
Hydrosféra 
 

Hydrosféra je vodní obal Země tvořený povrchovou vodou (oceány, moře, jezera, nádrže, řeky, mořský 

led, ledovce, sněhová pokrývka), podpovrchovou (půdní, podzemní), vodou obsaženou v atmosféře a vodou 

v živých organizmech. 

 
Voda oceánů a moří tvoří světový oceán. Poměr mezi plochou oceánů a souše je na severní polokouli 

61 % : 39 %, na jižní 81 % : 19 %. Celkové množství vody na Zemi se odhaduje na téměř 1 400 mil. km
3
. Voda 

se v přírodě vyskytuje ve všech třech skupenstvích. Voda je na Zemi v neustálém oběhu a přechází z jednoho 

skupenství do druhého. Na oběhu vody se podílí asi 525 tis. km
3 
vody. Sluneční záření vyvolává vypařování vody 

z hladin oceánů i z povrchu souše. Rozdíly teploty a tlaku vzduchu jsou pak příčinou proudění vzdušných mas 
(i proudění mořské vody). Za určitých podmínek vodní páry v ovzduší kondenzují a ve formě atmosférických 

srážek (deště či sněhu) padají pod vlivem zemské přitažlivosti k zemskému povrchu. Průměrné roční 

atmosférické srážky jsou vyšší nad oceány (1 140 mm) než  nad pevninami (910 mm). 
Oběh vody mezi oceány a světadíly se nazývá velký oběh vody. Oběh vody v rámci oceánů nebo 

světadílů se nazývá malý oběh vody. 

 

 
 

Oceány a moře 
 

Za vlastní oceány se považují rozlehlé plochy světového oceánu rozprostírající se mezi kontinenty. Moře 
jsou části oceánu u kontinentů a dělí se na vnitřní a okrajová. 



Slanost (salinita) mořské vody je dána množstvím rozpuštěných minerálních látek (solí), a to zejména 

chloridů (88,8 %), síranů (10,8 %) a uhličitanů (0,3 %). V 1 kg mořské vody je průměrně 35 g solí. Průměrná 

slanost světového oceánu je tedy 35 promile. Okrajová a vnitřní moře mírného pásu a polární moře jsou méně 
slaná než moře tropů a subtropů. Nejslanější jsou subtropická moře, z nichž se voda nejvíce vypařuje (např. Rudé 

moře – 42 % ). 

Barvu moře ovlivňuje pohlcování světelných paprsků. To závisí na obsahu minerálních částic, 

planktonu ve vodě a na hloubce. Modrou barvu mají moře chudá na plankton. Zelenou, příp. načervenalou, barvu 
mají moře bohatá na živé organismy. Okrajová a vnitřní moře, do nichž řeky přinášejí spoustu minerálních látek, 

mají vodu žlutou až hnědou. 

V teplotě oceánské vody se odrážejí vztahy mezi hydrosférou a atmosférou. Průměrná teplota povrchové 
vrstvy vody ve světovém oceánu je 17 

0
C. Skutečná teplota souvisí s teplotou vzduchu v podnebných pásech, 

ovšem s tou výjimkou, že pás nejvyšších průměrných teplot vody (s teplotou přes 26
0 

C) se celoročně nachází 

severně od rovníku. Je to důsledek rozsáhlého zalednění Antarktidy, které snižuje teplotu  vody na jižní polokouli 
a směru mořských proudů. Obsah solí způsobuje, že mořská voda zamrzá až při teplotách nižších než 0

0 
C. 

Zamrzání je navíc zpomalováno pohybem mořské vody. Souvislá pokrývka (tabulový led) dosahuje nejvýše 

mocnosti 2-2,5 m. Mořské dmutí a vlnění láme tabulový led v kry. 

 
Mezi pohyby oceánské vody patří dmutí (příliv a odliv), vlnění a proudění. Příčinou vlnění je 

nejčastěji vítr a velikost vln je přímo závislá na rychlosti větru. Na pobřeží se vlnění projevuje příbojem. Příčiny 
náhlých vysokých vln (tsunami) jsou podmořská zemětřesení a výbuchy podmořských sopek. 

