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„S otvorenou mysľou chodím po Zemi!” – vyhlásil koncom 19. 

storočia Ármin Vámbéry, slávny objaviteľ Východu. Vámbéry 

v prestrojení precestoval Strednú Áziu a dostal sa na také miesta, 

kde pred ním nechodil žiadny Európan.

Dnes, v časoch rozkvetu cestovania, sa ako turisti môžeme dostať 

na ktorékoľvek miesto na Zemi. Informácie môžeme získať 

z tlače, televízie alebo internetu. Môžeme cestovať, pozerať filmy 

alebo hľadať na internete koľkokoľvek, našu planétu pochopíme 

len vtedy, keď si získané vedomosti usporiadame. V rámci edície 

Náš svet vyšiel zväzok Planéta Zem - náš spoločný domov, ktorý 

predstavuje čarovný svet našej planéty pre vekovú kategóriu 

15-ročných. Spoznáme naše kozmické okolie, litosféru, atmosféru

a hydrosféru. Rôznorodosť života na našej planéte nám najlepšie

objasní téma Zonálnosti geografickej sféry, v ktorej sa prejdeme

od rovníka po polárne oblasti. V poslednej kapitole sa dostaneme

k činnosti človeka, ktorá formuje našu planétu.

Spoznajme a s otvorenou mysľou kráčajme po našej planéte,

ktorá je našim domovom!
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5

PREDSLOV

„S otvorenou mysľou chodím po Zemi!” – vyhlásil kon-
com 19. storočia Ármin Vámbéry, náš slávny objaviteľ Vý-
chodu, v čase, keď z mapy sveta začali miznúť biele fľaky, 
posledné neznáme územia. V  zlatých časoch objaviteľ-
ských ciest sa vybral odhaľovať vzdialené územia každý, 
kto len mohol. Vámbéry preskúmal Strednú Áziu sme-
lým a populárnym spôsobom: prestrojený za derviša sa 
dostal na miesta, kde pred ním nechodil žiadny Európan.

Dnes, v časoch rozkvetu cestovania, sa ako turisti mô-
žeme dostať na ktorékoľvek miesto na Zemi. Množstvo 
získaných informácií nám dovolí hlbšie pochopiť miesto, 
kde žijeme -  našu planétu, len vtedy, ak si ich usporia-
dame. Potom sa nemôže stať, že niekto položí takú otáz-
ku, ako novinár – určite vzdelaný – jedného bulvárneho 
denníka. Ten ma nadšene spovedal o mojom niekoľko-
mesačnom pobyte v Antarktíde, ale čo ho v skutočnosti 
zaujímalo, vysvitlo až na konci: „V januári, februári, keď 
je v Antarktíde leto, je tam neustále svetlo, no aj u nás, 
v tom istom čase, Slnko svieti, hoci tu máme zimu. Tak 
teda koľko Sĺnk vlastne obieha okolo Zeme, keď aj tam 
svieti, aj v Maďarsku svieti?”

Našu pestrofarebnú, meniacu sa planétu si prejdeme 
podľa jej jednotlivých sfér – zemských obalov. Zozná-
mime sa s kozmickým priestorom, ktorý nás obklopuje, 
potom si preberieme litosféru, atmosféru a hydrosféru a 
samostatnú kapitolu venujeme aj pedosfére. V kapitole o 
zonálnosti, ktorá najlepšie vypovedá o pestrých zmenách 

na našej planéte, sa dostaneme od rovníka až po polárne 
oblasti a nakoniec nahliadneme do humánnogeografi ckej 
sféry, ktorú tvorí obyvateľstvo Zeme a produkty jeho čin-
nosti, ktorými pretvára našu planétu.

Jednotku učebnej hodiny tvorí dvojstrana, pri obsiah-
lejších témach štyri strany. Množstvo obrázkov a fotogra-
fi í slúži na lepšie pochopenie textu. K fotografi ám patria 
aj otázky, zodpovedaním ktorých sa dá okamžite skon-
trolovať úroveň získaných vedomostí.

Jednotky učebnej hodiny majú na konci krátke zhrnu-
tie, ktoré obsahuje najdôležitejšie súvislosti a pojmy danej 
témy. V slovníku pojmov sú uvedené tie, ktorých osvoje-
nie je potrebné na maturitu stredného stupňa. K učebnici 
patrí aj pracovný zošit. Riešenie úloh v pracovnom zošite 
napomáha rozvoj viacerých schopností, upevňovanie uči-
va a jeho praktické použitie.

Nenahraditeľným prostriedkom pri učení je atlas. Ten, 
kto dobre pozná mapy, môže vo svojich predstavách pre-
cestovať celý svet. 

Pri učení si môžeme zavolať na pomoc aj internet. 
Na webových stránkach uvedených v učebnici nájdeme 
množstvo nových poznatkov, veľa fotografi í, môžeme 
študovať mapy, zbierať údaje. 

S otvorenou mysľou kráčajme a spoznávajme miesto, 
kde žijeme – našu planétu Zem! Pri tejto práci vám veľa 
úspechov želá

Dr. Balázs Nagy

„S otvorenou mysľou chodím po Zemi!”
Ármin Vámbéry
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Zem a Mesiac
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ZEM A JEJ SESTERSKÉ PLANÉTY
– ORIENTÁCIA V  ČASE

A PRIESTORE
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V staroveku mali ľudia mystické predstavy o nebes-
kých telesách. Niektoré národy ich uctievali ako bo-
hov – napríklad Slnko, a verili, že z postavenia hviezd 
sa dá vyčítať budúcnosť. Tak vznikla astrológia – 
veštenie z hviezd. 
Rozvoj astronómie urýchlila potreba orientácie a ur-
čovanie polohy pri cestovaní a námorných plavbách. 
Aj vznik kalendárov, ktoré pomáhali pri pestovaní 
poľnohospodárskych plodín, bol možný iba na zákla-
de znalostí z astronómie. 
Babylončania v  Mezopotámii dobre poznali pohyb 
Slnka a  Mesiaca a  objavili pravidlá zatmenia Slnka. 
Od nich pochádza pomenovanie zverokruhu. Poznali 
sedem „pohybujúcich” sa nebeských telies: Slnko, Me-
siac, Merkúr, Venušu, Mars, Jupiter a Saturn. Vo svo-
jich vežiach prinášali každý deň obete jednému z ne-
beských telies, odtiaľto pochádza sedemdňové rozde-
lenie kalendára. (Sedem dní pomenovali podľa týchto 
nebeských telies a prostredníctvom Rimanov sa dostali 
aj do dnešných jazykov: Sunday, Monday, Saturday.) 
Číňania už v  3. tisícročí pred naším letopočtom 

Staroveké hvezdárstvo

KRÁTKE DEJINY A VÝZNAM ASTRONÓMIE

Od Boha Slnka po Ufo

dobre poznali pohyby Sln-
ka a  Mesiaca a  na základe 
skúseností dokázali vypo-
čítať dátumy ich zatmenia. 
Starovekí Egypťania boli 
majstrami v  zostavovaní 
kalendárov. Egyptskí kňazi 
dokázali s  veľkou presnos-
ťou predpovedať povodne 
na Níle. V kameni vytesané 
nápisy v  Strednej Amerike 
podávajú svedectvo o astronomických pozorovaniach 
a tvorbe kalendárov u Mayov. 
Staroveké hvezdárstvo dosiahlo vrchol v  Grécku. 
Aristarkchos (320–250 pred Kr.) určil pomocou ma-
tematických metód vzdialenosť Slnka a Mesiaca a ich 
približné rozmery. Dospel k názoru, že Zem obieha 
okolo Slnka. Eratosthenes (276–194 pred Kr.) vypo-
čítal pomerne presne rozmery Zeme. 
Ptolemaios (90–161 n. l.) zastával názor, že Zem je 
stredom celého vesmíru, nie je v pohybe a okolo nej sa 
pohybujú všetky nebeské telesá. Takáto geocentrická 
predstava sveta sa udržala do 16. storočia.

Hvezdárske zariadenie pri 
jazere Titicaca (Bolívia). 
Kamenná doska umiestnená 
medzi dvomi piliermi vytvára 
„okno“, cez ktoré pozorovali 
polohu nebeských telies.
Prečo postavili hvezdárne vo 
vysokých polohách?

Ktoré udalosti, objavy, sa počas vývoja ľudskej spoločnosti 
stali v oblasti astronómie  jej míľnikmi a s ktorou civilizáciou 
sa spájajú?

Kto patril v oblasti astronomických vied k najvýznamnejším 
pionierom?

Čo v súčasnosti prispelo k tomu, aby sa astronómia stala 
modernou vedou?

ZEM A JEJ SESTERSKÉ PLANÉTY – ORIENTÁCIA V ČASE A PRIESTORE

8
Kamenný kruh Stonehenge, postavený okolo roku 2600 pred 
Kr. pri meste Salisbury v  južnom Anglicku, umožňoval s  veľ-

kou presnosťou určiť deň jarnej rovnodennosti a dni zatmenia 
Mesiaca a Slnka.
Prečo bolo dôležité poznať dátumy vyznačených dní?
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Od astrológie po astronómiu

Hvezdárske zariadenie maharadžu z Jaipuri z 18. storočia, ktorým 
sledovali pohyb nebeských telies (India).
Prečo dávali indickí panovníci sledovať hviezdnu oblohu?

Vesmírny ďalekohľad Hubble.
Prečo majú zábery z vesmíru takú 
vysokú kvalitu?

www.n2yo.com 9

Cirkev v stredovekej Európe uznávala iba takýto geo-
centrický obraz sveta a tak sa skvelé výsledky gréckej 
astronómie dostali takmer do úplného zabudnutia. 
Veľký rozmach námornej dopravy si ale vyžadoval 
presnú orientáciu. Tabuľky zostavené na základe geo-
centrického názoru už na to neboli schopné.
Astronómia (hvezdárstvo) patrí medzi prírodné vedy. 
Skúma vznik a vývoj vesmíru a v jeho rámci charak-
teristické znaky nebeských telies, ich vznik, štruktú-
ru, pohyby a vývoj. Počiatky modernej astronómie sa 
spájajú s  menom Mikuláša Kopernika. Poľský kňaz 
a astronóm Mikuláš Kopernik (1473–1543) 
zistil okolo roku 1510, že po-
hyby planét môžeme pochopiť 
oveľa ľahšie, ak predpokladáme, 
že obiehajú po kruhových dráhach 
okolo Slnka. Takáto predstava sveta sa 
nazýva heliocentrická. Nadšeným na-
sledovníkom Kopernikovho učenia bol 
Giordano Bruno (1548–1600), ktorý 
ho posunul ďalej tým, že ani heliocentric-
ký názor nepovažoval za správny. Tvrdil, 
že aj Slnko je iba jednou z nespočetného 
množstva hviezd. Za tento „kacírsky” ná-
zor ho cirkev r. 1600 odsúdila a dala upáliť. Aj taliansky 
hvezdár Galileo Galilei (1564–1642) zastával helio-
centrický názor. Ako prvý začal používať ďalekohľad, 
čím veľmi urýchlil rozvoj astronómie. Objavil štyri 
mesiace Jupitera, rotáciu Slnka a  slnečné škvrny. 
Pre jeho názory ho inkvizícia (stredoveký súd rímsko-
katolíckej cirkvi) chcela tiež upáliť. Život si zachránil 
len tým, že poprel svoje názory. Johannes Kepler 
(1571–1630) sústredil svoje pozorovania na Mars. 
Dospel k  veľmi významnému objavu, že planéty sa 
pohybujú po elipsovitých dráhach, čiže ich obežné 
dráhy nemajú kruhovitý tvar.

