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     2.1 Země a život 

      

     Říká se, že nejzákladnější otázka po lidské existenci má trojdílnou podobu: Kdo jsme – odkud 

přicházíme – kam jdeme? Chceme-li také my hledat na ni odpověď, musíme alespoň krátce 

pohlédnout do velmi vzdálené minulosti. V rámci dějepisu nám nepůjde o podrobné zkoumání 

nejstarších podob života na světě, ale přesto bychom měli aspoň rámcově pochopit: 

     a) do jaké míry člověk souvisí s okolní přírodou a zejména s ostatními živými tvory; 

     b) jaký časový rozměr má dosavadní vývoj člověka jako rodu; 

     c) nakolik je vývoj člověka určován obecnými zákonitostmi a nakolik je nahodilý nebo 

ovlivněný osobními rozhodnutími jednotlivců.   

 

     Vesmír (kosmos, univerzum) vznikl před asi 14 miliardami let explozivní událostí 

označovanou jako Velký třesk (Big Bang). 

     Po uplynutí několika stamilionů let od Velkého třesku začaly vznikat galaxie: soustavy velkého 

počtu (stamilionů až mnoha bilionů) hvězd a s množstvím mezihvězdné hmoty. Galaxie, v níž se 

nacházíme, má podobu plochého disku a na noční obloze z ní můžeme vidět (vlastně zevnitř) její 

nejnápadnější část: vyhlíží jako třpytivý hustý pás hvězd (Mléčná dráha). Před zhruba 9 miliardami 

let naše Galaxie získala v podstatě dnešní podobu, nicméně její vývoj pokračoval.  

     Přibližně v polovině galaktického poloměru se nachází naše Sluneční soustava. Utvořila se před 

asi 4,6 miliardy let z oblaku mezihvězdné hmoty (z prachu a plynů). Tento oblak se začal – patrně 

působením vnějších kosmických sil – prudce zhušťovat, rotovat kolem své osy a zahřívat se, až 

v jeho rozžhaveném středu vznikla nová hvězda – Slunce. Kromě Slunce tvoří Sluneční soustavu    

8 planet (obíhajících kolem Slunce), jejich měsíce (oběžnice), dále pak planetky, komety aj.  

      

Země z kosmické lodi  

 

    Jak je možné, že na planetě Zemi existuje život – a navíc v 

nejrozmanitějších formách? Patrně za to vděčíme výjimečné souhře mnoha 

příznivých okolností, mezi nimiž vynikají zejména tyto: 

     a) Příhodná vzdálenost od Slunce přináší žádoucí množství světelné a 

tepelné energie. 

     b) Parametry oběhu Země kolem Slunce i rotace Země kolem vlastní 

osy znamenají snesitelné teplotní rozdíly.   

     c) Kombinace tepla přicházejícího ze Slunce a tepla z nitra i povrchu Země umožňuje, aby se 

drtivá většina vody na Zemi vyskytovala v kapalném stavu.  

     d) Atmosféra (plynný obal) Země chrání zemský povrch před škodlivými složkami slunečního 

záření, obsahuje dostatek kyslíku a vzdušným prouděním přispívá k vyrovnávání teplot. 

     e) Na povrchu Země se vyskytují v dostatečném množství uhlíkaté sloučeniny, jejichž jednotlivé 

druhy obsahují velký počet dalších prvků. 

                                                                                                                 

     Živá hmota vzniká teprve vhodným uspořádáním hmoty neživé. Základem vzniku živé hmoty je 

řetězení aminokyselin: jejich hlavní součástí je uhlík, v jejich molekulách ovšem současně existují 

funkční skupiny aminová (-NH2) a karboxylová (-COOH). Aminokyseliny se za vhodných 

podmínek – dostatek vnější energie aj. – řetězí v peptidy. Peptidy vytvářejí polypeptidové řetězce a 

jejich dalším řetězením vznikají proteiny (bílkoviny), které jsou podstatou živé hmoty.  



     Živá hmota vytváří samostatně existující jedince – organismy. Organismy se skládají 

především z organických sloučenin, jejichž základní chemickou složku tvoří biogenní prvky: 

především organický uhlík (C) a dále O, H, N, Ca, P, K, S, Na aj. Kategorie organických sloučenin 

zahrnuje proteiny, sacharidy, tuky, nukleové kyseliny… Základními stavebními a funkčními 

jednotkami organismů – rostlinných i živočišných – jsou buňky.  

     Organismy se vyznačují samostatnou, ovšem časově limitovanou existencí (vznik – růst/vývoj 

– zánik), látkovou přeměnou (metabolismem), sebeřízením (autoregulací), reakcemi na vnější 

podněty a rozmnožováním, s nímž souvisí dědičnost podoby a vlastností.  

 

     První organismy (mikroorganismy) vznikly v mořích před asi 3,5 miliardy let. Dominantní 

postavení tu dlouho zaujímaly početné kolonie jednobuněčných mořských sinic a o něco mladší a 

vývojově pokročilejší zelené řasy (i mnohobuněčné). Sinice a řasy zahájily fotosyntézu: 

biochemický proces, při němž si rostlinný (zelený) organismus působením slunečního světla vytváří 

z oxidu uhličitého (CO2) a vody (H2O) organické sloučeniny (jako stavební materiál a zásobárnu 

energie) a zároveň uvolňuje do atmosféry kyslík (O2).  

     Ovšem teprve před asi 540 miliony let došlo ke kambrické explozi: poté, co podíl kyslíku 

v atmosféře dostatečně narostl, život – již rozdělený na říši rostlinnou a živočišnou – se rozšířil 

z moře na souš a vznikly první rozměrné organismy, jejichž počet prudce vzrůstal a jejichž 

vývoj můžeme souvisle sledovat až do dnešní doby.                                                                                                        

 

Geologické doby (eony, éry či periody) ve vývoji Země:

Přibližná datace Název Stručná charakteristika

(miliony let 

před dneškem)

4 600 - 4 000 Hadaikum Vznik žhavé Země, vznik Měsíce, chladnutí Země,

vznik zemské kůry, oceánů a prvotní atmosféry  

4 000 - 2 500 Archaikum / Prahory Jádra kontinentů, nejstarší horniny,  

první mikroorganismy

2 500 - 542 Proterozoikum / Starohory Růst kontinentů, v moři první mnohobuněčné

organismy

542 - 251 Paleozoikum / Prvohory Kambrická exploze: prudký nárůst atmosférického 

kyslíku, život dobyl souš; možští členovci trilobiti; 

první stromy, ryby, obojživelníci i plazi

251 - 65,5 Mezozoikum / Druhohory Věk dinosaurů (veleještěrů)

65,5 - 2,6 Terciér / Třetihory Věk rozvoje savců

2,6 - přítomnost Kvartér / Čtvrtohory Věk člověka

Terciér + kvartér = kenozoikum; Od kambrické exploze (včetně) až dodnes = fanerozoikum. 

 

Prvohorní trilobit / Druhohorní dinosaurus / Třetihorní a čtvrtohorní šavlozubá šelma  

 

          



Země z kosmické lodi 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/The_Earth_seen_from_Apollo_17.jpg 

Prvohorní trilobit 

Z autorského archivu  

Druhohorní dinosaurus 

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/01/04/20/13/dinos-1953108_960_720.jpg 

Třetihorní a čtvrtohorní šavlozubá šelma    

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Saber-

toothed_cat_%28Smilodon_fatalis%29_reconstruction%2C_Natural_History_Museum%2C_Londo

n%2C_Mammals_Gallery.JPG      

 


