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Aspekty planetAspekty planet

VýznaVýznaččnnéé polohypolohy ((úúhlovhlovéé vzdvzdáálenosti) lenosti) planetyplanety
vzhledem ke Slunci a k Zemi.vzhledem ke Slunci a k Zemi.
JednotlivJednotlivéé aspekty planet jsou charakterizovaspekty planet jsou charakterizováány ny 
úúhlovou vzdhlovou vzdáálenostlenostíí od Slunce.od Slunce.
Pro Pro vnitvnitřřnníí planetyplanety rozeznrozeznáávvááme aspekty: me aspekty: hornhorníí
konjunkce, dolnkonjunkce, dolníí konjunkce, zkonjunkce, záápadnpadníí elongace, elongace, 
východnvýchodníí elongace.elongace.
Pro Pro vnvněějjšíší planetyplanety rozeznrozeznáávvááme aspekty: me aspekty: hornhorníí
konjunkce, opozice, zkonjunkce, opozice, záápadnpadníí kvadratura, kvadratura, 
východnvýchodníí kvadratura.kvadratura.



Aspekty vnitAspekty vnitřřnníích a vnch a vněějjšíších planetch planet
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Viditelnost vnitViditelnost vnitřřnníích planetch planet

hornhorníí konjunkce konjunkce –– planeta planeta nepozorovatelnnepozorovatelnáá
dolndolníí konjunkcekonjunkce –– planeta planeta nepozorovatelnnepozorovatelnáá; ; 
výjimku tvovýjimku tvořříí pouze pouze ppřřechod planety pechod planety přřes es 
slunesluneččnníí diskdisk; planeta pozorovateln; planeta pozorovatelnáá jako jako ččerný erný 
bodbod
východnvýchodníí elongaceelongace –– planeta je pozorovatelnplaneta je pozorovatelnáá
po zpo záápadu Sluncepadu Slunce -- veveččerniceernice
zzáápadnpadníí elongaceelongace –– planeta je pozorovatelnplaneta je pozorovatelnáá
ppřřed východem Slunceed východem Slunce -- jitjitřřenkaenka
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PPřřechody planet pechody planet přřes slunees sluneččnníí diskdisk

Merkur 7. kvMerkur 7. kvěětna 2003tna 2003

VenuVenušše 8. e 8. ččervna 2004ervna 2004
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FFááze vnitze vnitřřnníích planetch planet

VnitVnitřřnníí planetyplanety, tj. Merkur a Venu, tj. Merkur a Venušše e vykazujvykazujíí
ffáázeze obdobnobdobněě jako Mjako Měěssíícc
FFááze Venuze Venušše pozoroval poprve pozoroval poprvéé Galileo GalileiGalileo Galilei v v 
roce roce 16101610
V V dolndolníí konjunkcikonjunkci je planeta je planeta v novuv novu, v , v hornhorníí
konjunkcikonjunkci v v úúplplňňkuku
Ve Ve východnvýchodníí elongacielongaci vykazuje planeta fvykazuje planeta fáázi zi prvnprvníí
ččtvrttvrtěě, v , v zzáápadnpadníí elongacielongaci pak pak poslednposledníí ččtvrttvrtěě
PrPrůůmměěr kotour kotouččku planety je nejvku planety je nejvěěttšíší v dolnv dolníí
konjunkci, nejmenkonjunkci, nejmenšíší pak v hornpak v horníí konjunkcikonjunkci
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FFááze a velikost kotouze a velikost kotouččku planetyku planety



