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Základné zložky prirodzeného ES:Základné zložky prirodzeného ES:
a)a) organizmyorganizmy
b)b) ichich prostredieprostredie

ØØ vhodnévhodné podmienkypodmienky aa materiálmateriál prepre organizmyorganizmy –– živýživý
systémsystém (organizmus,(organizmus, populácia,populácia, ......))

ØØ jedinecjedinec (organizmus(organizmus;; podmienkypodmienky prepre životživot nana
určitomurčitom mieste)mieste) –– populáciapopulácia (druh)(druh) –– spoločenstvospoločenstvo
(spôsob(spôsob výživy,výživy, nárokynároky nana prostredie)prostredie) == vzájomnévzájomné
ovplyvňovanieovplyvňovanie aa prispôsobovanieprispôsobovanie sasa

ØØ súborsúbor rastlinnýchrastlinných spoločenstievspoločenstiev ((fytocenózafytocenóza)) aa
živočíšnychživočíšnych ((zoocenózazoocenóza)) == biocenózabiocenóza

ØØ BiocenózaBiocenóza tvorítvorí nedeliteľnýnedeliteľný celokcelok ss neživýmneživým
prostredím,prostredím, vv ktoromktorom žiježije.. SpoluSpolu ss nímním –– ekosystémekosystém
((geobiocenózugeobiocenózu)).. SúborSúbor všetkýchvšetkých ESES tvorítvorí biosférubiosféru..



VznikVznik živýchživých sústavsústav aa predpokladypredpoklady prepre rozvojrozvoj
životaživota::

ØØ VV tmavýchtmavých hmlovináchhmlovinách organorgan.. zlúčeninyzlúčeniny (metín,(metín,
kyanid,kyanid, voda,voda, --OH,OH, NHNH33,, formaldehyd,formaldehyd, CO,CO, ......))

ØØ VV laboratóriáchlaboratóriách ++ UVUV žiareniežiarenie == zoskupeniezoskupenie dodo
zložitejšíchzložitejších zlúčenín,zlúčenín, ktkt.. majúmajú významnúvýznamnú úlohuúlohu vv
živýchživých orgorg..

ØØ 11.. hhmotamota planétyplanéty –– 11//2020 slnečnejslnečnej hmotnostihmotnosti
(jadrové(jadrové reakcie,reakcie, vysokávysoká teplota)teplota),, 11//100100 slnečslneč..
hmhm.. (stále(stále vysokávysoká t)t);; 11//10001000 slnečslneč.. hmhm.. ––
chladnéchladné planéty,planéty, slnečnéslnečné žiareniežiarenie neprenikneneprenikne
atmosférouatmosférou (Jupiter,(Jupiter, Saturn)Saturn).. TelesáTelesá ss prílišpríliš
maloumalou hmotnosťouhmotnosťou (Merkúr,(Merkúr, Mesiac)Mesiac) majúmajú nízkunízku
gravitáciugravitáciu == ichich atmosféraatmosféra sasa strácastráca vv kozmekozme..



VznikVznik živýchživých sústavsústav aa predpokladypredpoklady prepre rozvojrozvoj
životaživota::

ØØ VV slnečnejslnečnej sústavesústave podmienkupodmienku vhodnejvhodnej
hmotnostihmotnosti spĺňaspĺňa lenlen Zem,Zem, VenušaVenuša aa čiastočnečiastočne
MarsMars..

ØØ 22.. relatívnarelatívna stabilitastabilita aa optimumoptimum žiareniažiarenia zz
centrálnehocentrálneho SlnkaSlnka

ØØ H,H, C,C, N,N, OO –– hlavnýhlavný podielpodiel všetkýchvšetkých organorgan.. látoklátok
vv organizmochorganizmoch.. VV prvýchprvých 22 periódachperiódach
MendelejevovejMendelejevovej tabuľkytabuľky == najmenšienajmenšie atómy,atómy,
stabilnéstabilné aa viaceréviaceré typytypy väziebväzieb.. CC –– komplikovanékomplikované
polyméry,polyméry, vetvenie,vetvenie, dvojitédvojité aa trojitétrojité väzbyväzby..

