
Pohyby planét a ich mesiacov, gravitačný zákon – encyklopedické heslo  
 

Pohyby planét okolo Slnka a mesiacov okolo planét sú dôsledkom ich vzájomného 

gravitačného pôsobenia. Kinematiku pohybu planét okolo Slnka popísal Ján Kepler (1571 – 

1630) v troch Keplerových zákonoch. Na ich základe sformuloval Isaac Newton v r. 1687  

gravitačný zákon: „Sila, ktorou sa telesá priťahujú, je priamo úmerná súčinu hmotností telies 

a nepriamo úmerná štvorcu vzdialenosti medzi nimi“. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heslo vypracoval: RNDr. Drahomír Chochol, DrSc. 

                               Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 

                               chochol@ta3.sk 

 

 

Dátum aktualizácie: september 2009 



Pohyby planét a ich mesiacov, gravitačný zákon – čo si má zapamätať žiak 
 

Pohyby planét okolo Slnka a mesiacov okolo planét sú dôsledkom ich vzájomného 

gravitačného pôsobenia. Gravitácia je príťažlivá sila, pôsobiaca medzi hmotnými telesami.  

Kinematiku pohybu planét okolo Slnka popísal Ján Kepler (1571 – 1630), vďaka 

presným astronomickým pozorovaniam pohybov v slnečnej sústave, ktoré uskutočnil Tycho 

Brahe (1546–1601). Kepler ukázal, že pohyby planét v gravitačnom poli Slnka sa riadia tromi 

zákonmi: 

1. Planéty obiehajú okolo Slnka po elipsách, v spoločnom ohnisku ktorých je Slnko. 

2. Sprievodič spájajúci Slnko s planétou opíše za rovnaký čas rovnako veľkú plochu. 

3. Pomer druhých mocnín obežných dôb ľubovoľných dvoch planét sa rovná pomeru       

tretích mocnín hlavných polosí ich dráh: T1
2
/T2

2 
 = a1

3
 /a2

3
. 

Ján Kepler svoje zákony formuloval pre pohyby planét okolo Slnka. Môžeme ich však 

použiť pri popise pohybu častice zanedbateľnej hmotnosti v gravitačnom poli ľubovoľného 

centrálneho telesa. Platia teda rovnako aj pre pohyby nášho Mesiaca, alebo umelých družíc 

okolo Zeme alebo pre pohyby Jupiterových mesiačikov okolo Jupitera. Isaac Newton zo 

znalosti Keplerových  zákonov odvodil Newtonov gravitačný zákon: 

Každé dve telesá o hmotnostiach m1 a m2, ktoré môžeme dostatočne presne aproximovať 

bodmi, alebo sú s dostatočnou presnosťou nahraditeľné guľou,  pôsobia na seba gravitačnou 

silou priamo úmernou hmotnostiam  telies a nepriamo úmernou štvorcu ich vzdialenosti. 

 

  
kde G je gravitačná konštanta, ktorá má hodnotu 6,67x10

-11
 m

3
kg

-1
s

-2
, m1 je hmotnosť prvého 

hmotného bodu, m2 je hmotnosť druhého hmotného bodu a r je vzájomná vzdialenosť oboch 

hmotných bodov. 

 

 

 
 

 

Obr. 1 – Newton začal údajne študovať gravitáciu na základe poznatku, že jablká padajú zo 

stromu na Zem. 

 



Pohyby planét a ich mesiacov, gravitačný zákon – čo má k dispozícii učiteľ 
 

Pohyby planét okolo Slnka a mesiacov okolo planét sú dôsledkom ich vzájomného 

gravitačného pôsobenia. Gravitácia je príťažlivá sila, pôsobiaca medzi hmotnými telesami.  

Kinematiku pohybu planét okolo Slnka popísal Ján Kepler (1571 – 1630), vďaka 

presným astronomickým pozorovaniam pohybov v slnečnej sústave, ktoré uskutočnil Tycho 

Brahe (1546–1601). Kepler ukázal, že  pohyby planét v gravitačnom poli Slnka sa riadia 

tromi zákonmi: 

1.   Planéty obiehajú okolo Slnka po elipsách, v spoločnom ohnisku ktorých je Slnko. 

2.   Sprievodič spájajúci Slnko s planétou opíše za rovnaký čas rovnako veľkú plochu. 

3.   Pomer druhých mocnín obežných dôb ľubovoľných dvoch planét sa rovná pomeru 

      tretích mocnín hlavných polosí ich dráh: T1
2
/T2

2 
 = a1

3
 /a2

3
. 