8

Velikost kotouVelikost kotouččku planetyku planety

MerkurMerkur –– od od 2,42,4““ (nejv(nejvěěttšíší vzdvzdáálenost od lenost od 
ZemZeměě) do ) do 5,75,7““ (nejmen(nejmenšíší vzdvzdáálenost od lenost od 
ZemZeměě))
VenuVenuššee –– od od 4,84,8““ (nejv(nejvěěttšíší vzdvzdáálenost od lenost od 
ZemZeměě) do ) do 30,430,4““ (nejmen(nejmenšíší vzdvzdáálenost od lenost od 
ZemZeměě))
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MerkurMerkur –– maximmaximáálnlníí elongace od 16elongace od 16°° (je(je--li li 
planeta v perihplaneta v perihééliu) do 27liu) do 27°° 5656´́ (planeta v (planeta v 
afafééliu)liu)
VenuVenuššee -- maximmaximáálnlníí elongace od 45elongace od 45°° 5454´́
(je(je--li planeta v perihli planeta v perihééliu) do 46liu) do 46°° 4444´́
(planeta v af(planeta v afééliu)liu)
periheliumperihelium –– bod na obbod na oběžěžnnéé drdrááze ve kterze ve kteréém m 
je planeta Slunci nejblje planeta Slunci nejblíížžee
afeliumafelium -- bod na obbod na oběžěžnnéé drdrááze ve kterze ve kteréém je m je 

MaximMaximáálnlníí elongace vnitelongace vnitřřnníích planetch planet

planeta od Slunce nejdplaneta od Slunce nejdáálele
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NejpNejpřřííznivznivěějjšíší elongace Merkuruelongace Merkuru

v prv průůbběěhu roku dochhu roku docháázzíí celkem k    celkem k    
6 6 elongacelongacíím planety (3 zm planety (3 záápadnpadníí a 3 východna 3 východníí))
východnvýchodníí elongace elongace -- nejpnejpřřííznivznivěějjšíší je ta, kterje ta, kteráá
ppřřipadipadáá na mna měěssííc bc břřezen ezen –– dubenduben
zzáápadnpadníí elongace elongace -- nejpnejpřřííznivznivěějjšíší je ta, kterje ta, kteráá
ppřřipadipadáá na mna měěssííc zc záářříí -- řřííjenjen
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VýchodnVýchodníí elongace Merkuru v roce 2003elongace Merkuru v roce 2003

Merkur na obloze v 
dubnu; největší elongace 
16.4. 2003

Merkur na obloze v 
prosinci; největší
elongace 9.12. 2003
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ZZáápadnpadníí elongace Merkuru v roce 2003elongace Merkuru v roce 2003

Merkur na ranní obloze v září; největší elongace 27.9. 2003
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SeskupenSeskupeníí planet 27. planet 27. ččervna 2005ervna 2005

Saturn

Venuše

Merkur
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Viditelnost vnViditelnost vněějjšíších planetch planet

hornhorníí konjunkcekonjunkce –– planeta nepozorovatelnplaneta nepozorovatelnáá
opoziceopozice –– planeta je viditelnplaneta je viditelnáá po celou noc po celou noc 
(vych(vycháázzíí po zpo záápadu Slunce, kulminuje o ppadu Slunce, kulminuje o půůlnoci a lnoci a 
zapadzapadáá ppřři východu Slunce)i východu Slunce)
východnvýchodníí kvadraturakvadratura –– planeta je viditelnplaneta je viditelnáá v v 
prvnprvníí polovinpoloviněě noci (vychnoci (vycháázzíí v poledne, kulminuje v poledne, kulminuje 
v 18v 18hh a zapada zapadáá o po půůlnoci)lnoci)
zzáápadnpadníí kvadraturakvadratura –– planeta je viditelnplaneta je viditelnáá ve ve 
druhdruhéé polovinpoloviněě noci (vychnoci (vycháázzíí o po půůlnoci, kulminuje lnoci, kulminuje 
v 6v 6hh a zapada zapadáá v poledne)v poledne)
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planeta Saturn 5 dnplaneta Saturn 5 dnůů po konjunkci po konjunkci 

Saturn
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ZastZastáávka planetyvka planety

doba, kdy se planeta na svdoba, kdy se planeta na svéé zdzdáánlivnlivéé po po 
obloze zastavobloze zastavíí
ppřříímý pohyb planety pmý pohyb planety přřechecháázzíí v pohyb v pohyb 
zpzpěětnýtný
zastzastáávka planety vznikvka planety vznikáá v dv důůsledku toho, sledku toho, žže e 
se v projekci na obloze pohyb Zemse v projekci na obloze pohyb Zeměě sklsklááddáá
s pohybem planetys pohybem planety
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ZastZastáávka planetyvka planety
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ZastZastáávka planety mezi hvvka planety mezi hvěězdamizdami
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