ØØ SS (bielkoviny),(bielkoviny), PP (nukleové(nukleové kyseliny)kyseliny)
ØØ prítomnosťprítomnosť vodyvody



ØØ vznikvznik prvýchprvých organizmovorganizmov nana bázebáze organorgan.. zlzl.. --
MillerMiller ((„„StačíStačí iskraiskra vv základnzákladnomom prepre--aabiotickbiotickomom
experimentexperimentee aa vzniknevznikne 1111 zz 2020 aminokyselínaminokyselín..""),), GG..
SchrammSchramm aa WW.. PollmannPollmann („(„primitiveprimitive protocellsprotocells“,“,
syntézasyntéza uhlíkatýchuhlíkatých polymérov,polymérov, polypeptidovpolypeptidov aa
polynukleotidovpolynukleotidov bezbez prítomnostiprítomnosti enzýmov),enzýmov), ......

ØØ AA..II..OparinOparin ((19241924--19631963)) –– nana ZemiZemi vv tomtom obdobíobdobí
chýbalachýbala ozónováozónová vrstvavrstva (UV(UV == energia),energia), rastúcarastúca tt
vv oblastiachoblastiach zvýšenejzvýšenej vulkanickejvulkanickej činnostičinnosti –– CHCH44,,
NHNH33,, HH aa HH2200 parapara –– vzniklivznikli najjednoduchšienajjednoduchšie
organickéorganické zlúčeninyzlúčeniny (komplexné(komplexné koloidnékoloidné časticečastice
== koacerváty,koacerváty, „predbiologické„predbiologické systémy“systémy“ –– cukrycukry ––
aminokyselinyaminokyseliny –– dusíkatédusíkaté bázybázy......





Veľký tresk: HP pomáha organizácii CERNVeľký tresk: HP pomáha organizácii CERN
odhaľovať tajomstvá vesmíruodhaľovať tajomstvá vesmíru (2007)(2007)

CERNCERN ((19521952 -- ConseilConseil EuropéenEuropéen pourpour lala RechercheRecherche
NucléaireNucléaire;; 19541954 -- OrganisationOrganisation EuropéenneEuropéenne pourpour lala
RechercheRecherche NucléaireNucléaire)) skonštruovalskonštruoval „„strojstroj časučasu““::
urýchľovačurýchľovač veľkýchveľkých hadrónovhadrónov (LHC)(LHC) –– 20072007//20082008..
ØØ 2727 kilometrovýkilometrový kruhovýkruhový tuneltunel podpod francúzskofrancúzsko--
švajčiarskymišvajčiarskymi hranicamihranicami neďalekoneďaleko ŽenevyŽenevy jeje
najväčšímnajväčším aa najzložitejšímnajzložitejším vedeckýmvedeckým zariadenímzariadením nana
svetesvete..
ØØ najstudenšianajstudenšia chladničkachladnička nana planéteplanéte,, studenšiastudenšia akoako
vesmírvesmír,, schopnáschopná pracovaťpracovať pripri teplotáchteplotách ažaž --271271 °°CC..
ØØ zrážkzrážkaa 22 zväzkovzväzkov protónovprotónov pripri rýchlostirýchlosti,, ktoráktorá
predstavujepredstavuje 9999,,99 %% rýchlostirýchlosti svetlasvetla == podmienkypodmienky
VVeľkéhoeľkého treskutresku..
http://h41131.www4.hp.com/sk/sk/stories/HP_pomha_organizcii_CERN_odhaova_t
ajomstv_vesmru_Hlavn_lnok_spolonosti_HP_jn_2007.html, 5.4.2010





3030..33..20102010 || rkl,rkl, RedRed Zahr,Zahr, TASR,TASR, SITASITA
ŽenevaŽeneva -- VedaVeda píšepíše ďalšiuďalšiu kapitolukapitolu svojichsvojich dejíndejín.. VoVo

VeľkomVeľkom hadrónovomhadrónovom urýchľovačiurýchľovači (LHC)(LHC) vv
európskomeurópskom výskumnomvýskumnom centrecentre vovo ŠvajčiarskuŠvajčiarsku
uskutočniliuskutočnili rekordnérekordné vysokoenergetickévysokoenergetické kolíziekolízie
častícčastíc..