Anglický vedec Isaac Newton (1643–1727) objavil 
zákon gravitácie, podľa ktorého sa hmotné telesá 
navzájom priťahujú. Dokázal, že Zem obieha okolo 
Slnka pod vplyvom tej istej sily, vďaka ktorej do vzdu-
chu vyhodený kameň spadne späť na zem. Víťaz-
stvom všeobecného gravitačného zákona bolo objave-
nie planéty Neptún (1846), dráhu ktorej vypočítali na 
základe pozorovania nepravidelností v pohybe Urá-
nu, čo mohla spôsobiť iba dovtedy neznáma planéta. 
Podobným spôsobom bolo objavené aj Pluto (1930). 
(Medzinárodná astronomická únia vyradila v r. 2006 

Pluto zo zoznamu veľkých planét a zara-
dila ho medzi trpasličie planéty.)
Podobným skokom, ako používanie ďa-

lekohľadu, bolo zavedenie spektrálnej 
analýzy, ktorá umožňuje zistiť, aké je 
materiálne zloženie hviezd.

Začiatkom 20. storočia sme ovládali me-
ranie vzdialeností podľa nového princípu, 

ktorým dokážeme zmerať vzdialenosť 
aj veľmi ďalekých hviezd. Míľový 
krok pri výskume hviezd znamenalo 
umiestnenie Hubblovho kozmic-
kého ďalekohľadu na obežnú dráhu 
Zeme. 
Po ďalekohľade a spektrálnej analý-

ze sa tretím revolučným činom v rozvoji astronómie 
stalo vypustenie prvej umelej družice. Od tých čias 
nás družice, vesmírne sondy, kozmické lode a  rake-
toplány obohatili o množstvo vesmírnych poznatkov. 
Správy o  výskyte UFO (Unindentified Flying Ob-
ject – neidentifikovateľný lietajúci objekt), ktoré sa 
v posledných desaťročiach z času na čas objavujú vo 
svetových médiách, sú výplodom fantázie.

Vyhľadajme pomocou webovej stránky z dolného okraja 
učebnice aktuálnu polohu medzinárodnej kozmickej sta-
nice (ISS) a polohu Hubbleho ďalekohľadu (IHST)!

Staroveké poznatky z  astronómie, ktoré boli na 
vysokej úrovni, upadli počas stredoveku do zabud-
nutia. Vďaka vynikajúcim vedcom a technickému 
pokroku rímskokatolíckou cirkvou presadzova-
ný geocentrický názor vystriedala heliocentrická 
predstava sveta, ktorá bola neskôr tiež prekonaná. 
V 20. storočí nastal vo výskume vesmíru revoluč-
ný skok, ktorý nám umožňuje získavať stále nové 
poznatky o kozmickom priestore.     

Zhrnutie
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Mliečna cesta a iné galaxie

Čo rozumieme pod pojmom Mliečna cesta a kde sa v nej nachádza naša planéta? 

Ako vznikla slnečná sústava?

POSTAVENIE ZEME VO VESMÍRE
Kozmický priestor, ktorý nás obklopuje

Zem a jej sesterské planéty patria do slnečnej sústa-
vy. Slnečnú sústavu tvoria planéty, asteroidy (malé 
planéty), mesiace, meteoroidy, kométy, medzipla-
netárny plyn a  prach a,  samozrejme, Slnko. Slnko 
je naša najbližšia hviezda. Inak povedané: hviezdy 
sú vzdialené slnká, medzi ktorými nájdeme od náš-
ho Slnka oveľa väčšie aj menšie, oveľa horúcejšie aj 
chlad nejšie, oveľa staršie aj oveľa mladšie. Pre obrov-
ské vzdialenosti ich vidíme iba ako drobné blikajúce 
svetelné body.
Všetky hviezdy, ktoré vidíme voľným okom, patria do 
obrovskej hviezdnej sústavy, ktorá sa niekedy nazýva 
Galaktika, častejšie ju voláme Galaxia alebo Mliečna 
cesta. Slnko nie je centrom vesmíru, centrálnu polo-
hu zaujíma len v  slnečnej sústave, ktorá je súčasťou 
Mliečnej cesty, ktorú tvorí okolo 200 miliárd hviezd. 
Bočný pohľad na Mliečnu cestu nám pripomína 
spojené činely. Centrálnu časť Galaxie tvorí jadro, 
okolo ktorého sú špirálovite usporiadané hviezdy, 
plynové a prachové mraky. Priemer Mliečnej cesty je 
stotisíc svetelných rokov. Astronomické vzdialenosti 
sa nemerajú v takých každodenných jednotkách, ako 
je meter alebo kilometer, ale v takej časovej jednotke, 
za ktorú prekoná svetelný lúč danú vzdialenosť. Sve-
telný rok je vzdialenosť, ktorú prekoná svetlo za 
jeden rok. Rýchlosť svetla je 300 000 km/s a vzdia-
lenosť Mesiaca a Zeme prekoná za 1,3 sekundy. Ces-
ta slnečných lúčov zo Slnka na Zem trvá 8 minút. 
Vzdialenosti medzi hviezdami Mliečnej cesty sú 
veľké niekoľko svetelných rokov. Svetelný lúč z naj-

Mliečna cesta.
Prečo má Mliečna cesta takýto sploštený a špirálovitý tvar?

kruhovité hviezdne zoskupenie
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10

30446Azemberszlovk1–142korr4.indd   10 2014.07.10.   11:57



Vznik slnečnej sústavybližšej hviezdy – Proxima Centauri – sa k nám do-
stane za 4,3 roka.
Mliečna cesta je jediná galaxia, ktorú nevidíme zvon-
ka, ale zvnútra. Dobre viditeľný biely pás na nebeskej 
sfére poznali už v  staroveku. Názov „Mliečna cesta” 
(grécky: galaxias) pochádza z toho obdobia. Astro-
nómovia môžu ďalekohľadmi pozorovať za hranicami 
Mliečnej cesty miliardy iných hviezdnych sústav (ex-
tragalaxií). Niektoré sú menšie, niektoré podstatne 
väčšie ako naša Mliečna cesta. Najbližšia našej Mlieč-
nej ceste podobná extragalaxia je hmlovina Andro-
medy. 

Podľa teórie, ktorá sa spája s menom anglického as-
tronóma Freda Hoyleho, Slnko a  planéty vznikli 
z  medzihviezdneho oblaku. Výsledkom gravitač-
ných síl bolo postupné zhusťovanie medzihviezdne-
ho oblaku a  jeho čoraz rýchlejšia rotácia. V  centre 
rotácie sa umiestnila vznikajúca hviezda, predchodca 
nášho Slnka. Postupné chladnutie a spájanie do seba 
narážajúcej hmoty spôsobili, že v  blízkosti Slnka 
vznikli ako výsledok gravitačných procesov planéty 
typu Zeme. Vo väčšej vzdialenosti od Slnka, v okra-
jových a chladnejších častiach oblaku, vznikli z ľah-
ších prvkov vytvorené obrie planéty typu Jupitera. 
Naša Zem vznikla teda ako súčasť slnečnej sústavy. 
Štruktúru Zeme tvoria štyri vrstvy: kôra, plášť, vnú-
torné a vonkajšie jadro. Pre podobnosť stavby zara-
ďujeme vnútorné planéty slnečnej sústavy (Merkúr, 
Venuša, Zem a Mars) medzi planéty zemského typu 
(terestrické planéty). Podľa jednej z prijateľných te-
órií o  spôsobe vzniku našej planéty dochádzalo pri 
nárazoch k  uvoľňovaniu energie (jadrový rozpad), 
ktorá spôsobila rozžeravenie vznikajúcej planéty. 
Keď dosiahla teplota bod tavenia železa a niklu, za-
čali tieto kovy pomaly klesať do stredu Zeme, kde 
vytvorili jej jadro. Z ľahších prvkov vznikol zemský 
plášť a z najľahších sa vytvorila zemská kôra.

Hmlovina Andromedy
V čom sa podobajú Mliečna
cesta a hmlovina Andromedy?

Niekoľko dôležitých údajov o planétach. Prečo nenájdeme v tabuľke planétu Pluto?

Pohľad na Mliečnu cestu zo Zeme.
Z ktorých miest na Zemi vidieť Mliečnu 
cestu najčistejšie?

www.n2yo.com 11

Charakteristiky Merkúr Venuša Zem Mars Jupiter Saturn Urán Neptún

Priemerná vzdialenosť 
k Slnku (AU)

0,39 0,72 1 1,52 5,20 9,54 19,18 30,06

Priemer rovnika (km) 4 840 12 228 12 756 6 770 143 000 120 600 51 200 50 600

Doba obehu (roky) 0,24 0,62 1,00 1,88 11,86 29,46 84,02 164,79

Priemerná obežná 
rýchlosť (km/s)

47,8 35,0 29,8 24,1 13,0 9,6 6,8 5,4

Počet mesiacov 0 0 1 2 16 18 18 8

Mliečnu cestu tvorí okolo 200 miliárd hviezd. Sln-
ko je  hviezda, ktorá je centrom slnečnej sústavy a 
je časťou Mliečnej cesty. Okrem planét patria do 
slnečnej sústavy malé planéty, mesiace, meteoro-
idy, kométy, medziplanetárny plyn a prach. Pod-
ľa jednej z  najpravdepodobnejších teórií vznikla 
naša slnečná sústava z medzihviezdneho oblaku. 
Medzihviezdne vzdialenosti meriame svetelnými 
rokmi.            

Zhrnutie
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Slnko je k Zemi najbližšia hviezda. Svetložltá, žera-
vá plynná guľa s  vysokou teplotou. Medzi hviezda-
mi stredne veľká, v  porovnaní so Zemou obrovská. 
Priemer Slnka je 100-krát väčší ako priemer Zeme. 
Stredná vzdialenosť Slnka od Zeme je 150 mil. kilo-

Slnko

Čo charakterizuje vnútornú štruktúru Slnka? 

Aké fyzikálne javy sa odohrávajú na povrchu a vo vnútri Slnka?

