
 
 

 

ANOTACE 

Materiál tvoří text o zajímavostech umělých družic Země a pracovní list. 

Jednotlivé úkoly rozvíjejí čtenářské dovednosti u žáků. Učí se rozpoznávat 

potřebné informace v textu, zaznamenávat je a na základě četby dělat 

rozhodnutí. Lze využít i na 2. stupni. 

 

Evidenční číslo :  EUK-I/2-INOVACE01-3 

Autor: Mgr. Janina Kokotková, ZŠ a MŠ Nýdek 

Název: Umělé družice 

Očekávaný výstup: Žák čte s porozuměním, orientuje se v textu,  

rozumí mu, dovede s ním pracovat,  

spolupracuje ve skupině. 

Druh učebního materiálu: Pracovní list 

Cílová skupina: žák 

Typická věková skupina: 10-11 let, 5. třída 

Předmět: Přírodověda 



 

 

_______________________ 

1) Kolik váží umělá družice? 

a) stovky kilogramů  b) tisíce kilogramů  c) stovky i tisíce kilogramů 

2) Kolikrát je řidší vzduch ve výškách 250 až 400km? 

a) 100krát   b) 1 000krát   c) 1010krát   d) 1 100krát 

3) Co se stane s umělými družicemi, které se dostanou do atmosféry? 

___________________________________________________________________________________________ 

4) Jaké jsou čtyři typy oběžných drah umělých družic? 

___________________________________________________________________________________________ 

5) Jak se dostane družice na oběžnou dráhu Země? 

___________________________________________________________________________________________ 

6) Geostacionární dráha umělých družic se nachází ______________km od Země. 

a) 36 000km   b) 350 000km   c)360 000km 

7) Jaké družice využívají geostacionární dráhu nejčastěji? 

___________________________________________________________________________________________ 

8)Je pravda, že umělé družice se využívají při špionážích?   ANO   NE 

9) Kdo zkonstruoval Sputnika? 

a) Sergev Pavlovič Koroljov b)Sergej Pavlov Koroljov  c) Sergej Pavlovič Koroljov   d) Sergejev Pavlov Koraljiov 

10) Jaký byl poloměr družice Sputnik? 

___________________________________________________________________________________________ 

11) Čím byla vybavená první družice? 

___________________________________________________________________________________________ 

12) Jak dlouho vysílal Sputnik? 

a)22 dní   b) 28 dní   c) 1. měsíc   d) 2. měsíce 

13) Jak se jmenovalo první zvíře na palubě družice? 

___________________________________________________________________________________________ 

14) Je stále využívaná družice Vanguard?     ANO   NE 

15) Kdy vzlétla DRUŽICE Pioneer 6? 

a) 4. října 1957  b) 17. března 1958  c) 16. prosince 1965 

16) Proč sonda Voyager 1a 2 opustila naší planetu? 

___________________________________________________________________________________________ 

17) Kolik je ve vesmíru kosmického smetí? 

a) 4 300ks   b) 6 000ks   c) 20 000ks   d) 29 000ks 

18) Meterologie je věda, která se zabývá: 

a) radiovlnami   b) atmosférou a jejím počasím      c) rentgenovým zářením       d) signálem 

19) Co snímá družice Meteosat-8? 

a) Evropu a část Jižní Ameriky b) západní Asie c) Afriku a část Jižní Afriky    d) všechny zmíněné 

 



 

 

ŘEŠENÍ 

1) Kolik váží umělá družice? 

a) stovky kilogramů  b) tisíce kilogramů  c) stovky i tisíce kilogramů 

2) Kolikrát je řidší vzduch ve výškách 250 až 400km? 

a) 100krát   b) 1 000krát   c) 1010krát   d) 1 100krát 

3) Co se stane s umělými družicemi, které se dostanou do atmosféry? 

_ rozžhaví se, a buď shoří celé během pádu, nebo se rozpadnou a některé její části dopadnou na zemský povrch _ 

4) Jaké jsou čtyři typy oběžných drah umělých družic? 