ØØ DvaDva protónovéprotónové lúčelúče sasa zrazilizrazili ss trikráttrikrát väčšouväčšou
energiouenergiou nežnež vv predchádzajúcichpredchádzajúcich experimentochexperimentoch..

ØØ "Začína"Začína novánová éraéra.. DosiahliDosiahli smesme kolíziekolízie ss energiouenergiou
sedemsedem teraelektrónvoltovteraelektrónvoltov,"," uviedlauviedla vedkyňavedkyňa aa
hovorkyňahovorkyňa CERNuCERNu PaolaPaola CatapanoCatapano..

ØØ ZrážkaZrážka dvochdvoch protónovýchprotónových lúčovlúčov mámá zaza cieľcieľ
vytvoriťvytvoriť miniatúrneminiatúrne častice,častice, ktoréktoré súsú zatiaľzatiaľ známeznáme
ibaiba zz teórie,teórie, tzvtzv.. HiggsoveHiggsove bozónybozóny.. TieTie stojastoja vv
jadrejadre vznikuvzniku všetkejvšetkej hmoty,hmoty, aa tedateda ajaj vesmíruvesmíru..



3030..33..20102010 || rklrkl,, RedRed ZahrZahr,, TASR,TASR, SITASITA
ØØ ProtónyProtóny ss energiouenergiou 35003500 miliárdmiliárd elektrónvoltovelektrónvoltov

((33,,55 TeVTeV)) navádzajúnavádzajú vv urýchľovačiurýchľovači protiproti sebesebe zaza
podmienokpodmienok,, akéaké existovaliexistovali ibaiba jednujednu bilióntinubilióntinu
sekundysekundy popo vznikuvzniku vesmíruvesmíru predpred približnepribližne 1313,,77
miliardoumiliardou rokovrokov..

ØØ SúhrnnáSúhrnná energiaenergia pripri zrážkezrážke údajneúdajne dosiahnedosiahne
sedemsedem TeVTeV,, čočo predstavujepredstavuje doposiaľdoposiaľ nikdynikdy
nedosiahnutýnedosiahnutý rekordrekord..

ØØ SS pojmompojmom bozónubozónu prišielprišiel predpred štyridsiatimištyridsiatimi rokmirokmi
((19641964)) vv časopisečasopise PhysicsPhysics škótskyškótsky fyzikfyzik PeterPeter
HiggsHiggs -- teoretickýteoretický konceptkoncept mechanizmumechanizmu,, nana
ktoréhoktorého základezáklade elementárneelementárne časticečastice nadobúdajúnadobúdajú
hmotnosťhmotnosť..

ØØ HiggsovHiggsov bozónbozón jeje podľapodľa štandardnéhoštandardného modelumodelu
časticovejčasticovej fyzikyfyziky časticačastica ss nulovýmnulovým nábojomnábojom aa ss
nulovýnulovýmm spinspinomom..
httphttp:://aktualne//aktualne..centrumcentrum..sk/vedask/veda--aa--ttechnikaechnika//clanekclanek..phtml?idphtml?id==12049191204919,,
55..44..20102010



ØØprvéprvé formyformy životaživota približnepribližne predpred 22,,77--44
mldmld rokovrokov –– fotosyntetickéfotosyntetické procesyprocesy ––
kyslíkkyslík –– vovo vyššíchvyšších vrstváchvrstvách atmosféryatmosféry
vznikvznik ozónovejozónovej vrstvyvrstvy (ochrana(ochrana predpred UVUV
žiarením)žiarením)
ØØosídlenieosídlenie pevninypevniny organizmamiorganizmami
ØØppočetočet druhovdruhov rastlínrastlín jeje asiasi lenlen ¼¼ počtupočtu

druhovdruhov živočíchovživočíchov.. NajviacNajviac druhovdruhov jeje vv
hmyzehmyze ((7575 %%))..
ØØ9393 %% druhovdruhov živočíchovživočíchov nana pevnine,pevnine,

