
Ceres – encyklopedické heslo 

 

Ceres (alebo aj 1 Ceres) je prvou objavenou trpasličou planétou v slnečnej sústave, a súčasne 

s priemerom 952 km najväčšie teleso obiehajúce v asteroidálnom hlavnom páse medzi 

dráhami Marsu a Jupitera. Objavil ju 1. januára 1801 Giuseppe Piazzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heslo vypracoval: Mgr. Marek Husárik, PhD. 

                               Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, Tatranská Lomnica 

                               mhusarik@ta3.sk 

 

 

Dátum aktualizácie: august 2009 



Ceres - čo si má zapamätať žiak 

 

Ceres (alebo aj 1 Ceres) je prvou objavenou trpasličou planétou v slnečnej sústave, a súčasne 

s priemerom 952 km najväčšie teleso obiehajúce v asteroidálnom hlavnom páse medzi 

dráhami Marsu a Jupitera. Objavil ju 1. januára 1801 Giuseppe Piazzi a nazval ju Ceres 

Ferdinandea. Prvá časť mena pochádza od rímskej bohyne Ceres, ktorá bola ochrankyňou 

poľnohospodárov a úrody, súčasne patrónkou ostrova Sicília a sestrou Jupitera; druhá časť 

mena bola pridaná na počesť Piazziho kráľovského ochrancu a sponzora, Ferdinanda IV. 

Svojou hmotnosťou predstavuje asi 30 – 40 % hmotnosti všetkých asteroidov v hlavnom páse. 

Na základe rozhodnutia XXVI. Generálneho zasadania Medzinárodnej astronomickej únie 

(IAU) v auguste 2006 v Prahe, bol tento objekt zaradený do novej kategórie telies slnečnej 

sústavy, medzi tzv. trpasličie planéty. 

 

 
 

Obrázok 1: Trpasličia planéta Ceres. Snímku získal Hubblov vesmírny ďalekohľad (HST). Kontrast bol 

upravený, aby sa zobrazili povrchové detaily. Zdroj: NASA, ESA, J. Parker (Southwest Research 

Institute), P. Thomas (Cornell University) a L. McFadden (University of Maryland, College Park). 

 

 

 

 

 
 
 



Ceres – čo má na prípravu k dispozícii učiteľ 

 
Ceres (alebo aj 1 Ceres) je prvou objavenou trpasličou planétou v slnečnej sústave, a súčasne 

s priemerom 952 km najväčšie teleso obiehajúce v asteroidálnom hlavnom páse medzi 

dráhami Marsu a Jupitera. Objavil ju 1. januára 1801 Giuseppe Piazzi a nazval ju Ceres 

Ferdinandea. Prvá časť mena pochádza od rímskej bohyne Ceres, ktorá bola ochrankyňou 

poľnohospodárov a úrody, súčasne patrónkou ostrova Sicília a sestrou Jupitera; druhá časť 

mena bola pridaná na počesť Piazziho kráľovského ochrancu a sponzora, Ferdinanda IV. 

Svojou hmotnosťou predstavuje asi 30 – 40 % hmotnosti všetkých asteroidov v hlavnom páse. 

Na základe rozhodnutia XXVI. Generálneho zasadania Medzinárodnej astronomickej únie 

(IAU) v auguste 2006 v Prahe, bol tento objekt zaradený do novej kategórie telies slnečnej 

sústavy, medzi tzv. trpasličie planéty. 

Objav 

 

Myšlienku o existencii neznámej planéty medzi obežnými dráhami Marsu a Jupitera medzi 

prvými navrhol Johann Elert Bode v roku 1768. Jeho úvahy boli založené na tzv. empirickom 

Titius-Bodeho rade (teória, ktorá bola pôvodne navrhnutá Johannom Danielom Titiusom v 

roku 1766). Podľa tohto zákona mala byť neznáma planéta vzdialená od Slnka 2,8 AU. Po 

objave planéty Urán Williamom Herschelom v roku 1781, ktorá tiež zapadala do Titius-

Bodeho radu, úvahy o existencii neznámej planéty ešte viac zosilneli a mnoho astronómov sa 

rozhodlo ju nájsť. Jedným z nich bol aj dvorný astronóm v meste Gotha, barón Franz Xaver 

von Zach, ktorý podporovaný Bodem, začal v roku 1787 s jej hľadaním. Svoje hľadanie 

rozumne obmedzil na oblasť nebeskej sféry blízko ekliptiky. Za tým účelom si vytvoril 

vlastný katalóg hviezd blízkych ekliptike, ale aj tak bolo jeho snaženie márne. V jeseni 1799 

navštívil astronómov v Brémach, Celle a Lilienthale, s ktorými o tomto probléme diskutoval. 