______________ rovníkové, polární, téměř kruhová, výstřední eliptická __________________________________ 

5) Jak se dostane družice na oběžnou dráhu Země? 

_____________ pomocí rakety a hlavně jejích motorů _______________________________________________ 

6) Geostacionární dráha umělých družic se nachází ______________km od Země. 

a) 36 000km   b) 350 000km   c)360 000km 

7) Jaké družice využívají geostacionární dráhu nejčastěji? 

___________________________ spojovací, meteorologické a navigační družice ___________________________ 

8)Je pravda, že umělé družice se využívají při špionážích?   ANO   NE 

9) Kdo zkonstruoval Sputnika? 

a) Sergev Pavlovič Koroljov b)Sergej Pavlov Koroljov  c) Sergej Pavlovič Koroljov   d) Sergejev Pavlov Koraljiov 

10) Jaký byl poloměr družice Sputnik? 

___________84 : 2 = 42cm______________________________________________________________________ 

11) Čím byla vybavená první družice? 

______________přístrojovou sekcí, rádiovou aparaturou, chemickými články____________________________ 

12) Jak dlouho vysílal Sputnik? 

a)22 dní   b) 28 dní   c) 1. měsíc   d) 2. měsíce 

13) Jak se jmenovalo první zvíře na palubě družice? 

__Lajka______________________________________________________________________________________ 

14) Je stále využívaná družice Vanguard?     ANO   NE 

15) Kdy vzlétla DRUŽICE Pioneer 6? 

a) 4. října 1957  b) 17. března 1958  c) 16. prosince 1965 

16) Proč sonda Voyager 1a 2 opustila naší planetu? 

_____ zkoumání naší galaxie a předávání vzkazů potencionálním mimozemšťanům _________________________ 

17) Kolik je ve vesmíru kosmického smetí? 

a) 4 300ks   b) 6 000ks   c) 20 000ks   d) 29 000ks 

18) Meterologie je věda, která se zabývá: 

a) radiovlnami   b) atmosférou a jejím počasím      c) rentgenovým zářením       d) signálem 

19) Co snímá družice Meteosat-8? 

a) Evropu a část Jižní Ameriky b) západní Asie c) Afriku a část Jižní Afriky    d) všechny zmíněné 



 

 

 

UMĚLÉ DRUŽICE 
1. UMĚLÉ DRUŽICE 

Umělé družice (satelity) jsou tělesa o hmotnosti stovek i tisíců kilogramů, která se pohybují po oběžné dráze Země  

a vytvořil je člověk. Nejnižší výšky nad povrchem Země, ve kterých se družice pohybují, jsou okolo 200 km. 

Většina družic se pohybuje ve výškách 250 až 400 km. Vzduch, který v těchto výškách ještě je (je sice 1010krát 

řidší než na zemském povrchu), družici přesto brzdí. Družice tím ztrácí energii a pomalu sestupuje na nižší a nižší 

dráhy. Tam je ovšem vzduch ještě hustší a družice se zpomaluje víc a víc. Satelity se tudíž neustále brzdí  

a po spirále klesají k Zemi. Nakonec se dostanou do tak husté atmosféry, až se rozžhaví, zabrzdí, a buď shoří celé 

během pádu, nebo se rozpadnou a některé její části dopadnou na zemský povrch. Proto není životní doba umělých 

družic nekonečná.  
 

2. OBĚŽNÁ DRÁHA 

Družice obíhají kolem Země na různých oběžných drahách. Aby se tam dostaly, musí dosáhnout tzv. první 

kosmickou rychlost (7,9 km/s). Každá změna rychlosti se projeví na tvaru dráhy. Většina družic obíhá ve směru 

východním. Většina družic se dostane na jednu ze čtyř typů oběžných drah (rovníkové, polární, téměř kruhová, 

výstřední eliptická) 

A jak se družice dostane na oběžnou dráhu Země. Potřebnou rychlost a výšku získá pomocí rakety a hlavně jejích 

motorů. 