Hlavní příčinou proudění mořské vody je cirkulace atmosféry. Oceánské proudy přesouvají obrovské 

množství vody na velké vzdálenosti a udržují stálý směr a rychlost. Podle teploty vody rozlišujeme teplé 
a studené oceánské proudy. Značný vliv mají proudy na blízké pevniny. 

 

 
 

 

Povrchové vody 
Jsou to vody stékající po povrchu souše a vody zadržované v přirozených i v umělých vodních nádržích. 

 

Vodní toky 
Část vody z dešťových a sněhových srážek, která se nevypaří ani nevsákne, vytváří povrchový odtok 

vody. Zpočátku jde o plošný nesoustředěný odtok srážkové vody (ron) později o odtok soustředěný 

(usměrněný do stružek a koryt vodních toků). Vodní toky začínají jako potoky a bystřiny, jejich spojením 

vznikají řeky. 



Místo, kde se řeka vlévá do jiné řeky, do jezera nebo moře se nazývá ústí. Všechny vodní toky 

protékající určitým územím tvoří jeho říční síť. V každé říční síti rozlišujeme hlavní tok a jeho přítoky – směr 

je od pramene – L a P stranné. Území, ze kterého hlavní tok se svými přítoky odvádí povrchovou vodu, 
ohraničené rozvodnicí, se nazývá povodí. Jeho plocha se udává v km

2
. Rozvodnice je smyšlená čára vyznačující 

geografickou hranici sousedních povodí. Přirozené rozhraní povodí v krajině se nazývá rozvodí. Území tvořené 

povodími toků, které odtékají do téhož moře, se nazývá úmoří. Průtok vody v průběhu roku kolísá a záleží na 

zdrojích, ze kterých je vodní tok zásobován vodou (déšť, sníh, ledovec, podzemní voda). 

 

Jezera 
Jezera vznikají v přirozených sníženinách zemského povrchu vytvořených působením vnitřních nebo 

vnějších činitelů. 

Podle původu rozlišujeme jezera: 

tektonická - vznikla poklesem ker zemské kůry podle zlomů nebo oddělením části moře zdviženým pruhem 
mořského dna (Tanganjika, Bajkal), hluboká 

sopečná - vznikla vyplněním kráterů vyhaslých sopek vodou (Crater Lake ) 

hrazená - vznikla za přírodní překážkou, kterou může být ztuhlý lávový proud, morénový val zanechaný  

v krajině ustupujícím ledovcem nebo horský svah zřícený do údolí  (Bodamské jezero, Erijské)  
karová - vznikla ve skalních výklencích vytvořených ledovci v pohořích ( Černé j., Saimma) 

krasová - vznikla propadnutím stropů podzemních prostor ve vápencových oblastech (Macošské, Plitvická) 

pobřežní - vznikla z částí mořských zálivů, oddělených od volného moře postupným nárůstem písečných 
náplavů. (Maracaibské, Ijsselmeer) 

 

Mokřady 
Vznikají v horských oblastech i v nížinách tam, kde srážky převládají nad výparem vody.  

Rozlišujeme: 

bažiny - jsou to území bez náležitého odtoku, trvale přesycená vodou. Vznikají např. zbahněním půd po zániku  

lesa nebo podmáčením a zaplavováním půd říční vodou. V severních oblastech vznikají v létě na  
rozmrzající svrchní vrstvě trvale zmrzlé půdy. 

rašeliniště - vznikají v horských oblastech při vývěrech voda v jezerních pánvích. Zarůstají rašeliníkem a mechy  

a vytváří až několik metrů mocné vrstvy rašeliny. 
slatiniště - vznikají v nižších polohách na kyselých půdách zarůstáním zbahnělých sníženin a slepých ramen  

vlhkomilným rostlinstvem. Při velkém množství srážek se voda v rašeliništích a slatiništích na  

nepropustném podkladu hromadí a v nejnižších polohách vytváří močály a malá jezírka. 