 

 

Obr. 2 -  Pohyb planéty po elipse: a – hlavná polos, b – vedľajšia polos,  excent-

ricita (výstrednosť), F1, F2 – ohniská elipsy, P – perihélium (príslnie), A – afélium (odslnie), r  

– sprievodič planéty (vektor určujúci polohu planéty), ΔS – plocha opísaná sprievodičom za 

dobu Δt,  Δs – dráha planéty za dobu Δt,  v   – vektor rýchlosti planéty.  

Ján Kepler svoje zákony formuloval pre pohyb častice zanedbateľnej hmotnosti (napr. 

planéty) v gravitačnom poli Slnka. Môžeme ich však použiť pri popise pohybu častice 

zanedbateľnej hmotnosti  v  gravitačnom poli ľubovoľného centrálneho telesa. Platia teda 

rovnako aj pre pohyby nášho Mesiaca, alebo umelých družíc okolo Zeme alebo pre pohyby 

Jupiterových mesiačikov okolo Jupitera. 

 

 
 

Obr. 3 -  Ján Kepler. 



 

Planéta Stredná 

vzdialenosť 

od Slnka          

v AU 

Doba obehu 

v pozemských 

dňoch 

Doba obehu 

v pozemských 

rokoch 

Číselná 

výstrednosť 

dráhy:  e/a 

Počet 

známych 

mesiacov 

Merkúr 0,387 87 0,24   0,206  

Venuša 0,732 224 0,61   0,006  

Zem 1 365 1   0,017 1 

Mars 1,523 687 1,88   0,093 2 

Jupiter 5,203 4 332 11,87   0,048 63 

Saturn 9,539 10 759 29,48   0,056 62 

Urán 19,182 30 685 84,07   0,047 27 

Neptún 30,057 60 187 164,90   0,008 13 

Všetky planéty rotujú okolo svojej osi, šesť z nich v smere svojho obehu (prográdnym 

smerom), jedna (Venuša) v protismere obehu (retrográdnym smerom) a jedna (Urán) sa 

v podstate valí po dráhe pri sklone rotačnej osi 98°. Okolo niektorých planét obiehajú menšie 

telesá guľovitého alebo nepravidelného tvaru, ktoré sa nazývajú mesiace. Najväčšie mesiace 

môžu dosiahnuť veľkosti malých planét (napr. najväčší  Jupiterov mesiac Ganymedes je väčší 

ako najmenšia planéta slnečnej sústavy Merkúr). Mnohé mesiace sú však veľmi malé a 

dosahujú priemer iba niekoľko kilometrov. Väčšie a bližšie mesiace väčšinou obiehajú okolo 

svojej planéty prográdnym smerom, vzdialenejšie a menšie mesiace často obiehajú opačným, 

retrográdnym smerom. Výnimkou medzi väčšími mesiacmi je Neptúnov mesiac Triton.  

Okolo Neptúnu obieha po takmer kruhovej dráhe vo vzdialenosti 354 800 km od stredu 

planéty. Ide o relatívne nízku dráhu, kvôli ktorej je mesiac vystavený pôsobeniu slapových síl 

planéty. Tie v ňom vytvárajú teplo potrebné pre vulkanizmus. Triton sa po špirále pomaly 

blíži k planéte, do ktorej narazí podľa výpočtov v priebehu nasledujúcich 100 miliónov rokov. 

Neobyčajný retrográdny pohyb mesiaca nasvedčuje tomu, že Triton nevznikol na obežnej 

dráhe Neptúna, ale bol planétou zachytený.  Svedčí o tom aj sklon dráhy Tritona k rovine 

Neptúnovho rovníka, ktorý je 157,35°. Triton má viazanú rotáciu, čiže sa otočí okolo svojej 

osi za rovnakú dobu ako obehne okolo planéty, čo je necelých 6 dní.  

 

Obr. 4 - Fotografia zhotovená sondou Cassini počas "zatmenia slnka" planétou Saturn, pričom 

vyniklo množstvo jemných prstencov.  
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Okolo joviálnych planét (Jupiter, Saturn, Urán a Neptún) obieha v rovine rovníka aj 

veľké množstvo častíc veľkosti od jedného mikrometra až po niekoľko metrov  vytvárajúcich 

prstence. Najrozsiahlejší prstenec má planéta Saturn. Každá častica obieha okolo planéty 

samostatne a pri obehu sa riadi Keplerovými zákonmi. Znamená to, že najbližšie častice 

obiehajú okolo Saturna najrýchlejšie (raz za 4,9 hodiny) a najvzdialenejšie najpomalšie (raz 

za 2 dni).  Najvýraznejším rysom Saturnovho prstenca je tzv. Cassiniho medzera - tmavá 

oblasť medzi vnútornou a vonkajšou časťou Saturnovho prstenca o šírke 4500 km. V r. 1675 

ju objavil pomocou ďalekohľadu taliansko-francúzsky astronóm Giovanni Domenico Cassini. 

