telesa ako 

je Pluto (rovnako aj predchodca Chárona). Veľký počet ľadových telies vysvetľuje aj 

existenciu Pluta a Chárona (resp. jeho predchodcu) samotných, aj moţnosť zráţky a čiastočne 

aj malú hmotnosť týchto telies v porovnaní s Neptúnom a Uránom. Nie celkom dobre 

vysvetlená ostáva rezonančná dráha sústavy po kolízii. Pluto je jednoducho jedna z trpasličích 

planét, ktorá narástla v oblasti za Neptúnom v čase, keď bola Slnečná sústava mladá. Otázka 

ako sa mohlo tak relatívne veľké teleso ako Pluto vytvoriť v oblasti za Neptúnom izolovane, 

ktorá nás trápila v minulosti, sa transformovala na otázku, prečo pri tak veľkom  mnoţstve 

stavebného materiálu sa tu nevytvorila väčšia planéta. Odpoveď treba pravdepodobne hľadať v 

poruchovom  pôsobení Neptúna, ktorý pôsobil v oblasti za Neptúnom rovnako dezintegračne 

ako Jupiter na hlavný pás asteroidov v oblasti medzi Marsom a Jupiterom. 

 

 

6. Výskum z vesmíru 
 

 Napriek stále sa zlepšujúcim pozorovacím schopnostiam ďalekohľadov umiestneným 

na Zemi a na okolozemských dráhach, skúsenosti z výskumu iných telies Slnečnej sústavy 

napovedajú, ţe výskum satelitom umiestneným na dráhe okolo Pluta by priniesol celkom 

prevratné výsledky. Najbliţšou nádejou, ktorá by mohla podstatne zlepšiť pozorovacie 

podmienky oproti pozemským, je sonda Cassini. Cassini Saturn Orbiter bude môcť pozorovať 

sústavu Pluto-Cháron pod podstatne priaznivejšími uhlami, neţ je tomu zo Zeme. 

 

 
 

Obr. 9 - Pluto na snímkach Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu. 

 

NASA v rámci programu New Frontiers pripravila americkú planetárnu sondu New 

Horizons určenú na prieskum trpasličej planéty Pluto, jej mesiacov a doteraz neurčených telies 

Edgeworthovho-Kuiperovho pásu. Sonda štartovala zo Zeme 19. januára 2006, okolo Pluta by 

mala preletieť 14. júla 2015. 
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Obr. 10 – Sonda New Horizons 

 

7.  Dôvody pre zmenu 
 

V posledných 15 rokoch bolo objavené mnoţstvo telies za dráhou Neptúna (dnes je 

známych zhruba 1000 telies z odhadovaného počtu pribliţne 70 000 s priemerom väčším ako 

100 km) – sú to tzv. ľadové objekty vonkajšej Slnečnej sústavy tvoriace Edgeworthov-

Kuiperov pás (v ďalšom EKB), pričom niektoré z týchto objektov sú dokonca väčšie ako 

Pluto. Stále zreteľnejšie sa ukazovalo, ţe Pluto nie je planétou, ale len jedným z veľkých 

objektov tohto pásu. Po štyroch planétach zemského typu, oddelených od štyroch obrích 

planét hlavným pásom asteroidov, nasleduje trpaslík Pluto nepatriaci ani k jednej z týchto 

skupín. Bolo zrejmé, ţe objavy väčších objektov budú pribúdať. Ak sme teda nechceli mať 

100 planét, bolo nutné ustúpiť z tradicionalistického prístupu a uviesť našu nomenklatúru 

vesmírnych telies do súladu so skutočnosťou.  

Tradícia aj tu zohrala svoju rolu. Prvý pokus takpovediac degradovať Pluto sa odohral 

na pôde IAU v čase, keď sa blíţilo pomenovanie 10 000.-eho asteroidu. V tom čase astronómi 

uţ poznali veľkosť Pluta i jeho zloţenie radikálne odlišné od ostatných 8 planét. B.G. 

