
Vesmír 

Vznik - velký třesk (Big Bang) - 13,8 mld. Let 

Jak vznikl vesmír - video 

Vesmír tedy vznikl z prvotního bodu neboli 
singularity – v tento moment vznikla veškerá 
hmota, čas i prostor.  

Z prvotní energie, potom vznikli fotony -> elektrony 
-> protony -> neutrony -> a nakonec i celé atomy. 

Původně hustý, horký a malý vesmír se rozpíná a 
chladne, během 1 nanosekundy (miliardtina 
sekundy ) měl již průměr stovek miliónů kilometrů 
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Vesmír 

dalším ochlazováním vesmíru vznikala mračna 
vodíku a helia 

dalšími vznikajícími prvky ve vesmíru byly lithium a 
berylium 

z lehčích prvků postupně vznikaly prvky těžší 

přibližně po 700 mil. let vznikly první galaxie 

koncentrací hmoty uvnitř galaxií vznikaly hvězdy 

vznik naší galaxie (Mléčná dráha) pravděpodobně 
před 10 – 11 mld. let  



Rozpínání vesmíru 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Universe_expansion_sk.png 
Autor: MisoH at sk.wikipedia, BY-SA-3.0  



Rozpínání vesmíru 



Vznik Sluneční soustavy 

4,6 mld. let - video: sluneční soustava 
vznikla z pracho-plynové mlhoviny – smršťováním 

a rotací chladného mračna se ve středu vytvořil 
zárodek Slunce 
 

       protoplanetární 
       disk 

 
 

vlivem gravitace se Slunce začalo ohřívat a začalo 
docházet k termonukleárním reakcím (fúze 
vodíku za vzniku helia)  

https://www.youtube.com/watch?v=W3UDeF3qotY


Sluneční soustava 
 Sluneční soustava je planetární systém hvězdy 

známé jako Slunce. 
 Tvoří jej především 8 planet, 5 trpasličích planet, 

přes 150 měsíců planet a další menší tělesa jako 
planetky, komety, meteoroidy. 



Slunce 
 Je hvězda, která je středem naší Sluneční soustavy. 
 Slunce je hlavním, nejtěžším a největším tělesem 

sluneční soustavy. 
 Svou hmotností, a tím i gravitační silou drží naši 

sluneční soustavu pohromadě. 
 Slunce je obrovským zdrojem energie – např. světla 

a tepla. 
 Světlo ze Slunce doletí na naši planetu přibližně za 

8 minut (8´19“). 



Planety 
Planety sluneční soustavy dostaly jména podle 

řeckých bohů: Merkur, Venuše, Země, Mars, 
Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. 

Planety obíhají kolem Slunce různou rychlostí 
(nejrychleji Merkur - oběhne Slunce asi za 88 dní, 
nejpomaleji Neptun za 165 let). Země oběhne 
kolem Slunce za jeden rok.  

Animace přibližného oběhu 

vybraných tří planet kolem 

Slunce (Merkur, Země a 
Neptun)  
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Planety 

Merkur 

Venuše 

Země 
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Jupiter 

Saturn 

Uran 

Neptun 
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 Malá tělesa, která vznikla rozpadem několika větších 

těles (trpasličí planety) 

Planetky 



 Nejvíce měsíců má Saturn a Jupiter 

 Žádné nemá Merkur a Venuše 

 Země má jeden Měsíc 

Družice planet (měsíce) 



a) Meteoridy 
- tělesa, které se řítí Vesmírem 
 
b) Meteory 
- padající tělesa, která shoří v 

atmosféře 
 
c) Meteority: 
-  tělesa z vesmíru, která 

dopadají na zemský povrch 

Meteoritická tělesa 



 Jsou vesmírná tělesa, které se skládá z jádra a chvostu 

 Jádro je tvořeno: ledem, prachem, meteory 

 Chvost: pás plynů a prachu 

 Chvost je vždy odvrácen od Slunce 

Komety 


