
Planetky (dříve asteroidy): 

 pohybují se převážně mezi Marsem a Jupiterem, rozměry do 1000 km 

 jsou tvořeny shlukem materiálu z něhož vznikla Sluneční soustava 

 

Komety: 

 jádro je kamenná hmota, obal tvořen ze zmrzlých plynů a prachu 

 při přiblížení ke Slunci plyny kolem jádra roztají, vytvoří se plynoprachový obal, který 

působením slunečního větru vytváří ohon komety, vždy od Slunce 

 pohybují se po velmi protáhlých eliptických drahách – původ pravděpodobně Oortův 

oblak za dráhou Pluta 

 

Meteor: 

 světelný úkaz v atmosféře způsobený hořením meteoroidu (různě velké kusy hornin, 

pocházejí nejčastěji z komet) při průletu atmosférou 

 Země na oběžné dráze v určitých místech prochází proudem meteoroidů – vznikají 

meteorické roje – např. v polovině srpna – Perseidy 

 

Meteorit: 

 zbytek mezihvězdné látky (hornin), který dopadl na povrch Země 

 mohou být kamenné nebo železné, většina pochází z pásma asteroidů nebo jsou to 

pozůstatky komet 

 

Slunce 

 hvězda, průměr více než stonásobný vůči Zemi 

 tvořeno žhavým plynem – plazmatem (73 % vodík, 25 % helium, 2 % ostatní prvky) 

 energii získává termonukleárními reakcemi v jádru při nichž se slučuje vodík na 

helium 

 stavba sluneční atmosféry: fotosféra (viditelný „sluneční povrch“) – chromosféra – 

koróna (vnější vrstva, viditelná při zatmění Slunce) 

 sluneční skvrny – chladnější oblasti na Slunci, počet skvrn se mění zhruba po 11 

letech (poslední maximum 2002) 

 protuberance – oblaka a smyčky plazmatu na Slunci  

 erupce – výrony velkého množství částic ze Slunce do prostoru, vznik výbuchem -  

protuberance 

 sluneční vítr – tok částic od Slunce do meziplanetárního prostoru (naši Zemi před 

nimi chrání magnetické pole, do zemské atmosféry se dostávají pouze v okolí 

geomagnetických pólů – polární záře) 

 Slunce rotuje kolem vlastní osy a současně se pohybuje okolo středu Galaxie 

 budoucnost Slunce: ke konci života rozpínání (červený obr) – oddělení atmosféry od 

jádra Slunce – smrštění (bílý trpaslík) 

 

Hvězdy, vesmír: 

 hvězdy jsou většinou plynná tělesa, ve kterých probíhají termojaderné reakce (ne ve 

všech) 

 hvězda nejbližší Slunci je Proxima (vzdálenost 4 světelné roky) 

 k měření vzdáleností ve vesmíru se nejčastěji používá jednotka světelný rok = 

vzdálenost, kterou urazí světelný paprsek za jeden rok (rychlost světla je 300 000 

km/s) 

 hvězdy vytvářejí ve vesmíru galaxie – seskupení mnoha miliard hvězd (naše Galaxie 

má několik stovek miliard hvězd, Mléčná dráha je pojmenování části Galaxie – pás 

velkého množství hvězd viditelných na obloze v rovině Galaxie) 

 stáří vesmíru se odhaduje asi na 14 mld. let 

 

 

 

 

 



Hvězdná sféra: 

 viditelný vesmír se ze Země promítá do hvězdné sféry – myšlená kulová plocha, na 

kterou se promítají vesmírná tělesa 

 pohyb těles na hvězdné sféře se děje především v důsledku rotace Země, od východu 

na západ, v různých zeměpisných šířkách jsou viditelné různé objekty 

 každý objekt na obloze (hvězdné sféře) patří právě do jednoho souhvězdí  

 některá souhvězdí jsou obtočnová – viditelná po celý rok (nezapadají) 

 

Na hvězdné sféře lze vymezit: 

 světový rovník – průsečnice roviny zemského rovníku s hvězdnou sférou 

 ekliptika – průsečnice roviny oběžné dráhy Země s hvězdnou sférou (zdánlivá roční 

dráha Slunce mezi hvězdami) 

 body rovnodennosti – průsečíky ekliptiky se světovým rovníkem (jarní a podzimní 

bod), jsou to místa, kde Slunce stojí při jarní a podzimní rovnodennosti 

 



Práce s atlasem 

 

Na mapě hvězdné oblohy vyhledej tři souhvězdí viditelná z našeho území (mapa Vesmír 

ze Země a Země z Vesmíru/Hvězdná obloha viditelná z našeho území): 

a) na jaře  

b) v létě  

c) na podzim  

d) v zimě  

 

Vyhledej na mapě hvězdné oblohy tři obtočnová souhvězdí (mapa Vesmír ze Země a 

Země z Vesmíru/ Hvězdná obloha viditelná z našeho území). Představ si jeden rok stáří 

vesmíru zkrácený na jednu sekundu. Potom by se dosavadní dějiny vesmíru vešly do 500 

let. K jakým událostem by došlo (mapa Čas a prostor/Spirála času): 

b) v roce 32  

c) v roce 100  

d) v roce 330  

e) v roce 360  

f) v roce 456  

g) před 25 dny  

h) před 30 minutami  

i) před 8 minutami  

Práce s internetem 

 

Několikrát během roku můžeme na obloze pozorovat meteorické roje, kdy lze během 

hodiny spatřit až několik desítek meteorů. Doplň chybějící údaje v tabulce 

(http://komety.wz.cz/meteo-dest.html): 

 

roj maximum 

(datum) 

maximální frekvence 

(za hodinu) 

Kvadrantidy   

Perseidy   

Orionidy   

Leonidy   

Geminidy   

 

V minulosti se lidé komet většinou báli, říkali, že jim přináší neštěstí. Asi nejznámější 

kometa, kterou lidé pozorují již mnoho staletí, je Halleyova kometa. Zjisti, jestli v letech, 

kdy se uskutečnily níže uvedené události, mohli lidé ze Země tuto kometu pozorovat 

(http://komety.wz.cz/halley.html): 

a) havárie jaderné elektrárny Černobyl (1986) ...........................................  

b) bitva u Slavkova (1805) ......................................................................  

c) Pizzaro začíná dobývat říši Inků v Peru (1531) .......................................  

d) Vlad Ukrutný (Dracula) se stal vládcem Valašska (1456) .........................  

e) začátek druhé křížové výpravy (1145) ..................................................  

f) umírá Čingischán (1227) .....................................................................  

g) Jana z Arku upálena pro kacířství (1431) ...............................................  

h) Pražská defenestrace (1618) ................................................................  

 