Dospeli k záveru, že takú úlohu nemôže zvládnuť jeden astronóm. Preto sa 21. septembra 

1800 zišli v Lilienthale von Zach (Lilienthal), J. H. Schröter (Lilienthal), H. W. M. Olbers 

(Brémy), C. L. Harding (Lilienthal), F. A. Freiherr von Ende (Celle) a J. Gildemeister 

(Brémy). Pretože na schôdzke usúdili, že ani šesť skúsených pozorovateľov nie je dostatočný 

počet, rozhodli sa prizvať ďalších 18 európskych astronómov – J.E. Bode (Berlín), J.S.G. 

Huth (Frankfurt nad Odrou), G.S. Klügel (Halle), J.A. Koch (Gdaňsk), J.F. Wurm 

(Blaubeuren), J.T. Burg (Viedeň), T. Buggy (Kodaň), D. Melanderhielm (Štokholm), J. 

Svanberg (Uppsala), F.T. Schubert (Petrohrad), J.C. Burckhardt (Paríž), P.F.A. Mechain 

(Paríž), C. Messier (Paríž), C. Thulis (Marseille), N. Maskelyne (Greenwich), W. Herschel 

(Slough), B. Oriani (Miláno) a G. Piazzi (Palermo). Rozdelili preto oblasť zvieratníka na 24 

rovnakých úsekov po 15° a vymedzili tieto úseky na oblasť 7° až 8° na sever a na juh od 

ekliptiky. O pridelení oblastí rozhodoval lós. Tak vznikla prvá medzinárodná astronomická 

kampaň v histórii. Jej účastníci sa nazvali Nebeskou políciou (Himmels Polizei). 

Posledným z menovaných bol taliansky profesor matematiky Giuseppe Piazzi z Palerma na 

Sicílii, ktorý síce nebol skúseným astronómom, ale vďaka podpore vtedajšieho kráľa Sicílie 

Ferdinanda IV vybudoval v rokoch 1780 až 1791 vo veži kráľovského zámku astronomické 

observatórium. V tom čase to bola najjužnejšia hvezdáreň v celej Európe. V roku 1789 ju 

vybavil výkonným šošovkovým ďalekohľadom s objektívom s priemerom 7,5 cm, päťstopým 

vertikálnym a trojstopým azimutálnym kruhom s veľmi presným odčítaním súradníc, ktorý 

vyrobil anglický mechanik Jesse Ramsden. Toto zariadenie patrilo k špičkovým 

astrometrickým prístrojom tej doby. Hlavným cieľom Piazziho nebolo hľadanie novej 

planéty, ale zostavenie čo najpresnejšieho katalógu hviezd. Aj 1. januára 1801 pracoval na 

tejto úlohe. Pri hľadaní hviezdy Mayer 87 podľa Wollastonovho katalógu (v skutočnosti išlo o 

hviezdu Lacaille 87, z tohto dôvodu poloha u Wollastona nesúhlasila s údajmi v Mayerovom 



katalógu, a preto to Piazzi skontroloval) uvidel dovtedy nepopísaný objekt hviezdnej veľkosti 

8 magnitúd. Keď na druhý deň zistil, že sa objekt medzi hviezdami posunul, venoval mu 

bližšiu pozornosť. Dňa 24. januára toho istého roka rozposlal kolegom list o objave, kde 

objekt opatrne nazval kométou. Svojmu kolegovi B. Orianimu do Milána napr. napísal:  

 

Pozoroval som 1. januára blízko ramena Býka hviezdu ôsmej veľkosti, ktorá sa 

ďalší večer, teda 2., posunula o 3′ 30″ približne na sever a o 4′ približne k 

znameniu Baran... Ja by som tu hviezdu označil ako kométu, avšak nevykazuje 

žiadnu hmlovinu, a potom jej pohyb je tak pomalý a pravidelný, že mi skôr 

napadá, že by to mohlo byť niečo lepšieho ako nejaká kométa. Je to iba 

domnienka a to mi veľmi bráni ju zverejniť... 