77 %% vovo vodevode
ØØ9292 %% druhovdruhov rastlínrastlín nana pevnine,pevnine, 88 %%

vovo vodevode



ØØbbiomasaiomasa (hmotnosť(hmotnosť ++ produkciaprodukcia organorgan..
hmoty)hmoty):: hmotnosťouhmotnosťou prevládajúprevládajú nana
pevninepevnine rastlinyrastliny,, vv morimori živočíchyživočíchy.. MaláMalá
biomasabiomasa morskýchmorských organizmovorganizmov ((00,,1313
%%)) vv porovnaníporovnaní ss celkovoucelkovou biomasoubiomasou
nana ZemiZemi.. VodnáVodná plochaplocha pritompritom tvorítvorí
7070,,22 %% povrchupovrchu ZemeZeme.. ŽiváŽivá hmotahmota
ZemeZeme jeje skoncentrovanáskoncentrovaná dodo ríšeríše
zelenýchzelených rastlínrastlín.. NefotosyntetizujúceNefotosyntetizujúce
organizmyorganizmy predstavujúpredstavujú menejmenej akoako 11 %%--
nýný podielpodiel celkovejcelkovej biomasybiomasy..



ØØLiteratúraLiteratúra aa zdrojezdroje obrázkovobrázkov::

Ø http://aktualne.centrum.sk/veda-a-technika/clanek.phtml?id=1204919, 5.4.2010

Ø http://h41131.www4.hp.com/sk/sk/stories/HP_pomha_organizcii_CERN_odhaov

a_tajomstv_vesmru_Hlavn_lnok_spolonosti_HP_jn_2007.html, 5.4.2010

Ø http://home.web.cern.ch/, 12.3.2015

Ø http://www.wikipedia.or.ke/index.php/CERN, 5.4.2010

Ø http://www.wikipedia.or.ke/index.php/File:CERN-aerial.jpg (An aerial view of
the main site of CERN, at the border between Switzerland and France near
Geneva, looking towards the Jura mountains in France), 5.4.2010

Ø http://aktualne.atlas.sk/vedci-spustili-urychlovac-ktory-napodobni-velky-
tresk/dnes/zaujimavosti/ (Prierez Veľkým hadronovým urýchľovačom pod
hranicou medzi Švajčiarskom a Francúzskom: Modrou farbou je označený 27
kilometrov dlhý, podzemný kruhový tunel pre urýchľovanie častíc. Šedou je
zobrazená trubica na prívod častíc do urýchľovača. Štyri priestory pre
uskutočňovanie hlavných experimentov sú spojené s povrchom šachtami dlhými
od 50 do 150 metrov), autori: CERN, Philippe Mouche, 5.4.2010



ØØLiteratúraLiteratúra aa zdrojezdroje obrázkovobrázkov::

Ø http://cds.cern.ch/record/628469 (Higgs boson), autor: Lucas Taylor, 5.4.2010

Ø http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/6284816/Al-Qaeda-
suspect-was-Cern-nuclear-researcher.html,
http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/01000/LHC-460_1000966c.jpg (A
view of the LHC (large hadron collider) in its tunnel at CERN near Geneva),
autor: AP, 5.4.2010

Ø http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1046/33/10463389-hadronovy-
urychovac-castic-cern.jpg (Urýchľovač častíc CERN je pravdepodobne
najzložitejším technickým zariadením planéty), 5.4.2010

Ø https://www.flickr.com/photos/arselectronica/5679904863/in/set-
72157626506767005 (Aerial view of the CERN), autori: CERN, Patrice Loïez;
Maximilien Brice, 2.5.2011