Mesiace ani prstence nemôžu obiehať okolo planéty v ľubovoľnej vzdialenosti, ale len 

vo vnútri tzv. Hillovej sféry čo je maximálna vzdialenosť, v ktorej si planéta svojou 

gravitáciou ešte dokáže obežnicu udržať. Nijaké teleso neobieha okolo stredu planéty, ale 

okolo spoločného ťažiska vo vnútri planéty. Umiestnenie ťažiska závisí na pomere hmotností 

planéty a mesiaca a tiež na vzdialenosti, v ktorej mesiac obieha. Zem má najhmotnejší mesiac 

v pomere k planéte, ťažisko ich vzájomného obehu je pomerne vzdialené od stredu Zeme a 

preto spôsobuje rytmické "kývanie sa" Zeme na jej obežnej dráhe okolo Slnka. 

Pohyb Mesiaca okolo Zeme sa riadi 3 zákonmi, ktoré  v roku 1693  sformuloval 

astronóm Cassini: 

1) Dráhová rezonancia Mesiaca je 1:1. To znamená, že rotačná doba Mesiaca okolo 

vlastnej osi a obežná doba okolo Zeme sú rovnaké. To zapríčiňuje, že stále vidíme 

len  jednu stranu Mesiaca. 

2) Os rotácie Mesiaca zviera s rovinou ekliptiky stále rovnaký uhol (približne 88° 28'). 

3) Rovina vytvorená normálou na ekliptiku a normálou na obežnú rovinu Mesiaca                  

obsahuje os rotácie Mesiaca. 

 

Na základe analýzy pohybu Mesiaca okolo Zeme, planét okolo Slnka a na základe 

znalosti Keplerových zákonov sformuloval Newton tzv. (Newtonovu) gravitačnú teóriu, ktorú 

vyjadril Newtonovým gravitačným zákonom: 

 Každé dve telesá o hmotnostiach m1 a m2, ktoré môžeme dostatočne presne 

aproximovať bodmi, alebo sú s dostatočnou presnosťou nahraditeľné guľou,  pôsobia na seba 

gravitačnou silou priamo úmernou hmotnostiam  telies a nepriamo úmernou štvorcu ich 

vzdialenosti. 

 

 
kde G je gravitačná konštanta s hodnotou 6,67x10

-11
 m

3
kg

-1
s

-2
, m1 je hmotnosť prvého 

hmotného bodu, m2 je hmotnosť druhého hmotného bodu a r je vzájomná vzdialenosť oboch 

bodov. Gravitačný zákon sformuloval Isaac Newton v roku 1687 vo svojom známom diele 

Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. 

Je dôležité si uvedomiť, že tento vzťah hovorí o priťahovaní sa telies zanedbateľných 

rozmerov (v porovnaní s ich vzájomnou vzdialenosťou), tzv. hmotných bodov. Našťastie sa 

však dá ukázať, že platí pre telesá so sféricky rozloženou hmotnosťou (teda napríklad 

homogénne gule, ale aj pre gule, ktorých hustota závisí iba od vzdialenosti od ich stredu). Pre 

všetky ostatné telesá (napr.  Zem je podľa presných meraní tzv. rotačný elipsoid) dostaneme 

výsledok, ktorý sa od skutočnosti bude líšiť tým viac, čím je teleso menej sférické a čím sme 

k nemu bližšie. 

Newtonovu teóriu gravitácie zovšeobecnil a prepracoval v 20. storočí Albert Einstein vo 

všeobecnej teórii relativity, podľa ktorej je gravitácia jedným z prejavov zakrivenia 

časopriestoru. Einstein  svoju teóriu publikoval v roku 1915. Prvé pozorovanie potvrdzujúce 

jeho tvrdenia uskutočnil Arthur Eddington 29. mája 1919 počas zatmenia Slnka, keď nameral 
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zakrivenie lúčov hviezd spôsobené gravitáciou Slnka presne zodpovedajúce všeobecnej teórii 

relativity. 

Gravitácia je naďalej dôležitým objektom výskumu. Cieľom je teória veľkého 

zjednotenia všetkých štyroch interakcií pozorovaných v prírode - elektromagnetickej, silnej 

jadrovej, slabej jadrovej a gravitačnej interakcie. 

 

 

 