Ktoré vplyvy Slnka na našu planétu sú najdôležitejšie?

VPLYV SLNKA NA NAŠU PLANÉTU
Portrét našej najbližšej hviezdy

metrov, čo predstavuje jednu astronomickú jednotku 
(AU – astronomical unit). Slnko je zložené z prvkov, 
ktoré sa nachádzajú aj na Zemi. Najväčšie zastúpenie 
má vodík – 73%, hélium – 25% a ťažké prvky – 2%. 
V  strede Slnka sa nachádza jadro, ktoré zaberá asi 
štvrtinu polomeru Slnka, no sústreďuje sa v ňom pri-
bližne polovica jeho hmotnosti. Panuje v ňom obrov-

Štruktúra Slnka a slnečné žiarenie.
Čo tvorí slnečné žiarenie?

rádiové

infračervené

viditeľné svetlo
ultrafi alové

röntgenové
vyžarovanie
jemných častíc

„termojadrový reaktor”
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Slnko Aká je teplota na povrchu 

Slnka?

slnečné škvrny

ZEM A JEJ SESTERSKÉ PLANÉTY – ORIENTÁCIA V  ČASE A PRIESTORE
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magnetické pole
polárna žiara

rádiové

infračervené

viditeľné svetlo

ultrafi alové

röntgenové

vyžarovanie
jemných častíc

Zem

Atmosféra a magnetické pole Zeme vytvárajú ochranný štít našej planéty.
Aké následky by malo poškodenie ochranného štítu?

ská teplota (vyše 10 mil. °C) a tlak. Tieto podmienky 
umožňujú fungovanie „termojadrovej atómovej elek-
trárne”, v ktorej dochádza k premene (fúzii) vodíka 
na hélium, pričom sa uvoľňuje obrovské množstvo 
energie. Teplota a  tlak sa smerom k povrchu Slnka 
postupne znižujú. 
Atmosféru Slnka tvoria tri časti: povrch (fotosféra) 
s  teplotou okolo 6000 °C. Odtiaľto pochádza väčši-
na viditeľného slnečného svetla. V ďalšej časti, ktorú 
tvorí chromosféra, sa teplota náhle zohrieva až na 

Slnko rotuje okolo vlastnej osi, a zároveň obieha po 
eliptickej dráhe okolo stredu galaxie.

Vplyv Slnka na našu planétu

Slnečné lúče dodávajú na Zem energiu, pomocou 
ktorej vytvárajú rastliny z  jednoduchých anorga-
nických prvkov (voda, oxid uhličitý) zložité orga-
nické látky. Tieto látky (uhľohydráty) obsahujú tú 
energiu, ktorá zabezpečuje pre živočíšnu ríšu, ako aj 

pre človeka, nenahraditeľný zdroj výživy. Rastliny 
v atmosfére pomocou slnečnej energie neustále 

produkujú a obnovujú kyslík. Naše dôležité 
energetické zdroje – ropa, zemný plyn a uh-
lie – sú v podstate „uskladnenou” slnečnou 
energiou. Slnko priamo ovplyvňuje počasie 
aj náš hospodársky život. Sprostredkovane 
je slnečná energia zdrojom kolobehu vody 

a pohybu vzdušných prúdov. 
Najviac tepla nám dodáva aj voľným okom 

dobre viditeľné elektromagnetické žiarenie, sl-
nečné svetlo. Od neviditeľných, a pre všetky živé 
organizmy veľmi nebezpečných ultrafi alových 
lúčov nás vo vyšších vrstvách atmosféry chráni 

ozónová vrstva. milión stupňov. Vonkajšia atmosféra – koróna, tvorí 
tú časť, ktorú môžeme vidieť pri zatmení Slnka. Z nej 
prúdia do medziplanetárneho priestoru jemné časti-
ce (protóny a elektróny). Tento únik jemných častíc 
z koróny je známy ako slnečný vietor.
Slnečné žiarenie je zložené z  elektromagnetické-
ho žiarenia a  z  vyžarovania jemných častíc. Elek-
tromagnetické žiarenie tvoria z väčšej časti viditeľné 
svetlo a  infračervené lúče, menšiu časť predstavujú 
ultrafi alové a röntgenové žiarenie. Vyžarovanie jem-
ných častíc tvorí už spomínaný slnečný vietor.

Protuberancia (výron plynu)
Ako vplývajú slnečné erupcie

na náš každodenný život?

Polárna žiara: vzniká tam, kde z koróny uvoľnené jemné častice 
vstúpia do atmosféry.
Kde a kedy môžeme najlepšie sledovať polárnu žiaru?

13
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Slnko je ohnivá plynná guľa a  naša najbližšia 
hviezda. Atmosféru Slnka tvorí fotosféra, chro-
mosféra a koróna. V jadre Slnka pracuje „termo-
jadrový reaktor”. Slnečné žiarenie tvorí elektro-
magnetické žiarenie a vyžarovanie jemných častíc. 
Slnečná energia je hybnou silou života a prírod-
ných javov na Zemi.        

Zhrnutie
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Planéty – okrem dvoch naj-
vzdialenejších sú na nebes-
kej sfére viditeľné aj voľným 
okom. Nemajú vlastný zdroj 
svetla, odrážajú slnečné svet-
lo. Rotujú okolo vlastnej osi 
a obiehajú okolo Slnka. 
Planéty sú zoskupené do 
dvoch, výrazne odlišných 
skupín: planéty zemského 
typu alebo vnútorné planéty 
– Merkúr, Venuša, Zem, Mars 
– majú kratší čas obehu, nakoľko sa nachádzajú v blíz-
kosti Slnka. Majú menšiu hmotnosť ako vzdialené 
planéty, ale ich hustota je väčšia. Všetky štyri vnútorné 
planéty zemského typu sú zložené z hornín a kovových 

prvkov, len v  inom pomere.
Hustota štyroch veľkých 
planét je malá – Jupiter, Sa-
turn, Urán, Neptún sú zlo-

Planéty, malé planéty, mesiace

Ktoré planéty sú zemského typu? Čo ich charakterizuje?

Kde sa nachádzajú veľké planéty, aká je ich stavba?

Aké sú zákonitosti pohybu planét? Kto ich ustanovil?

Akú štruktúru majú kométy?

Čo je meteorit?

SLNEČNÁ SÚSTAVA
Slnko a jeho rodina

Zákonitosti pohybu planét sformuloval Kepler:
1. Každá planéta obieha okolo Slnka po eliptickej dráhe, pričom Slnko je umiestnené v jednom z ich spoločných 

ohnísk.
2 Sprievodca spájajúci Slnko s planétou opíše za rovnaký čas rovnako veľkú plochu. (Čiže v blízkosti Slnka 

sa planéty pohybujú rýchlejšie a keď sú od neho ďalej, pohybujú sa pomalšie, ako je ich priemerná rýchlosť 
obehu.)

3 Dobu obehu planét určuje ich vzdialenosť od Slnka.

Podľa Newtona ovplyvňuje pohyb telies vo vesmíre ich vzájomné protichodné pôsobenie. Gravitácia Slnka 
priťahuje planétu rovnako veľkou silou, akou priťahuje Slnko gravitačná sila planéty. To, že okolo Slnka napriek 
tomu obieha planéta, je dané tým, že hmotnosť Slnka je väčšia ako hmotnosť planéty. 

žené hlavne z vodíka a hélia, kým horniny a kovy sú 
v nich zastúpené v menšej miere. Kvôli veľkej vzdiale-
nosti od Slnka majú dlhý čas obehu.
Väčšinu planét pri obehu okolo Slnka sprevádzajú ich 
mesiace.
Malé planéty (asteroidy) sa pohybujú v páse medzi 
Marsom a Jupiterom, ale nájdeme ich aj za obežnou 
dráhou Neptúna. 

Urán

Jupiter

Merkúr

Neptún

Saturn

Zem

Venuša

Mars

Umiestnenie planét v slnečnej sústave. Hvezdári používajú na meranie vzdia-
lenosti hviezdnu jednotku (CSE).
Ktoré planéty sú zemského typu a ktoré sú plynní obri?

ZEM A JEJ SESTERSKÉ PLANÉTY – ORIENTÁCIA V ČASE A PRIESTORE

14

30446Azemberszlovk1–142korr4.indd   14 2014.07.10.   11:57



Merkúr. Najcharakteristickejším znakom jeho 
povrchu sú prstencové hory podobné mesač-
ným kráterom. Vznikli pravdepodobne po páde 
asteroidov alebo veľkých meteoroidov. Merkúr 
nemá atmosféru.

Venuša. Atmosféru Venuše tvorí hrubá, nepre-
niknuteľná vrstva oblakov, ktorá bráni pozoro-
vaniu jej povrchu ďalekohľadmi. Pred večerom 
alebo za úsvitu je na oblohe dobre viditeľná. 
Strieborný odraz slnečných lúčov spôsobil, že 
dostala ľudový názov „Večernica”. Vzhľadom na 
svoje rozmery sa najviac podobá na našu Zem. 
V atmosfére má vysoký obsah oxidu uhličitého, 
ktorý spôsobil, že na planéte vznikol dokonalý 
skleníkový efekt.

Mars. Sondy vyslané na Mars objavili na jeho 
povrchu pozostatky bývalých riečnych korýt 
alebo ľadových dolín v tvare písmenu U, pripo-
mínajúce ľadovcové doliny na našej planéte. Na 
póloch vidieť biele fľaky, ktoré ostro kontrastujú 
s  červeným povrchom planéty. Voda aj počas 
leta zostáva sústredená v  polárnych ľadových 
„čiapkach”. 

Jupiter. Jeho hmotnosť je 2,5-krát väčšia 
ako hmotnosť ostatných planét spolu. Má 
podobné zloženie ako Slnko. Na hranici 
atmosféry a  povrchu sa mení len husto-
ta. V  hrubej, hustej atmosfére sú mraky 
usporiadané do rovnobežných pásov. 
Najväčším vzdušným vírom je Veľká čer-
vená škvrna.

Saturn. Po Jupiterovi druhá najväčšia pla-
néta. Je známa najmä svojimi prstencami, 
ktoré sú vytvorené z  ľadových hrudiek 
a z balvanov.

Urán. Rýchlo rotuje okolo osi a jeho rotač-
ná os leží takmer v obežnej rovine. Rotuje 
podobne ako Venuša, v opačnom smere 
ako ostatné planéty.

Neptún. Veľkosťou sa podobá Uránu, aj 
stavbu atmosféry majú podobnú. Charak-
terizujú ho podobné rýchle vetry a vzduš-
né víry ako má Saturn.