 

Pozorovanie pokračovalo až do 11. februára 1801, keď sa objekt priblížil k Slnku natoľko, že 

už nebol pozorovateľný. Celkom ho Piazzi sledoval dvadsaťštyri nocí. 

 

 
 

Obrázok 2: Obálka Piazziho knihy Della scoperta del nuovo pianeta Cerere Ferdinandea, v ktorej spomína 

objav Ceresu. 

 

Aj keď bol Piazzi matematik, nemal k dispozícii vhodnú výpočtovú metódu, aby z tak 

krátkeho úseku dráhy určil dostatočne presne elementy dráhy nového telesa. Svojimi 

výpočtami iba zistil, že sa nepohybuje po parabole, čo sa vtedy predpokladalo o kométach, ale 

skôr po kružnici. Problém výpočtov elementov však vyriešil geniálny nemecký vedec C.F. 

Gauss, ktorý v roku 1801 vypracoval matematický postup, umožňujúci určiť elementy dráhy z 

menšieho počtu pozorovaní na kratšom oblúku dráhy, tzv. metódu najmenších štvorcov. 

Vďaka tomu von Zach mohol objekt znovu objaviť 7. decembra 1801 presne na polohe 

vypočítanej Gaussom. Objav potvrdil svojimi pozorovaniami 1. a 2. januára 1802 tiež Olbers. 

Prakticky až do polovice 19. storočia bol novoobjavený objekt stále považovaný za 

planétu. Ani objav ďalších asteroidov na tom nič nezmenil. Až v 50. rokoch 19. storočia, keď 

počet objavov asteroidov rýchlo narastal, začal byť spolu s ostatnými podobnými telesami 

považovaný už za asteroid. Spočiatku Piazzi veľkosť nového telesa veľmi precenil; 



odhadoval, že jeho priemer je porovnateľný s priemerom Zeme. Naopak anglický astronóm 

William Herschel už v máji 1802 po objave druhej planétky 2 Pallas predpokladal, že ide o 

malé telesá a navrhol ich pomenovať asteroidy, teda hviezdam podobné. 

Meno 

 

Piazzi nazval objavený objekt Ceres Ferdinandea. Prvá časť mena pochádza po rímskej 

bohyni Ceres, ktorá bola ochrankyňou poľnohospodárov a úrody, a tiež patrónkou ostrova 

Sicília a sestrou Jupitera; druhá časť mena bola pridaná na počest Piazziho kráľovského 

ochrancu a sponzora, Ferdinanda IV. Používanie tohoto prídomku nebolo v iných krajinách z 

politických dôvodov príliš vítané, preto z názvu zmizlo. J.E. Bode navrhoval pre toto teleso 

meno Juno (neskôr bolo použité pre tretí objavený asteroid 3 Juno). Nejaký čas sa používalo 

meno Hera (neskôr bolo použité pre asteroid 103 Hera). 

Veľkosť, hmotnosť, tvar a zloženie 

 

Trpasličia planéta Ceres je najväčším objektom asteroidálneho hlavného pásu ležiaceho medzi 

dráhami Marsu a Jupitera. Podľa posledných meraní má Ceres priemer 952 kilometrov. Ďalšie 

väčšie objekty – Pluto, 50000 Quaoar a 90482 Orcus – sa nachádzajú v tzv. Kuiperovom páse 

a ďalej. 

Hmotnosť Ceresu bola určená analýzou gravitačného vplyvu na malé asteroidy. Jej 

hodnota je 9,5 × 10
20

 kg (4,7 × 10
-10

 hmotnosti Slnka). S touto hmotnosťou tak predstavuje 

približne tretinu hmotnosti všetkých známych asteroidov v slnečnej sústave, resp. štvrtinu 

hmotnosti Mesiaca. Takáto hmotnosť a veľkosť je dostatočná na to, aby tvar Ceresu bol veľmi 

guľovitý len s miernym sploštením. Je to v súlade s predpokladom, že jeho gravitačná 

príťažlivosť umožnila dosiahnuť hydrostatickú rovnováhu, teda zaujatie tvaru s minimálnou 

gravitačnou energiou. 

