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Hvězdy, komety, meteorická tělesa 
Ve vesmíru existuje mnoho objektů, galaxií, v naší Sluneční soustavě se 

nachází kromě planet  hlavně hvězda (Slunce), komety a meteory, různé 

vesmírné objekty lišící se velikostí a vlastnostmi.  

 

Co víte o hvězdách a Slunci, Bílých trpaslících?  

Znáte název nějaké komety? 

 

 

 

 

 

 

 
[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GJ1214b.jpg > [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Halebopp031197.jpg > 



Hvězdy 
Hvězdy jsou obrovské a velmi hmotné vesmírné objekty, ve kterých 

probíhají složité termonukleární reakce uvolňující zářivou energii.  

V porovnání se Zemí jsou obrovské a žhavé. Pro nás je nejvýznamnější 

Slunce, protože je mnohem blíž než ostatní hvězdy. Jen v naší Mléčné 

galaxii je více než miliarda hvězd. Ostatní hvězdy ve dne nelze spatřit, i 

když jsou třeba mnohem silnější než Slunce, můžeme je pozorovat pouze  

v noci. Při pozorování hvězd můžeme zjistit jejich různá zabarvení. To je 

způsobeno jejich odlišnou teplotou. Druhou nejbližší hvězdou je Alfa 

Centauri. Šipka na obrázku ukazuje na třetí nejbližší jasnou hvězdu Sirius.  

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Barnardstar2006.jpg > 



Komety 
Komety jsou menší vesmírné tělesa, která obíhají silnější objekty (Slunce) 

tak jako planety, ale po velmi oválné dráze. Skládají se z prachu a ledu. V 

minulosti je lidé považovali za znamení, protože při spatření na obloze mají 

charakteristický zářící ohon. Většina komet je od Slunce velmi vzdálená, jen 

výjimečně se při svém putování vesmírem dostane kometa do blízkosti 

planet a stane se tak několikrát za 100 let. 

 

Nejznámějšími kometami jsou Halleyova, Hale-Bopp a Kohoutkova kometa. 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Comet_Halley.jpg> [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cometorbit.sk.png> 



Meteorická tělesa 
Meteorická tělesa jsou vesmírná tělesa, která se pohybují vesmírem, jsou 

vzhledem k ostatním objektům velmi malá. Nejčastěji tyto úlomky vznikají 

srážkou planet a planetek nebo při rozpadu komet.  

Můžeme pozorovat pouze ty, jejichž dráha protne dráhu Země. Jsou různě 

velké, těch malých si ani nevšimneme, protože shoří během průletu 

atmosférou. Pokud jsou větší, lze jejich hoření pozorovat na noční obloze. 

Lidé si často myslí, že „padá hvězda“. Větší než několik decimetrů neshoří a 

mohou dopadnout na povrch Země.  

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bolide.jpg> [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:A_Kaposfüred_vasmeteorit_mintája_kézben.jpg> 



Hvězdy, komety, meteorická tělesa 
Ve Sluneční soustavě najdeme kromě planet hlavně ------, ------ a -------. 

------ jsou obrovské a velmi hmotné vesmírné objekty, ve kterých probíhají 

složité reakce, kvůli kterým ------ září.  

Pro nás je nejvýznamnější ------, protože je mnohem blíž než ostatní hvězdy. 

Druhou nejbližší hvězdou je Alfa --------. 

------------ tělesa se pohybují vesmírem a jsou vzhledem k ostatním objektům 

velmi malá. Často shoří během průletu ----------.  

------ obíhají silnější objekty (např. Slunce) tak jako planety.  

Skládají se z ----- a ledu. Nejznámější ------- je ---------. 