Kométy a meteoroidy

Kométy sú nebeské telesá zložené z kameňa a ľadu. 
Väčšina z  nich obieha okolo Slnka po dlhých, silne 
predĺžených eliptických dráhach. Kométu tvorí malé 
jadro, z  plynov a  prachu vytvorená koma a  chvost. 
Kométy sú za normálnych okolností studené a od nás 
veľmi vzdialené. Keď sa dostanú do blízkosti Slnka, zo-
hrejú sa a z pevného jadra sa začínajú uvoľňovať plyny, 
z ktorých sa vytvorí jasne viditeľný chvost. Ten vzniká 
vždy iba v blízkosti Slnka. Chvost ako dôsledok slneč-
ného žiarenia, slnečného vetra, je vždy umiestnený na 
protiľahlej strane k Slnku. Jeho dĺžka dosahuje sto aj 
dvesto miliónov kilometrov, ale jeho hustota je taká 
malá, že stlačený by sa nám zmestil do cestovnej tašky.
Počas letných nocí môžeme na oblohe často vidieť 
„padajúce hviezdy”. Ide o meteoroidy, malé nebeské 
telesá, ktoré sú veľkosťou prechodom medzi malý-
mi planétami (asteroidmi) a medziplanetárnym pra-
chom. Okolo Slnka krúžia samostatne alebo v  sku-

Najväčší železný meteorit na Zemi – Hoba (Namíbia).
Prečo je výskyt niekoľkometrových meteoritov na Zemi veľmi zried-
kavý?

pinách a  ich dráhy často križujú dráhu Zeme. Pri 
prechode cez atmosféru Zeme zvyčajne zhoria, nie-
ktoré však dopadnú aj na zemský povrch. Na Zem 
spadnutý meteoroid sa nazýva meteorit. Väčšinou 
ide o kamenné meteority. Železné meteority sú zlo-
žené zo železa a niklu. Zriedkavo sa môžu vyskytnúť 
aj železno-kamenné meteority. 

Štruktúra kométy.
Po čase sa niektoré nad nami opäť objavia. Prečo?

Merkúr

Venuša

Mars

Jupiter

Saturn

Urán

Neptún

koma

chvost

jadro

Vybrané charakteristiky planét

15

Planéty tvoria dve dobre rozlíšiteľné skupiny: vnú-
torné planéty zemského typu a obrie planéty typu 
Jupitera. Kométy sú nebeské telesá zložené z ľadu 
a kameňa. Okolo Slnka obiehajú po dlhých, silne 
predĺžených eliptických dráhach. Meteoroidy sú 
malé nebeské telesá, ktoré krúžia okolo Slnka sa-
mostatne alebo v skupinách. Na Zem dopadnutý 
meteoroid sa volá meteorit.    

Zhrnutie
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Mesiac je najbližším nebeským telesom, vedľajšia 
„planéta” Zeme. Stredná vzdialenosť Zeme od Me-
siaca je 384 tisíc km. Priemer Mesiaca je 1/4 zem-

ského priemeru, hmotnosť je 1/80 
hmotnosti Zeme. Rôznorodý 

povrch tvoria prstence poho-
rí vysokých až 10 tisíc met-

rov a množstvo kráterov, 
ktorých formy pripomí-
najú vulkanickú činnosť. 
Mesiac nemá atmo-
sféru ani vodu, preto je 

bez života. Vzniku živo-
ta okrem chýbajúcej vody 

a  vzduchu bránia aj vysoké 
teplotné výkyvy. (Na slnečnej 
strane môže byť aj +130 °C, na 
miestach v  tieni aj –150 °C.)

Pohyby a zmeny osvetlenia Mesiaca

Mesiac vykonáva dva základné pohyby: rotuje okolo 
vlastnej osi a obieha okolo Zeme. (Tretím pohybom 
je spoločný pohyb so Zemou okolo Slnka.) Dráha 
obehu Mesiaca okolo Zeme je eliptická a doba obehu 
trvá 4 týždne (27 dní a 7 hodín). Doba rotácie okolo 
vlastnej osi trvá rovnako dlho ako doba obehu okolo 
Zeme, preto je Mesiac obrátený k Zemi vždy tou istou 
stranou. Mesiac nemá vlastný zdroj svetla, osvetľuje 

Mesiacom Zeme je Mesiac

MESIAC ZEME
Je život na Mesiaci?

ho Slnko. Počas štyri týždne trvajúceho obehu trvá na 
Mesiaci deň dva týždne a noc tak isto dva týždne. Me-
sačné svetlo sa mení v dôsledku zmeny vzájomnej polo-
hy Slnka, Zeme a Mesiaca. Keď sa Mesiac počas obehu 
dostane medzi Zem a Slnko, je jeho k Zemi obrátená 
pologuľa v tieni. Z jeho odvrátenej, osvetlenej časti vi-
díme nanajvýš tenký kosák. Vtedy je nov. O týždeň ne-
skôr je osvetlený polkruh, čo je prvá štvrť, o ďalší týždeň 
je Mesiac naplno osvetlený, nastáva spln a tretí týždeň 
vidíme osvetlenú poslednú štvrť. Na konci štvrtého 
týždňa, keď opäť nastáva spln, sa mesačné fázy začínajú 
znova. Zmena osvetlenia Mesiaca trvá 29 a 1/3 dňa.

Zatmenie Slnka a Mesiaca, slapové javy

V čase, keď je nov, môže nastať situácia, keď sa Sln-
ko, Mesiac a Zem dostanú do jednej roviny. Mesiac 
zakryje Slnko a vrhne na Zem tieň, nastáva zatme-
nie Slnka. Na území, kde sa zemský povrch dostane 
do úplného mesačného tieňa, nastáva úplné zatmenie 
Slnka, kde sa územie dostane do mesačného polo-
tieňa, môžeme pozorovať čiastočné zatmenie Sln-
ka. Keď je spln, môže Zem vrhnúť tieň na Mesiac 
a pozorujeme zatmenie Mesiaca. Dvíhanie a klesa-
nie morskej hladiny (slapové javy), čiže jej pravidelné 
zmeny počas dňa, spôsobuje príťažlivá sila Mesiaca 
a Slnka. Medzi najvyššou (príliv) a najnižšou (odliv) 
úrovňou uplynie 6 hodín. Počas dňa obehnú zemegu-
ľu dve prílivové vlny. Na strane privrátenej k Mesiacu 
spôsobuje príliv príťažlivá sila Mesiaca, na odvrátenej 
strane ho spôsobuje odstredivá sila rotácie Zeme. 

Aké pohyby vykonáva a ako „mení” svoje osvetle-
nie vedľajšia „planéta” Zeme?

Kedy nastáva zatmenie Slnka a Mesiaca?

Čo vyvoláva vznik prílivu?

Mesiac
Prečo je povrch Mesiaca 
posiaty krátermi?

Porovnaj veľkosť Zeme a Mesiaca.
Zem a jej mesiac.

ZEM A JEJ SESTERSKÉ PLANÉTY – ORIENTÁCIA V ČASE A PRIESTORE

16
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Zatmenie Mesiaca.
Zisti, kedy môže nastať zatmenie Mesiaca!

s
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ý

 s
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it

úplný tieň

polotieň

fá
zy

za
tm

en
ia

M
es
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ca

príťažlivá sila Mesiaca

prílivová vlna

Príčiny vzniku slapových javov (Pozri str. 88 – 89).
Aký je najväčší rozdiel medzi prílivom a odlivom?

odstredivá sila rotácia Zeme 
okolo spoločné-
ho ťažiska

spoločné 
ťažisko

v dôsledku 
rotácie Zeme 
obehne príli-
vová vlna celú 
planétu

rotácia Me-
siaca okolo 
spoločného 
ťažiska

prílivo-
vá vlna

Vnútro Mesiaca.

kôra plášť

pravdepodobne roztavené, 
vonkajšie jadro

pravdepodobne malé, pevné 
železité jadro

Zmeny mesačného svitu
(fázy Mesiaca).
Aké sviatky alebo významné dni sa 
spájajú s mesačnými fázami?

prvá štvrť

spln

posledná štvrť

nov
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Zatmenie Slnka.
Zisti, kedy bolo 
na našom území 
v poradí posledné 
úplné zatmenie 
Slnka!

polotieň
úplné zatmenie Slnka

čiastočné zatmenie Slnka

tieň

Slnko

Mesiac
Zem

20. júl 1969
– americký kozmonaut 
Neil Armstrong ako 
prvý na Mesiaci.

17

Mesiac je naše najbližšie nebeské teleso, vedľajšia 
„planéta” Zeme. Vykonáva dva základné pohyby: 
rotuje okolo vlastnej osi a  obieha okolo Zeme. 
Čas rotácie okolo osi je rovnako dlhý ako čas obe-
hu okolo Zeme. Z toho dôvodu je Mesiac obrá-
tený k Zemi vždy tou istou stranou. Mesiac nemá 
vlastný zdroj svetla, osvetľuje ho Slnko. Zmeny 
osvetlenia Mesiaca sú iba zdanlivé, lebo jeho jed-
na pologuľa je vždy osvetlená.      

Zhrnutie
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Tvar Zeme

TVAR ZEME 
Zem ako vesmírne teleso

 

Aký je tvar Zeme?

Prečo má tvar Zeme rozhodujúcu úlohu pri vytváraní podnebných pásiem na našej 
planéte?

Čo je horizont, do akej vzdialenosti siaha hranica viditeľnosti?

Tvar Zeme pri pohľade z Mesiaca
Kedy sa človeku naskytol takýto pohľad po 
prvýkrát?

Rovníkový polomer 6378 km

Poludníkový polomer 6357 km

Priemerná hodnota polomeru 6371 km

Sploštenie Zeme 1/297

Stredná hodnota priemeru 12 742 km

Obvod rovníka 40 076 km

Obvod poludníka 40 008 km

Dĺžka šírkového stupňa 111 km

Plocha Zeme 510 mil. km2

Základné rozmery Zeme

Zmena tvaru
Sploštenie Zeme na póloch 

a vydutie v oblasti rovníka je dô-
sledok rýchlej rotácie Zeme okolo osi.

smer rotácie (rýchlosť 1600 km/h)

ZEM A JEJ SESTERSKÉ PLANÉTY – ORIENTÁCIA V ČASE A PRIESTORE
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Učenci v  starovekom Grécku boli prví, ktorí tvrdi-
li, že Zem je guľatá. Prekvapujúco presne určili aj jej 
rozmery. Čoraz presnejšie merania neskôr ukázali, že 
poludníkový polomer Zeme je kratší ako rovníko-
vý, čo znamená, že naša planéta je v dôsledku rotá-
cie okolo osi na póloch sploštená. (Ani rovník nie je 
dokonalý kruh. Takéto nepravidelné teleso nazývame 
geoid.) Dobre viditeľným príkladom miery splošte-
nia je hora Chimborazo v  blízkosti rovníka 
v  Južnej Amerike. Jej vrchol vo výške 
6310 m je od stredu Zeme vo väčšej 
vzdialenosti ako vrchol Mt. Everes-
tu, ktorý sa nachádza na 28° s. z. š. 
vo výške 8850 m!
Nakoľko tvar Zeme sa približuje 
k tvaru gule, pre zjednodušenie bude-
me naďalej aj my používať výraz guľovitý 
tvar.
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V stredných Andách je dohľadnosť 240 km.
Prečo nemôžeme v Európe dovidieť na takú vzdialenosť?