 

 
 

Obrázok 3: Predstava o stavbe trpasličej planéty Ceres. Zdroj: NASA, ESA a A. Feild (STScI). 

 
Predpokladá sa, že pri formovaní Ceresu došlo k čiastočnej diferenciácii jej vnútra, 

spôsobenej najmä teplom vznikajúcim pri rádioaktívnom rozpade 
26

Al. Pôvodný materiál, 

ktorý obsahoval veľké množstvo vodného ľadu sa roztopil, a ťažšie silikátové horniny klesli 

do stredu, kde vytvorili kamenné jadro. Chladnúci obal kvapalnej vody s prímesou ľahších, 



prevažne uhlíkatých látok vytvoril plášť, ktorého hrúbka sa odhaduje na 60 až 120 km. 

Najvyššia vrstva, odhadom 10 km hrubá, sa však nikdy úplne neroztavila a tvorí kôru, so 

zložením blízkym pôvodnému materiálu. Kôra bola iba čiastočne pretvorená dopadmi 

menších telies. To potvrdzujú aj rádiolokačné pozorovania podľa ktorých je povrch pokrytý 

vrstvou regolitu. Z priemernej hustoty sa dá usúdiť, že voda na Cerese tvorí asi 17 až 27 % jej 

hmotnosti, čo predstavuje v priemere asi 2 × 10
8
 km

3
 vody, teda približne päťkrát viac, ako je 

celkové množstvo vody na zemskom povrchu. Prítomnosť vody v povrchových vrstvách bola 

nepriamo spektroskopicky dokázaná meraním ultrafialového spektra astronomickou družicou 

IUE, ktorá objavila čiary hydroxidu OH, svedčiace o stále sa obnovujúcej veľmi riedkej 

atmosfére vodnej pary, unikajúcej z povrchu. 

Povrch 

 

Povrchovým zložením sa Ceres najviac podobá uhlíkatým asteroidom tzv. C typu, a teda že jej 

povrch je málo pretvorený pôvodný materiál, z ktorého Ceres akréciou vznikla. V 

infračervenej oblasti spektra sa preukázateľne ukázala prítomnosť hydratovaného materiálu, 

čo môže poukazovať na významné množstvo vody vo vnútri telesa. Tiež sa ukázala 

prítomnosť pôdy bohatej na železo a uhličitany, čo je spoločným znakom uhlíkatých 

chondritických meteoritov. Táto prítomnosť pôdy a uhličitanov obyčajne absentuje v 

spektrách asteroidov C typu, a preto Ceres bola klasifikovaná ako G typ (v novšej SMASSII 

spektrálnej klasifikácii). Povrch Ceresu je relatívne teplý. Maximálna teplota na privrátenej 

strane k Slnku dosahuje približne −40 °C. 

Napriek veľkej vzdialenosti od Zeme sa na povrchu Ceresu jednoznačne detegovalo 

niekoľko povrchových štruktúr. Ultrafialové snímky z roku 1995 z Hubblovho vesmírneho 

ďalekohľadu odhalili veľkú tmavú škvrnu, ktorú pomenovali Piazzi na počesť objaviteľa tejto 

trpasličej planéty. Predpokladalo sa, že je to kráter. Neskôr infračervené snímky získané 

pomocou Keckovho ďalekohľadu odhalili niekoľko jasných a tmavých štruktúr, ktoré 

pokrývajú povrch. Dve tmavé okrúhle štruktúry sú pravdepodobne krátery. Doteraz však nie 

je uspokojivo vysvetlené, čo predstavujú ostatné štruktúry. 

 

 
 

Obrázok 4: Infračervený záber Ceresu. Zdroj: LESIA / ESO / SwRI / W.M.Keck Observatory. 

 

 



 
Obrázok 5: Mapa Ceresu v troch rôznych oblastiach spektra. Zdroj: Carry, B. a kol.: 2007, Near-Infrared 

Mapping and Physical Properties of the Dwarf-Planet Ceres. Astronomy & Astrophysics 478, p. 235–244. 

