
HYDROSFÉRA  
Vodní obal Země 

 94 % veškeré vody na planetě je slané, zbylých 6 procent je sladká voda. – 

patří do ní voda v oceánech, na pevnině, pod povrchem, v atmosféře i 

v organismech. Voda je ve třech skupenstvích – tekutém, pevném i 

plynném. 

Neustále se pohybuje – oběh vody – velký a malý.  

   1. Voda světového oceánu 

rozloha 361 mil. km
2
, to je 71 % z celkové plochy planety (510 mil. km

2
) .  

Oceán – velká plocha slané vody mezi kontinenty: Tichý (Pacifik), 

Atlantský (Atlantik), Indický, Jiţní a Severní ledový.  

Oceány obsahují menší části – moře –  vnitřní ( př. Středozemní) nebo 

okrajová (Norské).   

Vlastnosti oceánské vody – a) slanost (salinita), je to mnoţství solí v gramech 

v litru mořské vody, v %0 – promile, průměrně je to 35 promile → 3,5 % 

nebo 35 g soli v 1 litru vody. 

                                            b) barva – př. Bílé, Ţluté nebo Černé moře 

                                            c) teplota  

                                            d) pohyby- vlnění: vlny vznikají větrem  

                                                              dmutí: příliv a odliv 

                                                              mořské proudy: „řeky v oceánech“ 

jsou teplé ( Golfský) a studené (Peruánský) 

    2. Voda na souši  

- stékající po povrchu nebo zadrţovaná v nádrţích – povrchová voda, dále 

voda uloţená ve sněhu a ledu - kryosféra a podpovrchová voda 

-   Povrchová voda: a) tekoucí -  vodní toky (řeky, potoky, bystřiny), na 

určitém území tzv. povodí [km
2
] se tvoří říční síť, kde je tok hlavní a toky 

vedlejší (přítoky) př. Dunaj← Morava ← Dyje ← Svratka ← Cézava, Labe 

← Vltava ← Sázava  

úmoří (Severního, Baltského nebo Černého moře v ČR), v řekách teče 

rozdílné mnoţství vody – průtok- ovlivněn podnebím,  

světové veletoky: Amazonka – Jiţní Amerika 

                             Nil – Afrika 

                             Chang Jiang – Asie 

                             Mississippi – Severní Amerika 

                             Huang He – Asie 

                             Kongo – Afrika 

                             Volha - Evropa 

                                  b) stojatá -  jezera- přirozené nádrţe,  největší jezera: 

Kaspické moře – Asie/ Evropa, Hořejší jezero – S. Amerika, Viktoriino 

jezero – Afrika, Huronské jezero –S. Amerika,       nejhlubším jezerem je 

Bajkalské v Asii 

umělé nádrţe =  přehrady nebo rybníky, mají více funkcí  



           přehrada- př.Vírská, Tři soutěsky :  rybník- Vrkoč, Roţmberk 

mokřady = baţiny, močály, rašeliniště a slatiniště, rašeliniště je vţdy 

v horách a vodu získává ze sráţek (Šumava), slatiniště v níţinách vodu 

berou z podzemí (Jindřichohradecko) v obou roste mech rašeliník 

- bezodtoké oblasti, vádí =  občasný tok 

- Sníh a led:  trvale jen nad hranicí sněţné čáry, led vzniká přeměnou ze 

sněhu, ledovce: horské a pevninské  

    horské: Alpy, Himaláje, Aljaška       pevninské: Antarktida, Grónsko    

zarovnávají  povrch→  údolí tvaru U, fjordy 

- Podpovrchová voda:  půdní vodu a podzemní vodu, obohatí se o minerální 

látky- minerální voda,  vystupují na povrch pramen  

 
Úkoly ke kapitole: 
   1. Napiš jména dvou studených proudů Pacifiku. 

   2. Najdi v mapě Aralské jezero (zapiš souřadnice) a napiš, co do něj teče. 

   3. Vysvětli pojem vádí a fjord. 

   4. Napiš dvě místa v ČR, kde se získává minerální voda. 

   5. Vyjmenuj dvě přehrady, které najdeme v Asii.  

 

Úkoly na práci s mapou.  
1. Jak se jiným názvem jmenuje Rudolfovo jezero, a ve kterém státě jej najdeme? 

 

2. Do které řeky se vlévá Missouri [čti Misury]? 

 

3. Na které řece najdeme Viktorininy vodopády? 

 

4. Jak se jmenují dva průlivy, které spojují Černé moře se Středozemním? 

 

5. Součástí kterého oceánu je Ochotské moře, a které státy jsou na břehu tohoto moře? 

 

6. Najdi název jednoho horského ledovce, který je v Alpách. 

 

7. Jak se jmenuje nejhlubší jezero světa, jakou má největší hloubku a ve kterém státě jej 

najdeme? 

 

 8. Jak se jmenuje naše ponorná řeka protékající Moravským krasem, která vytvořila 

krasové útvary, do které řeky a kde se vlévá ? 

 

9. I v ČR najdeme jezera vzniklá činností ledovce. Napiš dvě z nich, a kde se nachází? 

  

10. Napiš polohu (souřadnice) nejvýše poloţeného jezera Titicaca[čti Tytykaka].   

 

 

 