Dôsledky guľatosti Zeme

Výška
pozorovateľa

Polomer 
horizontu

1 m 3,57 km

10 m 11,30 km

100 m 35,70 km

1000 m 113,00 km

Zväčšovanie polomeru horizontu 
s narastajúcou výškou

Solárne podnebné pásma

D
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ii 
S
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ka

studené pásmo

mierne pásmo

tropické pásmo

mierne pásmo

studené pásmo

19

Kruhový horizont a jeho zväčšovanie s výškou
Na rovinatom území alebo na otvorenom mori vi-
díme vo všetkých smeroch do rovnakej vzdialenosti. 
Nebeská sféra a zemský povrch sa v diaľ ke zdanli-
vo spájajú. Polomer spájajúci naše oko s najvzdia-
lenejšími bodmi vykresľuje kruh, ktorý nazývame 
horizont alebo hranica viditeľnosti.
Čím z  väčšej výšky pozeráme okolo seba, tým je 
vzdialenosť, na ktorú dovidíme, väčšia, ale horizont 

je vždy kruhový, zakrivenie Zeme je stále zjavnej-
šie.

Vznik podnebných pásiem a zonálnosti
Pre veľkú vzdialenosť Zeme od Slnka môžeme pova-
žovať dopadajúce slnečné lúče za rovnobežné. V dô-
sledku guľatosti Zeme je uhol dopadu slnečných lú-
čov na zemský povrch rozdielny, preto je rozdielne 
aj jeho zohrievanie. Najväčšie zohrievanie je v oblas-
ti rovníka, nakoľko tam dopadajú slnečné lúče na po-
vrch Zeme počas celého roka pod veľkým uhlom. 
Smerom k pólom sa uhol dopadu zmenšuje, pre-
to sa zmenšuje aj zohrievanie.
V dôsledku nerovnomerného zohrievania 
povrchu v  rôznych zemepisných šír-
kach sa dávajú do pohybu vzduš-
né hmoty a  morské prúdy, čo 
ovplyvňuje teplotu a  zrážkové 
pomery na jednotlivých úze-
miach.

horizont

pozorovateľ

Dôsledkom guľovitého tvaru Zeme je vznik pod-
nebných pásiem a  zonálnosti, ako aj kruhovitý 
tvar horizontu. Horizontom nazývame kruh, kto-
rý vykresľuje polomer spájajúci naše oko s  naj-
vzdialenejšími viditeľnými bodmi na zemskom 
povrchu.            

Zhrnutie
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ROTÁCIA ZEME OKOLO VLASTNEJ OSI
Zdanlivý denný pohyb nebeských telies na oblohe

Ako vnímame rotáciu Zeme okolo vlastnej osi?

Ktoré sú hlavné dôsledky zemskej rotácie?

Ako súvisí denné rozloženie času s rotáciou Zeme?

Zeme, sú iba zdanlivé, že v skutočnosti sú dôsledkom 
rotácie Zeme. Rotáciu Zeme môžeme dokonca sle-
dovať aj priamo (z kozmu). Túto možnosť naši pred-
chodcovia nemali a k dôkazom sa museli dopracovať. 
To, že Zem rotuje, dokázal francúzsky fyzik Foucault  
jednoduchým, ale brilantným pokusom. V parížskom 
Pantheóne postavil dlhé a  ťažké kyvadlo, ktoré za-

kresľovalo svoj pohyb do piesku, ktorý bol 
vysypaný na podlahe kostola pod kyvadlom. 
Kyvadlom zanechané čiary už po uplynutí 
1-2 hodín vytvorili dobre viditeľný obraz, 
pripomínajúci koleso bicykla s križujúci-

mi sa špajdľami. Nakoľko pohyb kyvadla 
zostával stále rovnaký, úkaz sa dal vy-

svetliť iba rotáciou Zeme.
Zemská os spája severný a  južný 

Foucaultov kyvadlový 
pokus: Pod voľne zavese-
ným, dlhší čas sa pohybu-
júcim ťažkým kyvadlom sa 
zemský povrch otočí, kým 
kyvadlo si uchováva smer 
svojho pohybu.
Je rýchlosť rotácie Zeme 
stále rovnaká?

Foucault uskutočnil svoj 
pokus v kupole parížskeho 
Pantheonu. Čo dokázal 
tento atraktívny pokus?

ZEM A JEJ SESTERSKÉ PLANÉTY – ORIENTÁCIA V ČASE A PRIESTORE
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Vnímanie zemskej rotácie

Podobne ako ostatné planéty, aj Zem rotuje okolo 
svojej myslenej osi, pričom obieha po eliptickej dráhe 
okolo Slnka. Pohyby našej planéty zohrávajú dôležitú 
úlohu vo formovaní vzťahov prírodného aj spoločen-
ského života.

Zriedka sledujeme, ako sa zavčas rána objaví na ob-
zore, na východe, slnečný kotúč, ktorý sa pomaly dví-
ha. Často ani neregistrujeme, ako stúpa čoraz vyššie, 
aby po dosiahnutí najvyššej polohy na poludnie začal 
smerom na západ klesať, až zapadne za horizont. 
Ak sledujeme hviezdy na nočnej oblohe dlhší čas, 
zistíme, že sa pohli z miesta. Deň a noc sa pra-

videlne striedajú a  ovplyvňujú 
náš každodenný život, prácu, 
odpočinok. Dnes už nemu-
síme dokazovať, že každo-
denné pohyby nebeských 
telies, ktoré pozorujeme zo 
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pól. Severný koniec myslenej osi smeruje k Polárke. 
Zem rotuje od západu na východ. Z  toho dôvodu 
vidíme vychádzať Slnko, Mesiac a  ostatné nebeské 
telesá spoza horizontu na východe a po vrcholení za-
padnúť za horizont na západe. Nakoľko my so Ze-
mou rotujeme stále východným smerom, vidíme po-
hyb nebeských telies tak, akoby putovali od východu 
smerom na západ. Jedno úplné otočenie trvá jeden 
deň, čiže 24 hodín.

Slnečné lúče osvetľujú vždy iba k  Slnku privrátenú 
stranu našej planéty, vtedy je na tejto strane deň. Pro-
tiľahlá strana sa dostáva do tieňa a vtedy tam panuje 
noc. Hranica osvetlenia (terminátor) je čiarou ranné-
ho a večerného súmraku.
Dôsledkom rotácie Zeme okolo vlastnej osi je strie-
danie dňa a noci. Toto striedanie svetla a tmy ovplyv-
ňuje rytmus každodenného života človeka. Zmena 
osvetlenia vyvoláva každodennú zmenu prvkov po-
časia. Rotácia Zeme vychyľuje z  pôvodného smeru 
vzdušné aj morské prúdy.

Dôsledky zemskej rotácie

Časti dňa tvoria hodiny, minúty a  sekundy. Pre nás 
je prirodzené, že deň má 24 hodín, hodina 60 minút 
a minúta 60 sekúnd. Národy Mezopotámie boli prvé, 
čo rozdelili čas medzi dvoma kulmináciami Slnka na 
24 častí (dva 12-hodinové úseky). Toto rozdelenie 
používame aj dnes.
Meranie času sa preto opiera o rotáciu Zeme okolo 
vlastnej osi a o zdanlivý pohyb Slnka. Za jeden deň 
považujeme časový úsek, ktorý uplynie medzi dvo-
mi po sebe nasledujúcimi kulmináciami Slnka.
Pre Grékov a Rimanov začínala prvá hodina dňa vý-
chodom Slnka, približne o 6. hodine. Takýto začiatok 
dňa zodpovedal praktickým potrebám. Rímsky právny 
systém – a pod jeho vplyvom aj ostatné európske ná-
rody – stanovil začiatok dňa o polnoci. (Ak bol čas spl-
nenia určitej povinnosti nejasný, najlepším termínom 
jej ukončenia bola polnoc.) Od tých čias sa v prak-
tickom živote začína deň o nultej hodine a trvá od 
polnoci do nasledujúcej polnoci. Jednotný 24-hodi-
nový deň sa oficiálne zaviedol až koncom 19. storočia, 
tradičná štruktúra rozdelenia času na našich hodin-
kách zodpovedá starovekému členeniu na dve časti.

Ciferník svetových hodín v Greenwichi má 24 dielov.
Vyhľadaj na mape Greenwich!

západ východ
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Rotácia Zeme

Denný čas

www.fizkapu.hu/fizpont/parizs 21

Zem rotuje okolo svojej osi od západu na vý-
chod. Jedno úplné otočenie trvá jeden deň, čiže 
24 hodín. Dôsledkom rotácie Zeme je striedanie 
dňa a noci. Rotácia Zeme vychyľuje z pôvodné-
ho smeru vzdušné aj morské prúdy. Za jeden deň 
považujeme ten časový úsek, ktorý uplynie medzi 
dvomi po sebe nasledujúcimi kulmináciami Sln-
ka.            

Zhrnutie
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Obeh Zeme okolo Slnka.
Prečo používame letný a zimný čas?

22. VI. 

21. III. 

22. XII. 

23. IX. 

leto

zima

jeseň

jar

jar

jeseň

leto

zima

Naša planéta, ktorá rotuje okolo svojej osi od zápa-
du na východ, súčasne obieha v smere rotácie okolo 
Slnka. Čas obehu je 1 rok = 365 a 1/4 dňa (presne
365 dní, 5 hodín, 48 minút, 46 sekúnd). V praktickom 
živote rátame iba 365 dní. Pre vyrovnanie rozdielu má 
každý štvrtý rok 366 dní. Je to tzv. priestupný rok, 
keď má február namiesto 28 dní o  jeden viac, čiže
29 dní. 
Zemská os je naklonená a s rovinou ekliptiky zvie-
ra uhol 66,5°. Tento uhol sa počas obehu nemení 
a  zemská os smeruje vždy k  tomu istému bodu na 
oblohe – k Polárke. 
Počas roka sa na Zemi mení dĺžka osvetlenia a miera 
zohrievania.

Ročný čas

OBEH ZEME OKOLO SLNKA
Zdanlivý pohyb Slnka na oblohe

Čo charakterizuje obeh Zeme okolo Slnka? 

Čo je základom určovania pozemského času?

Aké sú dôsledky obehu Zeme okolo Slnka?

Čo je príčinou striedania ročných období?

K akým dátumom sa viažu astronomické ročné obdobia?