 

Umělé vodní nádrže 
Rybníky jsou mělké vodní nádrže za uměle nasypanými zemními hrázemi. Podle napájení vodou 

rozlišujeme rybníky průtočné, pramenité a nebeské.  
Průtočné rybníky jsou nejčastější a protékají jimi přirozené vodní toky nebo umělé přivaděče vody.  

Pramenité rybníky jsou zásobované vodou z pramenů ve dně nebo v nejbližším okolí.  

Nebeské rybníky jsou malé, mělké rybníky závislé pouze na atmosférických srážkách. 
Přehradní nádrže jsou uměle vytvořené prostory k zadržení vody pro hospodářské účely. Jejich hráze se 

budují v údolích vodních toků. Většina nádrží je víceúčelových. Kromě jejich kladů jsou však známé i negativní 

účinky. 

 

Sníh a led 
68 % všech zásob sladké vody na Zemi je na povrchu souše v pevném skupenství, v podobě sněhové 

pokrývky a ledu. Čára ohraničující plochu zemského povrchu se souvislou sněhovou pokrývkou se nazývá 

sněhová (sněžná) čára.  
Led vzniká zamrzáním vody, kondenzací vodních par v ledové krystalky nebo postupnou přeměnou 

sněhu. Sněhové vločky po dopadu na zmrzlý zemský povrch vytváří sněhovou pokrývku, jejíž hustota se neustále 

zvyšuje. V oblastech nad sněžnou čarou dochází postupně vlivem teplotních změn k přeměně sněhu v zrnitý led 

(firn) a nakonec až v ledovcový led. Ke vzniku ledovců jsou nezbytné určité klimatické podmínky. Především 

dostatečné množství pevných srážek a nízké průměrné teploty vzduchu v letních měsících. Pevnými srážkami, 

dopadajícími na povrch ledovců, dochází k jejich zvětšování (akumulaci), kdežto táním a výparem dochází 
k jejich zmenšování a ústupu (ablaci). 

Rozlišujeme ledovce pevninské a horské.  

Pevninské ledovce tvoří souvislé zalednění Antarktidy, Grónska, Islandu, Svalbardu, Země Františka Josefa,  
Nové země a Severní země. Horské ledovce jsou podstatně menší. Ledovce se významně podílely a podílejí na 

utváření zemského povrchu. Jejich erozní a akumulační činností vznikly na zemském povrchu charakteristické 

tvary ledovcového reliéfu, např. ledovcová údolí, skalní výklenky (kary) ve svazích hor, valy (morény) z balvanů, 

kamenů, písku a hlíny, které ledovec přesouval při svém pohybu do nižších poloh. Ve starších čtvrtohorách 



zasahoval severní pevninský ledovec až k našim severním hranicím. Kdyby současné ledovce roztály, stoupla by 

hladina světového oceánu asi o 60 m. 

 
 

 

Podpovrchové vody 
 

Podmínkou výskytu podpovrchových vod je existence průlin (pórů) v půdách, zvětralinách a v sypkých 

usazeninách a puklin v pevných horninách. Voda se do nich dostává vsakováním (infiltrací) ze zemského 
povrchu. 

Podpovrchová voda se dělí na vodu půdní a vodu podzemní. Půdní voda se nachází ve svrchních 

polohách půd a hornin. Póry v nich nevyplňuje úplně, dělí se o ně s půdním vzduchem. Úrovni, od které jsou 

póry a pukliny souvisle vyplněny vodou, se říká hladina podzemní vody a vodě podzemní voda. 
V podzemních vodách jsou rozpuštěny minerální látky z půd a hornin.Je-li jejich koncentrace vyšší, 

mluvíme o minerální vodě. Teplé minerální vody se označují jako teplice či termy. 

Tam, kde zvodněné vrstvy vycházejí na povrch, dochází k přirozenému soustředěnému výronu podzemní 
vody, kterému říkáme pramen. Kromě pramenů, ze kterých voda volně vytéká, existují tzv. výstupné prameny, 

jejichž voda vystupuje na povrch přetlakem. Patří mezi ně např. artéské prameny, termální prameny a gejzíry. 