Marsden, šéf Ústredia pre malé planéty IAU v Cambridge v USA navrhol, aby vzhľadom na 

svoju podstatu, Pluto dostalo mimo štatútu deviatej planéty aj štatút asteroidu – vzhľadom na 

jeho výnimočnosť navrhoval práve číslo 10 000. Napriek tomu, ţe išlo o zjavný kompromis 

ponechávajúci miesto aj pre tradičné chápanie, návrh nezískal dostatočnú podporu. Kým 

astronómi zaoberajúci sa výskumom Slnečnej sústavy na základe vlastných výsledkov chápali 

racionálnosť Marsdenovho návrhu a väčšinovo sa zaň postavili, ostatná astronomická 

komunita, ktorá poznala výsledky výskumu Slnečnej sústavy skôr sprostredkovane, vnímala 

problém citovo a Marsdenov návrh odmietla. Trvalo takmer 10 rokov, kým astronómi boli 

ochotní vzdať sa pochybnej deviatej planéty. Keď však s odstupom času hodnotíme toto úsilie, 

je potrebné priznať, ţe praţská definícia má vyššiu pridanú hodnotu. Pri zaradení Pluta medzi 

očíslované asteroidy by bolo došlo k ďalším nepresnostiam.  

Dlhé roky sme totiţ boli zvyknutí hádzať všetky malé telesá Slnečnej sústavy mimo 

komét a satelitov planét do veľkého šuplíka s názvom Asteroidy. Vo veľkých šuplíkoch však 

býva neporiadok a to bol aj náš prípad. A tak sa pod Asteroidmi skrývali okrem skutočných 

asteroidov obiehajúcich okolo Slnka v hlavnom páse, v libračných bodoch L4 a L5 sústavy 

Slnko-Jupiter a v blízkosti Zeme aj vyhasnuté kometárne jadrá, kentaury brázdiace oblasť 

obrích planét a ľadové objekty EKB za dráhou Neptúna. Upratať šuplík sa podarilo aţ v Prahe. 
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8.  Rezolúcie Medzinárodnej astronomickej únie prijaté na kongrese v 

Prahe 
 

Rezolúcia 5A: Medzinárodná astronomická únia (IAU) rozhodla, ţe planéty a ostatné 

telesá našej Slnečnej sústavy sa budú deliť do troch kategórií nasledujúcim spôsobom:  

Planéta je nebeské teleso, ktoré  

 obieha okolo Slnka, 

 má dostatočnú hmotnosť, aby jeho vlastná gravitácia prekonala vnútorné sily pevného 

telesa, takţe dosiahne tvar zodpovedajúci hydrostatickej rovnováhe (pribliţne gule) 

 a vyčistilo okolie svojej dráhy.  

Trpasličia planéta  je nebeské teleso, ktoré  

 obieha okolo Slnka,  

 má dostatočnú hmotnosť, aby jeho vlastná gravitácia prekonala vnútorné sily pevného 

telesa, takţe dosiahne tvar zodpovedajúci hydrostatickej rovnováhe (pribliţne gule), 

 nevyčistilo okolie svojej dráhy a  

 nie je satelitom.  

S výnimkou satelitov všetky ostatné objekty obiehajúce okolo Slnka budú označované 

spoločným termínom malé telesá Slnečnej sústavy.  

 

Rezolúcia 6A: IAU rozhodla, ţe Pluto je podľa vyššie uvedenej definície „trpasličou 

planétou“ a je prototypom novej kategórie transneptúnických objektov. 

 

Medzi „trpasličími planétami“ bola vydelená skupina veľkých telies za dráhou 

Neptúna, ktorých prototypom je Pluto. Astronómovia sa na kongrese v Prahe nezhodli na 

pomenovaní tejto skupiny telies. Navrhovaný názov plutonické objekty sa neuplatnil pre 

námietky geológov, ktorí majú v inej súvislosti zavedený pojem plutonické horniny. Laicky 

povedané plutonickými nazývame  vyvrhnuté vulkanické skaly, ktoré nesú so sebou 

informáciu o zloţení vnútorných vrstiev planéty, minulých geologických procesoch, rozloţení 

vnútorných zdrojov tepla, atď. Plutonické skaly vyvrhnuté z vnútra odlišujeme od 

bazaltických, ktoré vznikli aţ na povrchu stuhnutím roztavenej lávy. Keďţe tieto horniny 

nemajú nič spoločné so skupinou „trpasličích planét“ za dráhou Neptúna, astronómovia 

hľadali iný vhodný názov.  