Striedanie ročných období

Príčiny striedania ročných období:
1. Obeh Zeme okolo Slnka
2. Sklon zemskej osi k rovine ekliptiky
3. Nezmenená poloha zemskej osi počas celého obe-

hu (smeruje vždy k tomu istému bodu – k Polárke).

21. marec
V tento deň začína na severnej pologuli jar, na juž-
nej jeseň.
21. marca vrcholí Slnko nad rovníkom, slnečné lúče 
dopadajú kolmo, pod 90° uhlom. Smerom na sever 
a juh od rovníka je uhol dopadu slnečných lúčov stále 
menší a na obidvoch póloch vidíme Slnko na hori-
zonte, pod 0° uhlom. 21. marca sú obidve pologule 
rovnako osvetlené. Dni aj noci sú na celej Zemi rov-

nako dlhé: trvajú 12 hodín. Na severnej po-
loguli je jarná, na južnej jesenná 

rovnodennosť.

22. jún
V  tento deň začína na 

severnej pologuli leto, na 
južnej zima.

22. júna vrcholí Slnko nad 
obratníkom Raka a slnečné lúče tu dopa-

dajú pod 90° uhlom. Aj na väčšiu časť severnej polo-
gule dopadajú slnečné lúče pod oveľa väčším uhlom 
ako na južnej a oveľa viac ju aj zohrievajú. Na južnej 
pologuli v tom čase začína zima. Dni sú na severnej 
pologuli oveľa dlhšie ako noci. Príčinou teplých let-
ných dní je silné a dlhotrvajúce slnečné žiarenie.

ZEM A JEJ SESTERSKÉ PLANÉTY – ORIENTÁCIA V ČASE A PRIESTORE
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Severná polárna oblasť (územie za polárnym kru-
hom) je nepretržite osvetlená. Na severnom póle 
trvá deň 22. júna celých 24 hodín, Slnko nezapadá 
ani v noci. Na severnom póle trvá deň celých 6 me-
siacov. Tento úkaz, keď Slnko nezapadá a aj o polnoci 
je nad horizontom, nazývame „polnočné Slnko”.
Na južnom póle je situácia opačná. Slnko je dlhý čas 
pod horizontom, nevychádza. Na južnom polárnom 
kruhu trvá polárna noc 24 hodín, na južnom póle trvá 
polárna noc 6 mesiacov, od marca do septembra.

23. september 
V  tento deň začína na severnej pologuli jeseň, na 
južnej jar.
23. septembra vrcholí Slnko opäť na rovníku a  sl-
nečné lúče tu aj teraz rovnako osvetľujú a zohrievajú 
obidve pologule. Dni a noci sú na celej Zemi rovnako 
dlhé, na severnej pologuli je jesenná, na južnej jarná 
rovnodennosť.

22. december
V  tento deň začína na severnej pologuli zima, na 
južnej leto.
22. decembra, keď na severnej pologuli začína zima, 
je jej osvetlenie opačné ako v júni. Slnko vrcholí pod 
90° na obratníku Kozorožca. Teraz je počas dlhých 
dní viac osvetlená a zohrievaná južná pologuľa. U nás 
vychádza Slnko neskoro, skoro zapadá a je nízko nad 
obzorom. Noci máme dlhé, dni sú krátke. Slnečné 
žiarenie je slabé, je zima (od toho dňa, ktorý voláme 

zimný slnovrat, sa dni začínajú predlžovať, čo trvá až 
do 22. júna, do dňa letného slnovratu).
V  južnej polárnej oblasti Slnko nezapadá, iba krúži 
po oblohe, dni trvajú 24 hodín. Na južnom póle trvá 
polárny deň 6 mesiacov. Na severnom póle je situácia 
opačná, Slnko tam nevychádza pol roka. 

Západ Slnka v trópoch.
V ktorých častiach Zeme môže Slnko vrcholiť kolmo nad nami? 
Medzi ktorými zemepisnými šírkami?

Iba v tropickom pásme nám môže Slnko 
vrcholiť nad hlavou, vtedy ledva vidíme 
svoj tieň.
Ak stojíme na rovníku, v ktoré dni nám 
vrcholí Slnko presne nad hlavou?

Najvyššia poloha Slnka v zime v kanadskej tundre.
Kedy je na severnej pologuli najdlhšia noc?

23

Čas obehu Zeme okolo Slnka je 365 a  ¼ dňa, 
t.j. jeden rok. Sklon zemskej osi k  rovine obehu 
je 66,5 stupňa a  nemení sa počas celého obehu 
a zemská os smeruje na oblohe vždy k tomu isté-
mu bodu – k Polárke. Dôsledkom obehu a sklonu 
zemskej osi k  rovine ekliptiky je striedanie šty-
roch ročných období. Na severnej a južnej polo-
guli sú ročné obdobia protichodné. Na severnej 
pologuli začínajú astronomické obdobia v nasle-
dovných dňoch – jar 21. marca, leto 22. júna, jeseň 
23. septembra a zima 22. decembra.    

Zhrnutie
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Vesmírny výskum poskytol ľudstvu nové možnosti pri 
skúmaní a využívaní prírodnej sféry Zeme. Diaľ kový 
prieskum Zeme (družicový) je najdôležitejšou prak-
tickou súčasťou kozmického výskumu. Údaje získané 
diaľkovým výskumom zemského povrchu sa úspešne 
využívajú pri predpovedi počasia, pri hľadaní ener-
getických a nerastných surovín, v poľnohospodárstve 
a  lesnom hospodárstve, pri výskume vodných plôch, 
hydrologických zásob a  ľadovej pokrývky, pri štúdiu 
a  predpovediach prírodných katastrof, ale aj 
pri zhotovovaní máp. 
Vesmírna technika je rovnako vhodná na rie-
šenie vedeckých, hospodárskych, alebo vojen-
ských úloh. Pre každodenný praktický život 
majú mimoriadny význam 
t e l e k o m u n i k a č n é 
a  navigačné dru-
žice.

Úloha vesmírneho výskumu v poznávaní Zeme

POZNÁVANIE ZEMEPISNÉHO PROSTREDIA 
A JEHO ZOBRAZOVANIE
Mapy a umelé družice

Ako pomáha kozmická technika pri poznávaní našej planéty?

Ako sa vyvíjal letecký výskum zemského povrchu?

Čo je pomer mierky?

Ako sa znázorňujú tvary zemského povrchu?

Všimnime si popis jednotlivých máp v atlase, vyhľadajme príklady s rozdielnym spôso-
bom zobrazenia!

www.googleearth.com

S  rozvojom fotografovania a  leteckej techniky sa 
otvorili čoraz lepšie možnosti na spoznávanie Zeme. 
Prvé letecké snímky zo vzducholodí vystriedalo 
snímkovanie z lietadiel.
Rozvoj kozmonautiky umožnil družicové snímkova-
nie a tak letecké snímky vystriedal moderný diaľkový 
prieskum. Pod diaľ kovým prieskumom rozumieme 
zhotovenie družicových snímok a  ich vyhodno-
covanie. Prvé vesmírne snímky urobili kozmonauti 
tradičnými fotoaparátmi cez priezory kozmických 
lodí. Neskôr sa snímkovalo kamerovými systémami 
kozmických staníc, ktoré boli vybavené sústavou fa-
rebných fi ltrov. Snímkovanie v  neviditeľnom pásme 
spektra umožnilo rozlíšiť oveľa viac povrchových fo-
riem. Ďalší pokrok v  diaľkovom prieskume zname-
nalo umiestnenie umelých družíc na obežnú dráhu 

okolo Zeme. Družice vybavené citlivými senzormi 
zachytávajú vyžarovanie zemského povrchu, in-
formácie premenené na systém znakov posielajú 
späť na Zem, kde sa ukladajú a pomocou počí-
tačov spracúvajú a  vyhodnocujú. Z  takto získa-
ných údajov vznikajú tzv. zábery vo „falošných” 
farbách, kde jednotlivé farebné odtiene vyjadrujú 
rôzne hodnoty vyžarovania. Družice umožňujú 

nepretržité pozorovanie zemského povrchu. Nie-
ktoré sa po určitom čase vracajú nad to isté územie, 

iné pozorujú stále tú istú časť územia, ako napr. Spo-
ločná meteorologická družica západoeurópskych štá-
tov Eumetsat. Mnoho družicových snímok sa dostáva 
na internet a môže ich použiť široký okruh záujemcov.

Vývoj techniky diaľkového prieskumu

Smer 
rotácie 
Zeme

Pozorovanie Zeme z umelej družice.
Akým praktickým činnostiam človeka pomáhajú satelity?

ZEM A JEJ SESTERSKÉ PLANÉTY – ORIENTÁCIA V ČASE A PRIESTORE
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obežná 
dráha
satelitu

satelitom
pozorované územie
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Výškopis (znázornenie reliéfu)
V počiatkoch mapovania spôsobovalo najväčšie prob-
lémy znázornenie jednotlivých tvarov zemského po-
vrchu.
Formy znázornenia výškopisu (reliéfu):
Znázornenie pomocou vrstevníc: Vrstevnice sú čia-
ry (krivky), ktoré spájajú body s  rovnakou nadmor-
skou výškou. Vrstevnice sa nikdy nekrižujú. Výškové 
údaje v mapách uvádzajú skutočnú výšku nameranú 
od úrovne hladiny Baltského mora.
Znázornenie výškopisu pomocou farieb: Narastanie 
nadmorskej výšky alebo hĺbky oceánov a morí sa zná-
zorňuje čoraz tmavším odtieňom zvolenej farby.
Tieňovanie: Vyzdvihuje tvary zemského povrchu 
pomocou pôsobenia hry svetla a tieňa. Často sa pou-
žíva spoločne s predchádzajúcimi spôsobmi.
Všimnime si spoločné použitie týchto troch foriem zná-
zorňovania na fyzických mapách školského atlasu!

Polohopis
Polohopis zobrazuje – okrem reliéfu – prírodné 
a umelo vytvorené prvky zemského povrchu. Do po-
lohopisu patrí vodstvo, hranice, sídla, cesty, komuni-
kácie a rastlinstvo. Tieto prvky sa na mapách znázor-
ňujú súborom rôznych bodov, značiek a čiar.

Názvoslovie
Názvoslovie zahŕňa názvy, čísla a vysvetlivky. Hustota 
týchto údajov závisí od mierky, na pomenovanie od-
lišných javov sa používajú rozdielne typy písma.