Družice létající ve výšce 36 000 km se nacházejí na tzv. geostacionární dráze. Každá družice se pohybuje stejnou 

rychlostí, jakou se otáčí Země. Vypadá to, jako kdyby družice nepohnutě stála nad jedním bodem zemského 

povrchu. Geostacionární dráhu využívají především spojovací, meteorologické a navigační družice, protože z tohoto 

místa lze přehlédnout až třetinu zemského povrchu. 
 

3. VYUŽITÍ DRUŽIC 

Družice se využívají jako: 

spojovací; 

navigační; 

dálkový průzkum Země, 

meteorologické družice; 

zpravodajské neboli špionážní; 

vědecké 
 

4. HISTORIE 

První umělá družice Země Sputnik 1, zkonstruována ruským vědcem Sergejem Pavlovičem Koroljovem byla 

vypuštěna 4. října 1957. Měla kulovitý tvar s průměrem kolem 84 cm. Plášť byl vyroben z lehké hliníkové slitiny, 

skrýval přístrojovou sekci, rádiovou aparaturu a chemické články. Vysílala 22 dní pomocí čtyř prutových antén, 

dlouhých 2,6m. Celková doba života byla 92 dní. Sputnik 1 měl následovníky - Sputnik 2 se psem Lajkou a Sputnik 

3, který sbíral údaje o zemské atmosféře, vážil 1327 kg. Od té doby byly na oběžnou dráhu vypuštěny stovky 

umělých družic. Nejstarší dosud existující umělá družice je Vanguard 1. Do vesmíru se dostala už 17. března 1958. 

O čtrnáct dní později přestal na její palubě fungovat teploměr, 16. dubna vypověděly službu baterie a v květnu 1964 

umlkl vysílač napájený slunečními panely. Odhaduje se přitom, že v kosmickém prostoru vydrží ještě tři století.  

K nejdéle aktivní družici patří sonda Pioneer 6. Ta startovala z Mysu Canaveral 16. prosince 1965 a měla původně 

pracovat pouhých šest měsíců. Spojení s ní se však naposledy podařilo 8. prosince 2000! Dalšími rekordmany jsou 

sondy Voyager 1 a 2, která v současné době opustila sluneční soustavu. Na své palubě vezou obrázky a zvuky  

ze Země, pozdravy v 55 jazycích a 30centimetrovou pozlacenou měděnou desku s vysvětlením původu Voyageru  

i způsob jak desku přehrát. 

Od vypuštění prvního Sputnika bylo pomocí více než 4 300 nosných raket vyneseno na oběžnou dráhu Země 

přibližně  6 000  družic.  Dnes  obíhá  Zemi  asi  29 000 velkých objektů (družic, zbytků palivových nádrží, nosných  



 

 

 

raket a dalších objektů spojených s kosmickými projekty jako jsou obaly družic, zbytky zničených družic apod.). 

Avšak z tohoto obrovského množství jich alespoň částečně funguje (vysílá nebo přijímá signál) kolem 9 000. 

Zbylých 20 000 objektů společně s obrovským množstvím malých objektů tvoří „kosmické smetí“. Plně fungujících 

satelitů je však ještě méně (v současné době asi 600 - 700). 
 

7. METEOROLOGICKÉ DRUŽICE 

Evropu hlídá Meteosat 

První evropskou meteorologickou družicí na geostacionární dráze se stal 23. listopadu 1977 Meteosat-1. V současné 

době je pro Evropu hlavní operativní družicí Meteosat-8, jenž je schopen snímat Evropu, Afriku, západní Asii, část 

Jižní Ameriky a většinu Atlantského oceánu. Meteosat-8 nebo též MSG-1 (Meteosat Second Generation) byl  

na oběžnou dráhu vypuštěn 28. srpna 2002 a provoz jako družice zahájil 1. března 2004.  

 

http://www.matzem.cz/dokuments/umeledruzice.pdf 



 

 

 

Text z: Umělé družicedeti [online]. 2007-10-15 [cit. 2007-

10-15]. Dostupné z: <http://www.matzem.cz/dokuments/ 

umeledruzice.pdf˃ 
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