Aţ po dvoch rokoch, 11. júna 2008, na zasadnutí Výkonného výboru Medzinárodnej 

astronomickej únie v Oslo bolo prijaté pre trpasličie planéty za dráhou Neptúna pomenovanie 

plutoidy. 
 

9.  Slabé miesta nových definícií 
 

Záver, ţe Pluto nie je planéta je nepochybne dobrý, cesty ako sa k tomu prišlo však 

vytvorili aj isté riziká. Povedzme si, v čom sú slabé miesta prijatých rezolúcií IAU.  

Predovšetkým treba povedať, ţe majú istý apologetický náboj – ich konštrukcia je taká, 

aby ostalo len 8 planét a k tomu sú niekde dosť umelo prispôsobené poţiadavky definície 

planéty. Kritická je najmä poţiadavka „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 

dráhy. Rovnako poţiadavka na trpasličiu planétu, aby nebola satelitom je minimálne 

diskutabilná. Snaha vylúčiť veľké mesiace obrích planét z tejto kategórie postihla aj teleso, 

ktoré by ináč podmienky na trpasličiu planétu hravo splnilo. Cháron – súputník Pluta sa za pár 

dní prepadol z kandidáta na jednu z 12 planét do poslednej kategórie. 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. 
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Príčinou týchto problémov je prístup ku kategorizácii, keď telesá nedelíme podľa ich zloţenia 

a vývojových procesov, ale najdôleţitejšie je ich súčasné umiestnenie. A tak je nenulová 

šanca, ţe medzi malými mesiacmi Jupitera sú zachytené kometárne jadrá, klasické kamenné 

asteroidy i privandrovalé kentaury, čo vo svojej podstate zase môţu byť rozličné telesá. 

Ospravedlňujem sa, ak som predchádzajúcim odstavcom niekomu nabúral jeho istotu, 

ţe po kongrese IAU v Prahe uţ bude v Slnečnej sústave definitívny poriadok. O tom, ţe veci 

nie sú zďaleka jednoznačné svedčí aj vývoj, ktorým sa prišlo ku dnešnému stavu. Na príprave 

rezolúcie pracoval 2 roky tím odborníkov, ktorý ešte do Prahy prišiel s návrhom 12 planét – 

okrem 9 učebnicových mali medzi planéty patriť Ceres, Cháron a ľadový objekt Eris. 

Predbeţné prieskumy ukazovali, ţe návrh nie je pre prítomných členov IAU prijateľný. 

Nakoniec po dlhých diskusiách boli predloţené 4 rezolúcie 5A, 5B, 6A a 6B. Z nich prešli len 

dve, ktoré tu uvádzam. Ďalšie dve, ktoré sa pokúšali pomenovať 8 planét, ktoré nám zostali, 

názvom „klasické planéty“ a objekty za Neptúnom „plutónmi“ kongres neschválil. 

V súčasnosti teda máme 8 planét. S pokrokom nášho poznania však nemoţno vylúčiť, 

ţe vo vzdialených oblastiach Slnečnej sústavy sa nájde teleso, ktoré vyhovie definícii a 

učebnice sa budú opäť meniť. Táto moţnosť však nemôţe byť dôvodom na to, aby sme 

zotrvávali na názore z roku 1930 a neurobili radikálny rez, akým nepochybne zmena počtu 

planét je.  

 

 

10.   Použité a doporučené webové stránky: 
 

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

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A1ron_(mesiac) 

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

http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Pluto 

http://www.mira.org/fts0/planets/101/images/pluto-charon.jpg 

http://www.boulder.swri.edu/plutomoons/ 

http://physics.uoregon.edu/~jimbrau/BrauImNew/Chap13/FG13_20.jpg 

http://www.utahskies.org/image_library/shallowsky/planets/pluto/ 