Zobrazovanie zemepisného prostredia

Zemepisné prostredie sa dá zobraziť mnohými spô-
sobmi. Prierezy nám ponúkajú bočný pohľad. Letecké 
a družicové snímky zobrazujú povrch zhora. Make-
ty sú trojrozmerné zmenšené modely zemského po-
vrchu. Prírodné prostredie sa najčastejšie zobrazuje 
na mapách. Mapa je v  určitom pomere zmenšený, 
dohovorenými znakmi vybavený obraz zemského 
povrchu, premietnutý do roviny. Pri zhotovovaní 
mapy sa v  skutočnosti zvlnený zemský povrch pre-
mieta pomocou rôznych kartografi ckých zobrazení 
do roviny (pozri učivo budúcej hodiny).
Mierka mapy vyjadruje pomer zmenšenia. Napr.
1 : 100 000 znamená, že l cm zodpovedá 100 000 cm
v skutočnosti, čo je 1000 m, čiže 1 km. Okrem čí-
selnej mierky sa na spodnom okraji mapy nachá-
dza spravidla aj grafi cká mierka, ktorá v  podobe 
rovnej čiary s dielikmi označuje reálnu dĺžku úseku 
na mape.

Popis mapy

Snímka z družice – údolie Nílu a Sinajský polostrov.
Čo odlišuje údolie a deltu Nílu od ich okolia?

25100 200 300 400 500 600 700 km

 5000 m
 3000 – 5000
 1500 – 3000
 1000 – 1500
 500 – 1000
 200 – 500
 100 – 200
 0 – 100
 0 – 200
 200 – 2000
 2000 – 4000
 4000 – 6000
 6000 hĺbky pod

výšky nad

(meter)

Atacama

Sajama 6500 m

Huenque
jazero Titicaca

3810 m

Huayna Potosi 6088 m

Río de la Paz

Altamachi

La PazTichý oceán

Prierez strednou časťou Ánd.
Ktorých krajín sa uvedený prierez dotýka?

Altiplano

Prírodné prostredie sa najčastejšie zobrazuje na 
mapách. Mapa je v určitom pomere zmenšený a 
dohovorenými znakmi vybavený obraz zemského 
povrchu premietnutý do roviny. Pomer zmenšenia 
vyjadruje mierka mapy. To sa dá vyjadriť aj ná-
kresom, čiže grafi ckou mierkou. Popis mapy tvorí: 
výškopis, polohopis a názvoslovie.     

Zhrnutie
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Najpresnejšie zobrazenie povrchu dosiahneme po-
mocou glóbusu.
Glóbus je zmenšená kópia Zeme.
Mapa znázorňuje zemský povrch vystretý do rovi-
ny. Do roviny sa guľovité teleso nedá zobraziť presne. 
Kartografi  premietajú do roviny zemepisnú sieť, to 
však nie je možné bez určitého skreslenia (deformácie).
Zobrazenia delíme do troch hlavných skupín: azimu-
tové, valcové, kužeľové.

Podľa mierky
a) Mapy veľ kých mierok: 1 : 500 – 1 : 10 000
Priamym meraním zhotovené podrobné topografi cké 
mapy, ktoré používajú pozemkové úrady, vojaci, inži-
nieri, bádatelia.
b) Mapy stredných mierok: 1 : 10 000 – 1 : 200 000
Napr. vo verejnej správe používame administratívne 
(župné) alebo turistické mapy.
c) Mapy malých mierok: 1 : 200 000 a viac.
Slúžia na zobrazenie väčších územných celkov (štá-
tov, kontinentov), sú menej podrobné. 

Do ktorej skupiny patria mapy uvedených mierok –
1 : 40 000, 1 : 5 000 a 1 : 1 000 000? Kto ich používa?

Podľa obsahu
Základné (topografi cké) mapy sú založené na pria-

Ako vzniká mapa?

DRUHY MÁP
Keď mapa rozpráva

Do akých veľkých skupín môžeme zaradiť mapy podľa ich mierky?

Ako sa môžu na základe obsahu odlišovať jednotlivé typy máp?

Prečo sa zhotovujú tematické mapy, ktoré druhy sú najčastejšie?

Triedenie máp

Zobrazenie do roviny:

Normálna poloha (rovnakoplošné) Šikmá poloha (rovnakoplošné)

Kužeľové zobrazenie
Normálna poloha Normálna poloha, rovnakodĺž-

kové kužeľové zobrazenie

Valcové zobrazenie (nepriame)

Normálna poloha Normálna poloha (rovnakouhlé)

Typy zobrazenia (rovina, valec, kužeľ)
Ako sa zmenia zobrazené územia pri použití jednotlivých typov karto-
grafických zobrazení?

ZEM A JEJ SESTERSKÉ PLANÉTY – ORIENTÁCIA V  ČASE A PRIESTORE
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mom meraní. Znázorňujú zemský povrch veľmi 
presne a  podrobne. Nie vždy obsahujú všetky ze-
mepisné prvky, preto zvykli niektoré prvky „vy-
zdvihnúť” a tak z nich podľa potreby vznikajú tzv. 
orientačné mapy. 
Najčastejšie typy orientačných máp sú turistické 
mapy, automapy a mapy miest a obcí.
Zemepisné (všeobecné geografické) mapy znázor-
ňujú kontinenty, veľké oblasti, štáty a informujú nás 
o ich geografickej polohe, o hydrologických a doprav-
ných pomeroch atď.

Riečna sieť v Južnej Amerike.
Ktoré veľké riečne sústavy spoz- 
návame na mape?

Mapa Budapešti. Cestná sieť a hranica povodne z roku 1838.
Porovnaj túto dobovú mapu s dnešnými mapami!

Druhy špeciálnych (tematických) máp

0 500 1000 1500

kilometer

27www.googleearth.com

Špeciálne (tematické) mapy znázorňujú určitú tema-
ticky vybranú prírodnú, hospodársku alebo spoločen-
skú oblasť, jej územné rozloženie, kvantitatívne a kva-
litatívne charakteristiky.

Pre pochopenie geografických súvislostí sú význam-
nou pomôckou také tematické mapy, ktoré zobrazujú 
určité vyzdvihnuté javy a objekty zemepisného pros-
tredia. Školský atlas obsahuje veľa takýchto tematic-
kých máp: 
Geologické mapy zobrazujú horniny, horninové vrs-
tvy (ich vek, výskyt). Tektonické mapy nás informujú 
o pohyboch litosféry. Klimatické mapy podávajú in-
formácie o  prvkoch podnebia v  jednotlivých oblas-
tiach (teplota, zrážky, vietor). Pôdne mapy zobrazujú 
rozšírenie pôdnych typov, hydrologické mapy zo-
brazujú povrchové a podpovrchové vody. Vegetačné 
mapy nás informujú o rozložení rastlinných druhov 
a rastlinných spoločenstiev.
Mapy hustoty obyvateľstva nás informujú o  rozlo-
žení obyvateľstva v  jednotlivých oblastiach, ale atlas 
obsahuje aj mapy náboženskej a  jazykovej štruktúry 
obyvateľstva. Poľnohospodárske mapy nás môžu in-
formovať o chove domácich zvierat alebo o rozšírení 
pestovania niektorej plodiny typickej pre dané úze-
mie, atď. Dopravné mapy, ako aj mapy prírodného 

prostredia našej planéty, kontinentov 
alebo našej vlasti bývajú tiež 

súčasťou našich atla-
sov. 

Podľa mierky delíme mapy na: mapy veľkej, 
strednej a malej mierky. Podľa obsahu poznáme 
mapy orientačné (topografické), zemepisné a špe-
ciálne(tematické).          

Zhrnutie
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Pre orientáciu na Zemi potrebujeme mapu alebo gló-
bus.
Glóbus je guľa, ktorá sa dá otáčať okolo naklonenej 
osi, ktorá nahrádza myslenú os Zeme. Tam, kde os 
pretne glóbus, nájdeme severný a južný pól. Pre ľahšiu 
orientáciu je na glóbuse znázornená zemepisná sieť.
Kruh, ktorý je v rovnakej vzdialenosti od severného 
aj južného pólu a delí Zem na dve rovnaké polovice, 
južnú a  severnú pologuľu, nazývame rovník. Kruhy 
sa na glóbuse smerom k pólom skracujú a v oblasti 
pólov tvoria už iba bod. Ich číselné označenie začína 
na rovníku, čiže zemepisná šírka rovníka je 0° a zeme-
pisná šírka pólov je 90°. Tieto rovnobežné kruhy (rov-
nobežky) znázorňujú zemepisnú šírku. Na sever od 
rovníka meriame severnú zemepisnú šírku a na juh od 
rovníka meriame južnú zemepisnú šírku. Medzi rov-
níkom a pólmi sa nachádzajú významné rovnobežky: 
obratník Raka (23,5° severnej zemepisnej šírky), se-

Zemepisná sieť

URČENIE PRESNEJ POLOHY NA MAPE 
A GLÓBUSE
S nami nemôžeš zablúdiť

Čo je zemepisná sieť, ktoré významné rovnobežky a poludníky poznáš?

Ako sa dá pomocou zemepisnej siete určiť presná poloha?

Čo je GPS a na čo sa používa?

 

verný polárny kruh (66,5° severnej zemepisnej šírky), 
obratník Kozorožca (23,5° južnej zemepisnej šírky), 
južný polárny kruh (66,5° južnej zemepisnej šírky).
Zemepisná šírka je teda uhlová 
vzdialenosť, meraná od rovní-
ka. Označuje sa: s. z. š. (severná 
zemepisná šírka) a  j. z. š. (južná 
zemepisná šírka). 
Kruhy, ktoré spájajú sever-
ný a  južný pól, sa volajú 
poludníky, lebo spájajú 
také miesta na Zemi, na 
ktorých vrcholí Sln-
ko v  tom istom čase. 
Poludníky sú rovnako 
dlhé a  delia Zem na 
podobné časti, ako sú 
„mesiačiky“ pomaranča. 
Číselné značenie majú tiež 
v  uhlových hodnotách, 180° Zemepisná sieť

Severný pól
Severný polárny kruh

severná pologuľa
obratník 
Raka

Rovník

Južný pól

obratník 
Kozorožca

južná pologuľa

Južný polárny kruh

Severný pól

Južný pól

západná 
pologuľa

východná 
pologuľa

Rovnobežky a poludníky

GPS
Vždy nám dokáže určiť presnú polohu?

ZEM A JEJ SESTERSKÉ PLANÉTY – ORIENTÁCIA V ČASE A PRIESTORE
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v  smere východ-západ. Nultý poludník prechádza 
cez hvezdáreň v Greenwichi (grinič) neďaleko Lon-
dýna. Jeho hodnota je 0° zemepisnej dĺžky a delí Zem 
na východnú a západnú pologuľu. Zemepisná dĺžka 
je teda uhlová vzdialenosť meraná od nultého po-
ludníka. Označuje sa: z. z. dl. (západná zemepisná 
dĺžka) a v. z. dl. (východná zemepisná dĺžka).
Rovnobežky a poludníky spolu vytvárajú zemepisnú 
sieť.
Pre presné určenie polohy sa šírkové aj dĺžkové stup-
ne delia na minúty (1° = 60 minút).
Pomocou zemepisnej šírky a dĺžky vieme určiť presnú 
polohu ktoréhokoľvek miesta na Zemi. Napríklad ze-
mepisná poloha Budapešti je: 47,5° s. z. š. a 19° v. z. dl. 
Najprv vždy udávame zemepisnú šírku a potom dĺž-
ku. Nakoľko jeden zemepisný stupeň má 60 uhlových 
minút, zemepisná poloha Budapešti sa dá zapísať aj 
takto: 47°30’ s. z. š. a 19° v. z. dl. 
GPS (Global Position System) je družicový navigač-
ný systém na určenie presnej polohy. Našu presnú ze-
mepisnú polohu vypočíta na základe prijatých signá-
lov z družíc a dokáže určiť aj našu nadmorskú výšku. 