Prameny, jejichž vydatnost sice v průběhu roku kolísá,ale které nezanikají ani v době sucha, jsou prameny trvalé. 
Prameny vyvěrající v nepravidelných intervalech jsou prameny občasné. 

 

 

Biosféra 
 

Biosféra je živá část krajinné sféry, tj. část zemské kůry, hydrosféry a atmosféry, ve které se vyskytují 

živé organismy. Studiem rostlinstva a živočišstva se z geografického hlediska zabývá biogeografie. Vztahy mezi 

organismy a jejich prostředím a vztahy mezi organismy navzájem se zabývá ekologie. 

Rostliny, živočichové a další organismy (viry, bakterie a houby)žijící v krajině společně na určitém místě 
vytvářejí společenstva (biocenózy), např. společenstvo smrkového lesa, bažiny, potoka apod. Společenstva 

rozdělujeme na rostlinná (fytocenóza) a živočišná (zoocenóza). Společenstva rostlin a živočichů jsou v trvalém 

spojení se svým neživým (abiotickým) prostředím a tvoří s ním ekosystémy (geobiocenózy) např. step, savana, 
oceán, korálový ostrov. V každém ekosystému dochází k neustálému oběhu anorganických a organických látek a 

k převodům a přeměnám energie. 

Ekosystémy dělíme: A) podle původu -  přírodní (les, rašeliniště), umělé (park, pole) 
                                  B) podle místa výskytu – suchozemské (zahrada), sladkovodní (potok) a marinní- 

mořské (šelfové dno). 

Podmínky pro život jsou na různých místech Země odlišné. Rozhodující příčinou rozmanitých životních 

podmínek na zemském povrchu je podnebí. Směrem od rovníku k pólům rozlišujeme v podnebných či krajinných 
pásech přírodní krajiny a ve směru od hladiny oceánů vzhůru výškové stupně. Rovnoběžkový průběh 

podnebných pásů i přírodních krajin je narušen nerovnoměrným rozložením oceánů a pevnin. 

 FYTOGEOGRAFICKÉ A ZOOGEOGRAFICKÉ OBLASTI PLANETY: 

A) FYTOGEOGRAFICKÉ OBLASTI 
Na základě příbuznosti vegetace se povrch Země rozděluje do šesti fytogeografických oblastí (říší). Jsou to: 

1. Holarktická (Holarktis) – plošně nejrozsáhlejší, zahrnuje mimotropické oblasti severní polokoule. 
2. Paleotropická (Paleotropis) – tropická oblast Starého světa 

3. Neotropická (Neotropis) – tropická  a subtropická oblast Ameriky 

4. Australská (Australis) – Austrálie, Tasmánie a nový Zéland 

5. Kapská (Capensis) – nejmenší, tvoří ji pouze pobřežní oblast v JAR 
6. Antarktická (Antarktis) – nejjižnější část Patagonie, Ohňová země a Antarktida 

 

B) ZOOGEOGRAFICKÉ OBLASTI 
Na základě rozšíření živočišných endemických druhů (druhů, které se vyskytují pouze v jediné oblasti) se povrch 

planety rozděluje na 6 zoogeografických oblastí a 4 zoogeografické říše (Notogea, Neogea, Paleoarctis a 

Holarctis). 

1. Holarktická oblast – většina souše severní polokoule, najdeme zde živočichy říše Holarctis 
2. Neotropická oblast – Střední a Jižní Amerika s přilehlými ostrovy, najdeme zde především živočichy 

říše neogea 

3. Etiopská oblast – celá Afrika na jih od Sahary, najdeme zde především živočichy paleoarctis 
4. Indomalajská oblast – JV monzunová Asie, najdeme zde především živočichy paleoarctis 

5. Australská oblast – Austrálie, Nový Zéland, Nová Guinea a přilehlé ostrovy, najdeme zde především 

živočichy říše notogea 



6. Antarktická oblast -najdeme zde živočichy říše Holarctis   

 

Bioklimatické pásy a přírodní krajiny (geobiomy) 

 

Tropické deštné lesy - pralesy 
Rozkládají se od rovníku k 10

0  
s. a j.z.š. Po celý rok v něm převládá rovníková vzduchová hmota. 

