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Stavba Zem�  
- zemská k�ra (pevninská 6-70km, oceánská 6-8km)  

- zemský pláš� (svrchní, st�ední, spodní) 

- zemské jádro (teplota asi 3000°C, složení železo (Fe) a nikl (Ni)) 

 

Litosféru tvo�í zemská k�ra a svrchní zemský pláš�, je rozlámána na litosférické desky, 

které se pohybují po tekuté vrstv� plášt� (Mohorovi�i�iova plocha). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Dno oceánu 
1) Pevninský šelf - okraj pevniny zatopený mo�em (pevninská zemská k�ra) 

   - hloubka mo�e do 200 m 

   - nalezišt� ropy a zemního plynu 

2) Pevninský svah - prudké klesání do hloubky (až 2500 m) 

3) Oceánské pánve - plochá rozsáhlá území na dn� oceánu 

   - za�ínají v 1500 až 3000 m, mohou dosahovat hloubky až 5000 m 

4) St�edooceánské h�bety  - nejdelší poho�í na Zemi 

   - dosahují výšky okolo 3000 m od dna oceánu 

   - odd�lují od sebe oceánské pánve 

   - tam, kde vylézají nad hladinu, tvo�í ostrovy (nap�. Havajské ostrovy) 

   - zde vzniká oceánská k�ra 

5) Hlubokooceánské p�íkopy - protáhlé sníženiny (nejhlubší místa oceánu) 

   - nejhlubší Mariánský p�íkop (asi 11 km) 

   - zde zaniká oceánská k�ra 

 

 

 

 

 



Zem�t�esení 
- p�i pohybu litosférických desek vzniká mezi jednotlivými deskami nap�tí – pokud 

dojde k jeho uvoln�ní, vznikne zem�t�esení 

- místo, kde zem�t�esení vzniká, se nazývá ohnisko 

- zem�t�esení se od ohniska ší�í všemi sm�ry pomocí zem�t�esných vln 

- Sope�ná �innost 

- v místech zlom�, mezi litosférickými deskami, se roztavené horniny zemského plášt� 

a zemské k�ry p�esouvají k povrchu, zde dochází k sope�né �innosti 

- roztavené horniny pod povrchem – magma, roztavené horniny na povrchu – láva 

- p�i výbuchu sopky se uvol�uje – láva, kameny, plyny, prach, popel, pára 

- podpovrchová voda oh�ívaná pomocí sope�né �innosti se na povrch dostává v podob� 

gejzír� 

- sope�nou �inností mohou vzniknout celá poho�í 

�R: Doupovské hory, �eské st�edoho�í, hora �íp, Bezd�z… 

Vznik poho�í 
1) Sope�ná poho�í – vzniknou z p�vodních sopek, které už v�tšinou vyhasly 

2) Vrásová poho�í 

- dv� litosférické desky se pohybují proti sob�, vzniká nap�tí, deska se ohne a vytvo�í 

vrásu 

- sedlo (vyklenutá �ást vrásy), koryto (�ást vrásy prohnutá dol�) 



 
 

3) Kerné poho�í 

- dv� litosférické desky se pohybují proti sob�, vzniká nap�tí, deska praskne, protože se 

nem�že ohnout, vzniknou kry a mezi nimi zlomy 

- kry se za�nou posouvat nahoru a dol� podél zlom� 

 

V�tšina poho�í vzniká vrásn�ním a zlomy zárove�. 

Zv�trávání 
- rozpad hornin na menší �ásti, tím vznikají zv�traliny (balvany, št�rk, písek, prach) 

P�írodní �initelé zp�sobující zv�trávání: 

1) Deš�ová voda – proniká do hornin � zvlhnou � ztrácejí pevnost � zv�trávají 

2) Teplota vzduchu – teplem se horniny roztahují, chladem smrš�ují � postupn� se 

rozpadají 

3) Led – voda proniká do hornin � led má v�tší objem než voda � tlak ledu rozši�uje 

praskliny 

4) Ko�eny rostlin – pronikají do trhlin � rozši�ují je a naleptávají 

5) Vítr – unáší písek a prach � obrušuje skály a balvany, prach a písek se n�kde ukládá 

a tam vytvá�í p�esypy 

 



P�sobení povrchové tekoucí vody 
- �í�ní voda protéká korytem (�eky) 

- obroušené kameny v �ekách nazýváme valouny 

Každá �eka má 3 �ásti: 
1) Horní tok 

- na za�átku je pramen 

- v horských oblastech, �eka je velmi prudká a má velkou sílu 

- �eka pohybuje i velkými kameny a obrušuje je – valouny 

2) St�ední tok 

- �eka není tak prudká jako na horním toku 

- nehýbe kameny, ale odnáší velké množství malých kamínk� a písku 

3) Dolní tok 

- �eka te�e skoro po rovin� a velmi pomalu, tvo�í �asté zatá�ky 

- �eka p�enáší písek, který také ukládá 

- místo, kde �eka vtéká do jezera nebo mo�e (nebo jiné �eky) se nazývá ústí 

- pokud má ústí tvar trojúhelníku – delta 

D�lení a názvosloví pro zemský povrch 
1) Podle rozdílu mezi nejnižším a nejvyšším místem v dané oblasti 

- roviny (rozdíl do 30 m) 

- pahorkatiny (rozdíl do 150 m) 

- vrchoviny (rozdíl do 300 m) 

- hornatiny (rozdíl do 600 m) 

- velehory (rozdíl nad 600 m) 

2) Podle nadmo�ské výšky 

- nížiny (do 200 m n.m.) 

- vyso�iny (nad 200 m n.m.) 

 

 


