
=  soubor vesmírných těles, která na sebe navzájem 
    působí   vznik před cca 15-20mld lety  tzv. Velkým 
    třeskem 
 



Stavba vesmíru 
 
Vesmír se skládá z GALAXIÍ  

             = obrovské soustavy hvězd 
  
 



naše Slunce 

Naše galaxie  

= Galaxie -  Mléčná 

dráha (vzdálenější 

hvězdy naší galaxie) 



HVĚZDY   

 

•Kulová tělesa vyzařující světlo a teplo 

•Plynná tělesa 

•Až 3000 hvězd na obloze je vidět  pouhým okem 

•Nejbližší hvězda je Slunce 

 

SOUHVĚZDÍ 

• zdánlivé seskupení hvězd 

                            na obloze 

• známe 88 souhvězdí 

• obtočná -  jsou vidět po 

      celý rok – kolem pólů 

• letní a zimní obloha 

 



ZAJÍMAVOSTI O HVĚZDÁCH 

 

 Hvězdy vytvářejí uskupení HVĚZDOKUPY, 

                      jsou  ovlivňovány gravitací 

 Život hvězdy závisí na její hmotnosti 

        - Hvězdy s obrovskou hmotností končí svůj život 

           výbuchem supernovy – černá díra nebo 

           neutronová hvězda 

        - Hvězdy střední hmotnosti končí svůj život jako 

          Červení a poté Bílí trpaslíci (chladnou a tmavnou) 

 Slunci nejbližší hvězda: Proxima Centauri 

 Nejjasnější hvězdy: Sírius, Canopus, Rigil Kent,  

                                    Arcturus, Vega 



Zajímavosti – vzdálenosti ve vesmíru 
 
Proxima Centauri je vzdálena 4,2 světelných let… 
 
 Cesta letadlem Boeing 747 k nejbližší hvězdě 
Proximě Centauri  by trvala: 
            Rychlost  přes 1000 km/h  

a) 500 let      
b) 50 000 let   
c) 5 000 000 let 
 
 Doba letu téhož letadla směřujícího ke Slunci (150 
mil. km) by trvala: 
 
a) 20 let     
b) 200 let 
c) 2000 let 
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