Vyznačuje se malými rozdíly v denním i ročním chodu teplot. Průměrná teplota vzduchu je 24
0 
až 28

0 
C. Srážky 

jsou v průběhu roku rozděleny rovnoměrně (1000-3000 mm ročně). Vlhkost vzduchu je po celý rok vysoká. Nad 
pevninami dochází ke srážkám odpoledne, nad oceány v noci. 

V rovníkovém podnebném pásu rostou vždyzelené tropické deštné lesy. Vyznačují se nesmírnou 

druhovou pestrostí rostlinstva. Jsou to bujné lesní porosty s 5 až 6 patry a s křovitým porostem. Živočišstvo 

těchto lesů je druhově mnohem chudší. Tropické deštné lesy jsou rozšířeny hlavně ve třech oblastech: v 
jihoamerické, v africké a v indomalajské. Jako producent kyslíku ovlivňují tropické lesy složení vzduchu v 

atmosféře. Jejich ničení může mít katastrofální klimatické důsledky. Najdeme zde například orangutany, 

šimpanze, hmyz, hady, papoušky, kolibříky, tygry, levharty, liány, eben, mahagon, kakaovník, kaučukovník, 
banánovník. ………  

 

Světlé tropické lesy 
Rozkládají se na sever a na jih od rovníkového pásu (až ke 20

0 
s.a j.z.š.). V některých oblastech jej lze 

označit jako pás tropických monzunů. Proti rovníkovému se vyznačuje velkými rozdíly v ročním chodu srážek. 

Střídají se v něm období vlhka (období zenitálních dešťů a letních monzunů) s obdobími sucha. Množství srážek 

klesá a délka období dešťů se zkracuje směrem do vyšších zeměpisných šířek. 
Tropické střídavě vlhké lesy lemují pás tropických deštných lesů. Období sucha, které je současně i 

poněkud chladnějším obdobím roku, je obdobím vegetačního klidu rostlin, na jehož počátku shazuje mnoho 

dřevin listy. Jsou rozšířeny v Přední a Zadní Indii, méně ve Střední a Jižní Americe. V Africe už byly 
obyvatelstvem z velké části zlikvidovány (vypáleny a půda zemědělsky obdělávána). Najdeme zde například 

tygry, pandy, gaviály, čajovník, bambus …………….  

 

Savany 
Rozkládají se od podrovníkového pásu k obratníkům, místy až ke 30

0  
s. a j.z.š.). Po celý rok zde převládá 

tropický vzduch, který je nad pevninami velmi suchý. Vyznačuje se větším kolísáním teplot během dne i roku. 

Průměrný roční úhrn srážek klesá i k 250 mm.  
Savany jsou travnaté a křovinaté porosty se skupinkami stromů. Vyznačují se velkou druhovou 

rozmanitostí živočichů. Nachází se v Africe – typický vegetační pás (baobab, lvi, zebry, antilopy, žirafy….), 

Americe (označení llanos a campos), v Austrálii (blahovičník, klokani, pštros, koala) a v jižní Asii. 
 

Polopouště a pouště 
         Ty zabírají v současnosti téměř třetinu souše. Polopouště jsou řídce porostlé teplomilným a suchomilným 

rostlinstvem, povrch skalnatých (hamada), štěrkovitých (serir), písčitých (erg, kuma) a hlinitých pouští je s 
výjimkou oáz (palmy, obilí, ovoce a zelenina) prakticky bez života. Pouště jsou rozšířeny zejména v Africe, v 

Asii a v Austrálii. Problémem současnosti je šíření pouští - desertifikace. Příčiny jsou v klimatických změnách 

vyvolaných ve značné míře hospodářskou činností člověka (vypásáním). V pouštích se nacházejí suchá říční 
koryta (vádí, creek- Austrálie). Rostou zde sukulenty, př. kaktusy, žijí hadi, štíři, gekoni, fenek, hlodavci, pouštní 

lišky, chov ovcí, velbloudů a koz  

 

Subtropické tvrdolisté lesy 
      Patří k nim prostory mezi 30

0 
až 40

0  
s. a j.z.š. V létě v nich převládá suchý tropický vzduch, kdežto v zimě 

vlhký polární vzduch. Pro podnebí na pevninách je příznačné horké a suché léto a mírná vlhká zima.  