 

Atmosféra 

 

Existujú náznaky, že Ceres môže mať riedku atmosféru a vodnú námrazu na povrchu. 

Povrchový vodný ľad nie je stabilný vo vzdialenosti menšej ako 5 AU od Slnka, takže sa 

očakáva, že sublimuje, ak je vystavený priamo slnečnému žiareniu. Vodný ľad sa neznámym 

procesom dostáva z hlbších vrstiev Ceresu na povrch, odkiaľ uniká vo veľmi krátkom čase. V 

dôsledku toho je ťažké detegovať odparovanie vody. Najviac pravdepodobnou príčinou úniku 

vody sa zdajú byť okolia čerstvých impaktných kráterov alebo trhlín v podpovrchových 

vrstvách Ceresu. Pravdepodobne sa na začiatku 90. rokov pozorovala sublimujúca voda z 

polárnych oblastí, ale nebolo to možné jednoznačne preukázať. Ultrafialové pozorovania z 



kozmickej družice IUE zaznamenali vtedy v spektrách štatisticky významné zastúpenie 

hydroxidu vodnej pary (OH) v blízkosti severného pólu Ceresu. 

Prieskum Ceresu 

 

Ceres doteraz nebola skúmaná zblízka žiadnou pozemskou sondou. Dňa 27. septembra 2007 

bola vypustená sonda Dawn (Úsvit), ktorá má doraziť v septembri 2011 k asteroidu 4 Vesta a 

z obežnej dráhy okolo nej ju má až do mája 2012 zblízka skúmať. Potom by mala v roku 2015 

doraziť na obežnú dráhu trpasličej planéty 1 Ceres. Sonda Dawn bude obiehať okolo Ceresu 

vo výške okolo 5 900 km. Postupne sa ďalších päť mesiacov bude približovať k povrchu na 

vzdialenosť 1 300 km a o ďalších päť mesiacov na vzdialenosť 700 km. Pomocou 

spektrometra pracujúceho vo viditeľnej a infračervenej oblasti, detektora gama lúčov a 

neutrónov a špeciálnej kamery sa bude skúmať chemické zloženie a tvar Ceresu. 

 

 
 

Obrázok 6: Sonda Dawn. Zdroj: NASA/JPL. 

 

 

Elementy dráhy    

 

Element (epocha 2009 Jún 18) Hodnota 

veľká polos (AU) 2,766 

excentricita 0,079 

sklon dráhy (stupne) 10,585 

argument šírky perihélia (stupne) 72,825 

dĺžka výstupného uzla (stupne) 80,399 

perihéliová vzdialenosť(AU) 2,547 

aféliová vzdialenosť(AU) 2,986 

priemerná rýchlosť na dráhe (km s
-1

) 17,822 

obežná doba (roky) 4,60 

 

Tabuľka 1: Zdroj údajov JPL Small-Body Database Browser 



Fyzikálne charakteristiky 

 

Parameter Hodnota 

absolútna jasnosť (mag) 3,34 

priemer (km) 952 

hmotnosť (kg) 9,5 × 10
20

 

stredná hustota (kg m
-3

) 2077 

rotačná perióda (hodiny) 9,075 

geometrické albedo 0,090 

farebný index B - V (mag) 0,713 

farebný index U - B (mag) 0,426 

Tholenova spektrálna trieda G 

SMASSII spektrálna trieda C 

 

Tabuľka 2: Zdroj údajov JPL Small-Body Database Browser 

 

 

Technická poznámka: Skloňovanie 

 

Vyjadrenie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV: 

 

Asteroid (teraz už trpasličia planéta) Ceres bol pomenovaný podľa starorímskej bohyne 

Cerery, ktorej latinské meno znie Ceres, ale skloňuje sa ako mužské neživotné podstatné 

mená podľa vzoru dub: Ceres – G Ceresu, D Ceresu, A Ceres, L Cerese, I Ceresom. Meno 

starorímskej bohyne sa skloňuje ako ženské podstatné mená podľa vzoru žena: Cerera – G 

Cerery, D Cerere, A Cereru, L Cerere, I Cererou. 

 

 


