
 

STAVBA PLANETY ZEMĚ 

 
Země je tvořena třemi vrstvami: 

1. zemské jádro  -     z kovů 

- v hloubce 2900 km 

     2. zemský plášť- v hloubce 35 km 

     3. zemská kůra  – tenká vrstva tvořena z nejlehčích prvků a hornin 

- poloměr Země - vzdálenost od povrchu do centra jádra je asi 6 378 km     

 

Litosféra 

= pevný (horninový) obal Země  

- tvoří ji zemská kůra s vrchní částí zemského pláště 

 

- je rozdělena na litosférické desky 

- Rozlišujeme:  Euroasijská, Severoamerická……… 

- litosféra plave po vrstvě nazývané- ASTENOSFÉRA 

- Pohyb desek se projevuje vznikem pevnin, pohoří, sopečnou činností 

(vulkanizmem) a zemětřeseními. 

SOPEČNÁ ČINNOST  

- proces vzestupu žhavého materiálu z nitra Země (= magma) 

- láva = magma, které vystoupí na povrch Země sopkami (vulkány) 

ZEMĚTŘESENÍ 

- proces otřesů zemské kůry 

- hypocentrum = místo pod povrchem, kde zemětřesení vzniká 

- epicentrum = místo na povrchu Země, kde je zemětřesení nejhorší 

- Vzniká- li pod hladinou moří nebo oceánů může vyvolat vlny tsunami. 



    Nákres vznik a zánik zemské kůry str.35   úkoly  ps 18,19 

 

 

Pevnina = souš 

 

- části litosférických desek nad hladinou oceánu 

- kontinenty– 5x  = části pevniny obklopené oceánem větší než 5 mil. km
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(Eurasie, Amerika, Afrika, Austrálie, Antarktida) 

- světadíly – 7x = oblast se samostatným geografickým a historickým 

vývojem (Asie, Afrika, Severní Amerika, jižní Amerika, Antarktida, 

Evropa a Austrálie)  
- ostrovy- části pevniny menší než 5 mil. km

2
 

(např. Grónsko, Madagaskar) 

- poloostrov, záliv 

- průliv, průplav 

 

Zemská kůra 

- tvořena z prvků, minerálů (nerostů) a jejich směsí – hornin 

Dělení hornin: 

1. vyvřelé 

2. usazené 

3. přeměněné 

 

- typy zemské kůry:  

1.  pevninská = kontinentální  

- tvořena třemi vrstvami 

- je tlustá asi 35 km  

               

2.  oceánská 

- tvořena dvěma vrstvami 

- je tlustá asi 6 km 

 

- svrchní část zemské kůry - georeliéf = zemský povrch 

- georeliéf tvoří síly: 

 1. vnější – exogenní 

- síly ničivé, povrch se snaží zarovnat 

- energii získávají ze slunečního záření a gravitace  

- zvětrávání (eroze), činnost vody, větru, organismů, vznik půdy 

            2. vnitřní – endogenní 

- síly tvořivé, povrch zvedají 

- energii získávají ze zemského jádra 

- jsou to pohyb kontinentů, vznik a zánik pohoří, zemětřesení nebo sopečná 

činnost 

- síly jsou ve vzájemné rovnováze a působí proti sobě 

 

 



TVAR MOŘSKÉHO  DNA 

- části: 

1. šelf – dno do 200 m hloubky 

2. pevninský svah 

3. oceánská pánev 

4. podmořské hory - mohou vystupovat i nad hladinu jako ostrovy (Hawai) 

5. středooceánské hřbety- jejich středem prochází RIFT odkud vytéká láva. 

6. oceánské příkopy -  nejhlubší místa oceánu (př. Mariánský)  
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Úkoly ke kapitole: 

 JAK SE JMENUJE NEJVYŠŠÍ POHOŘÍ EVROPY, KOLIK METRŮ MĚŘÍ 

JEHO NEJVYŠŠÍ VRCHOL, JAK SE JMENUJE A KDE LEŢÍ?  

 VYJMENUJ JEDEN VÝZNAMNÝ PŘÍKOP NACHÁZEJÍCÍ SE V Atlantiku.  

 

 

TVAR POVRCHU SOUŠE 

Tvary dělíme:  

1. podle hodnoty nadmořské výšky –  

a) prolákliny= deprese,  záporná hodnota (př.Assalská proláklina)     

  b) nížiny - do 200 m.n.m  

     c) vysočiny - nad 200 m.n.m 

 

2. podle relativní výškové členitosti – výškové rozdíly nejnižšího a nejvyššího 

místa na 16 km
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a) rovina – rozdíly výšek od 0 do 30 m 

b) pahorkatina -  30 – 150 metrů 

c) vrchovina -  150 až 300 metrů 

d) hornatina s 300 až 600m 

e) velehornatina s více jak 600 metry.  

 

Úkoly ke kapitole: 

1. Najdi a napiš hodnotu nejníţe poloţeného místa souše. 

2. Napiš názvy tří významných níţin Evropy. 

3. Napiš názvy dvou vrchovin na území ČR.  