 Zvláštním typem přírodní krajiny, který se vyvinul ve středomořské oblasti Evropy, Afriky a Asie, na 
tichomořském pobřeží Ameriky, na jihu Afriky a v Austrálii jsou vždyzelené tvrdolisté lesy a křoviny 

středomořského typu. Tyto lesy již byly z velké části zničeny. V zemědělsky nevyužívaných oblastech rostou na 

místě těchto lesů tvrdolisté křoviny nebo stepní společenstva, tyto porosty mají svá specifická označení – 
macchie v oblasti Francie, Itálie a ostrovů, garigues na Pyrenejském poloostrově, šibljak v oblasti Z Balkánu a 

na V Balkánu frygana. Pěstuje se pšenice, olivovník, vinná réva, citrusy, bavlník, korkový dub a zelenina. 

Z původních živočichů zde najdeme štíry, hady, ještěrky nebo muflony. 

 

Stepi 
Na severní polokouli se rozkládá od 40

0 
s.z.š. na sever, místy až k polárnímu kruhu, na jižní mezi 40

0 
až 50

0  
j.z.š. 

Celoročně v nich převládá polární vzduch. Příznačné je pro ně střídání čtyř odlišných ročních dob a velká 
proměnlivost počasí, která souvisí s intenzivní cyklonální činností. Lze v nich rozlišit podnebí přímořské 

(oceánské) a vnitrozemské (kontinentální). Východní pobřeží Asie má monzunový ráz. 



V mírném pásu se ve vnitrozemských oblastech s kontinentálním podnebím vyvinuly stepi a lesostepi. Travnaté 

stepi vznikly v oblastech, ve kterých nedostatek srážek znemožňuje růst stromů. Se zvyšujícím se množstvím 

srážek přecházejí v lesostepi, v nichž se travnaté porosty střídají s listnatými lesy. Stepi a lesostepi se vyvinuly v 
rozsáhlých rovinatých oblastech Evropy (pusta), Asie (celina) a S.Ameriky (prérie) a J. Ameriky (pampa). Jejich 

původní vzhled byl zemědělským užíváním značně změněn.nachází se zde černozemě a je to nejdůležitější 

světová oblast pěstování obilí- především pšenice a kukuřice. Faunu zastupují hlodavci, zajícovití, vlci, šakali, 

bizoni, pštrosovití nanduové, dropové nebo lamy z kopytníků. 
 

Lesy mírného pásu 
             Tam, kde je dostatek srážek (přes 500 mm), se vyvinuly lesy mírného pásu. Na severní polokouli 
vytvářejí souvislý pruh, který se táhne od západu na východ S.Amerikou, Evropou a Asií. Jižní okraj tohoto 

pruhu tvořily opadavé listnaté lesy, směrem k severu přecházejí ve smíšené až jehličnaté lesy. Listnaté a smíšené 

lesy byly většinou vykáceny a ustoupily kulturní krajině. Najdeme zde například duby, buky, javory, lípy, topoly 
a z živočichů jeleny, lišky, vlky, kuny, veverky, zmije, vydry, prasata divoká, poštolky, sokoly nebo káňata. 

Jehličnaté lesy mírného pásu (tajga) jsou plošně nejrozsáhlejším ekosystémem na Zemi (12 mil.km
2
) a jsou 

pouze na severní polokouli. Jsou hlavní zásobárnou dřevní hmoty. Rostou zde smrky, modříny, jedle, borovice i 

břízy a ze živočichů žijí například medvědi, vlci, rysi, soboli, jeleni, losi a sobi. 
 

Tundry 
           Patří sem prostory v Eurasii od polárního kruhu k pobřeží Sev. ledového oceánu, v S.Americe od 50

0 
k 

polárnímu kruhu. Na jižní polokouli sem patří prostory oceánu mezi 50
0 

a polárním kruhem. Vyznačují se 

dlouhou a chladnou zimou, krátkým a poměrně teplým létem a velkými rozdíly teplot v průběhu roku. Srážky 

jsou malé a prší hlavně v létě. 

Přírodní krajinou v tomto pásu je lesotundra a tundra. Lesotundra je krajina, v níž souvislé lesy se mění ve 
skupiny stromů. Postupně pak lesotundra přechází v křovinatou tundru, a ta v tundru bylinnou, mechovou a 

lišejníkovou. Zvířena je chudá, savci a ptáci mají v zimním období bílé ochranné zbarvení. Najdeme zde 

například sobi, sovice, polární lišky, pižmoně a množství komárů a muchniček. 
 

Polární pustiny 
         Převládá v nich arktický (antarktický) vzduch. Průměrná teplota nejteplejšího měsíce nedosahuje ani 0

0
C a 

srážek je velmi málo. K arktickému pásu náleží Severní ledový oceán a okraje pevnin. K antarktickému pásu 

patří Antarktida a části oceánu k polárnímu kruhu. 

Přírodní krajinou jsou zde polární mrazové pouště (pustiny) a trvale zaledněné krajiny. Vegetaci tvoří jen řasy, 

mechy a lišejníky a živočichové žijí jen na pobřeží. Vnitrozemí pokrývá ledovec. Typickým živočichem Arktidy 
je lední medvěd a Antarktidy tučnák., dále jsou to mroži a tuleni. 

 

 
 

 

2. VÝŠKOVÁ STUPŇOVITOST 

 

Podnebí se mění nejen směrem od rovníku k pólům, ale i s nadmořskou výškou. S výškou klesá průměrná teplota 

vzduchu a zhruba do 2500 m n.m. stoupají srážky. Výšková stupňovitost je dobře patrná ve vysokých pohořích, 

avšak je značně asymetrická. Je totiž ovlivňována směrem pásem a orientací svahů vůči slunci a větru. 
Výškovému členění rostlinstva částečně odpovídá i výškový výskyt živočichů. 

V různých oblastech světa se výšková stupňovitost utvářela různě, v závislosti na tamních geografických 

podmínkách. Např. v rovníkových oblastech Afriky lze rozlišit tyto vegetační stupně: savana (do 1000 m), 
horský tropický deštný les (do 2500 m), vysokohorský mlžný les (do 3500 m), vřesovcové křoviny (do 3800 m = 

stupeň kosodřeviny mírného pásu), alpinský stupeň (do 4500 m), subnivální a nivální stupeň (nad 4500 m).  

Ve střední Evropě rozlišujeme tyto výškové vegetační stupně:  

  nížinný stupeň (do 200 m) - listnaté, převážně dubové lesy (vykáceny) 
  stupeň pahorkatin (do 500 m) - dubové a dubohabrové lesy (vykáceny) 

  podhorský stupeň vrchovin (do 1000m) - bukové a bukojedlové lesy (nahrazeny jehličnatými lesy) 

  horský stupeň (do 1300m) - smrkové lesy 
  subalpinský stupeň (do 1900m) - kosodřevina 

  alpinský stupeň (do 2200m) - bylinný porost 

  subnivální (podsněžný) stupeň (do 2500m) - mrazové pouště 
  nivální (sněžný) stupeň (nad 2700m) - věčný sníh a led 

 

Bioklimatické pásy oceánů a moří 

A) vertikální členění – litorál – pobřežní vody do hloubky 200 m, batyál – volné moře od hloubky 
200 až 2000 m, abysál -  hlubokomořský stupeň, osídlen organismy žijícími beze světla ve stálé 



neměnné teplotě cca 4 °C. Na širém (otevřeném) moři žije flóra a fauna pelagická, pobřežní 

části obývá neritická a na pobřeží periodicky zaplavovaném najdeme mangrovy. 

B) Horizontální členění – světový oceán můžeme rozdělit na tropický, mírný a studený pás. Hlavní 
výskyt planktonu je vázán na studený pás, naopak v tropickém pásy najdeme korálové atoly.  

 

                                                                          

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 