 

Ručné prístroje na určenie zemepisnej polohy majú 
niekoľkometrový rozptyl.
Rýchlejšie vyhľadávanie na mapách nám umožňuje 
vyhľadávacia sieť a  názvoslovie, na turistických ma-
pách nám pomáha rýchlo odhadnúť vzdialenosť ki-
lometrová sieť.

Severný polárny kruh vo Fínsku.
Čo vyznačuje polohu polárnych kruhov?

Nultý poludník vyznačený na budove a chodníku
hvezdárne v Greenwichi (Anglicko).
Prečo nultý poludník vyznačili práve v Anglicku?
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Zemepisná sieť nám uľahčuje orientáciu na gló-
buse. Tvoria ju poludníky, ktoré prechádzajú cez 
zemské póly, a rovnobežky, ktoré sú rovnobežné 
s rovníkom. Na určenie presnej polohy potrebu-
jeme údaje o  zemepisnej šírke a dĺžke, čiže ze-
mepisné súradnice. Uhlové hodnoty v stupňoch 
sú v  mnohých prípadoch nedostačujúce, preto 
sa stupne delia na minúty (1° = 60 uhlových mi-
nút).            

Zhrnutie
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Na meranie času je vhodný každý pravidelne sa opa-
kujúci dej alebo jav.
V  astronómii je meranie času založené na rotácii 
Zeme okolo vlastnej osi, alebo na obehu Zeme okolo 
Slnka. 
Z  pohľadu každodenného života sú nepravidelnosti 
zaznamenané pri rotácii Zeme nepodstatné, preto je 
tento pohyb vhodný na každodenné meranie času.

Miestnym časom sa nazýva čas, ktorý je určený na 
základe aktuálnej polohy nebeských telies. Keď 
Slnko (alebo iné nebeské teleso) prekročí poludník, 
vrcholí na mieste pozorovateľa, je poludnie – 12 ho-
dín. Nakoľko otočenie Zeme o 360° trvá 24 hodín, 
v čase vrcholenia predstavuje 1° časový rozdiel 4 mi-
núty (napr. ak Slnko vrcholí v Budapešti, tak o jeden 
dĺžkový stupeň na východ je 4 minúty za vrcholením, 
kým o  jeden dĺžkový stupeň smerom na západ je
4 minúty pred vrcholením). Rovnaký čas majú teda 
iba miesta, ktoré ležia na tom istom poludníku. Ľud-

Miestny čas

MIESTNY ČAS, PÁSMOVÝ ČAS
Zvláštnosti času

Čo je základom pre určenie miestneho času?

Prečo je potrebný pásmový čas?

Ako sa dá rozdeliť Zem na časové pásma?

stvo sa dlhé obdobie riadilo iba miestnym časom. To 
znamená, že jednotlivé sídla mali poludnie vtedy, keď 
tam Slnko vrcholilo.

V  doprave i v  práci by nastal chaos, ak by sa ľudia 
riadili miestnym časom a v každom meste by hodiny 
ukazovali iný čas. Rozvoj železničnej dopravy spôso-
bil, že vznikla nutnosť zjednotiť čas v rámci neveľkých 
štátov, prípadne susedných krajín. Tak prišlo k zave-
deniu pásmového času. Zemeguľa sa rozdelila na 
24 časových pásiem, v rámci ktorých je rovnaký čas. 
Pásmový čas je jednotný čas platný v danom pásme. 
Nakoľko jedno časové pásmo predstavuje 15 dĺž-
kových stupňov, rozdiel medzi susednými časovými 
pásmami je 1 hodina. 
Čas každého pásma určuje miestny čas stredného po-
ludníka. Hodinky si nastavujeme podľa neho. 
Hranice časového pásma sa nie vždy kryjú so smerom 
poludníkov, ale sú prispôsobené hraniciam jednotli-
vých štátov. Tým sa dosiahlo, aby bol v rámci štátu jed-

Zvláštnosti času
Čas, ktorým sa riadia výskumné stanice v Antarktíde, je zvláštny.
Tieto dve výskumné stanice – chilská Frei a ruská Bellingshausen –
sú od seba vzdialené iba 50 m, no aj tak je medzi nimi časový rozdiel 
jedna hodina, nakoľko Rusi používajú argentínsky čas.
Do ktorého časového pásma patrí Antarktický polostrov?

Pásmový čas a časové pásma

ZEM A JEJ SESTERSKÉ PLANÉTY – ORIENTÁCIA V ČASE A PRIESTORE
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notný čas. Štáty s veľkou rozlohou majú aj niekoľko 
časových pásiem, kým inde, napr. v západnej Európe, 
patrí do jedného časového pásma aj viac štátov.(Viď 
mapu časových pásiem na vnútornej strane obalu.)
Pri ceste smerom na východ si na každej hranici 
časového pásma musíme posunúť hodinky o jednu 
hodinu dopredu. Ak je na nultom poludníku pon-
delok 6 hodín ráno, tak na 180° zemepisnej dĺžky je 
pondelok 18 hodín. Cestou na západ si na každej 
hranici časového pásma musíme posunúť hodinky 
o  jednu hodinu dozadu. Ak zostaneme pri pred-
chádzajúcom príklade, tak na 180° zemepisnej dĺžky 
bude o 12 hodín menej, čiže tu bude nedeľa 18 hodín. 
V tomto prípade máme na tom istom poludníku pon-
delok a nedeľu. Z toho dôvodu sa zaviedla dátumová 
hranica, ktorá prebieha pozdĺž 180° zemepisnej dĺž-
ky. Keď túto hranicu prekročíme z východu na západ, 
jeden deň v kalendári pridáme, ak ju prekročíme zo 
západu smerom na východ, jeden deň uberieme. 
Vládnym nariadením sa pásmový čas môže meniť. 
V posledných rokoch si musíme čas na hodinkách na-
staviť aj pri zmene ročných období. V letnom období 
Slnko skôr vychádza a neskôr zapadá, v zime neskôr 
vychádza a skôr zapadá. (O týchto príčinách sa dočí-
taš v nasledujúcich kapitolách.) Tým, že si nastavíme 

Bez pásmového času by letecká doprava nevedela fungovať. 
Letisko v Bogote o 17. hodine.
Koľko hodín je v tom čase v Maďarsku?

Slnečné hodiny. Ktorý čas ukazujú, letný alebo zimný?

31

Miestny čas určujeme na základe 
aktuálnej polohy nebeských telies. 
Miesta na danom poludníku majú 
rovnaký čas. 
Zem sa rozdelila na 24 časových 
pásiem. V  rámci jedného časového 
pásma je ten istý čas. Časové pásmo 
predstavuje 15 dĺžkových stupňov. 
Pásmový čas je jednotný čas platný 
v  danom pásme. Hranice časových 
pásiem sa môžu meniť vplyvom 
štátnych hraníc alebo iných dohôd.

Zhrnutie

hodinky dopredu alebo dozadu, vieme usporiť ener-
giu. Zavedenie takéhoto času má teda hospodárske 
príčiny.
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Sopky na okraji horského pásma v Bolívii
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NEPOKOJNÁ ZEM
– LITOSFÉRA
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VNÚTORNÁ ŠTRUKTÚRA ZEME
Cesta do stredu Zeme

Z akých látok je vybudovaná naša planéta?

Z akých vrstiev je zložené zemské teleso, prečo má vrstvovú štruktúru?

Kde sa nachádza severný a južný magnetický pól?

Oddávna vieme, že baníci museli pri práci smerom do 
hĺbky vydržať stále vyššiu teplotu a tlak. 
Z kráterov sopiek sa na zemský povrch vylievajú že-
ravé roztavené horniny. Smerom do vnútra Zeme 
stúpa teplota a tlak a pod pevným obalom sa skrý-
va roztavená, plastická hmota. Vnútro Zeme nie je 
rovnorodé, ale je tvorené z viacerých vrstiev, tzv. sfér. 
Z rozdielnych látok zložené vrstvy sa vytvorili vply-
vom rotácie a ochladenia Zeme pri jej vzniku. 

Smerom do hĺbky narastá teplota. Priemerný nárast 
teploty (geotermický gradient) je na každých 100 m 
3 °C. V  aktívnych oblastiach, napr. v  okolí sopiek, 
sa teplotný gradient zvyšuje oveľa rýchlejšie, kým
v „starých” oblastiach Zeme narastá teplota smerom 
do hĺbky oveľa pomalšie. Teplo, ktoré vyžarujú 
„kachle” vo vnútri Zeme, pochádza z roz-
padu rádioaktívnych látok (napr. 
urán, tórium). Podľa odhadov je 
teplota v  strede Zeme okolo
4500–5000 °C. Tlak sa smerom 
do hĺbky rovnomerne zvyšu-
je a  v  strede Zeme dosahuje 
4000-násobok tlaku na zem-
skom povrchu.
Hustota sa na rozdiel od tlaku 
mení – na hraniciach jednotlivých 
vrstiev – nečakane, skokmi.

Čo sa mení vo vnútri Zeme?

Čo sa ukrýva vo vnútri Zeme?

Vnútorná štruktúra Zeme. 
Ktoré ďalšie vrstvy, okrem zemskej kôry, tvoria štruktúru Zeme?

NEPOKOJNÁ ZEM – LITOSFÉRA
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Vnútro Zeme s polomerom 6371 km je zložené zo 
štyroch obalov: zemská kôra, zemský plášť, vonkaj-
šie a vnútorné jadro.
Zemská kôra má odlišnú hrúbku a zloženie pod pev-
ninami a oceánmi.
Oceánska časť zemskej kôry má rovnakú stavbu pod 
všetkými oceánmi. Meno bazaltická kôra dostala 
podľa charakteristickej bazaltickej horniny, ktorou je 
čadič. Je hrubá iba 7–11 km. 
Pevninová (kontinentálna) časť zemskej kôry má 
v jednotlivých oblastiach odlišné zloženie, vo všeobec-
nosti ju však tvoria dve vrstvy. Na spodku sa nachádza 
hustejšia bazaltická kôra, na ktorej „sedí” granitic-
ká (žulová) kôra s menšou hustotou. Jej priemerná 
hrúbka je 35–40 km. Ale tam, kde nesie väčšiu záťaž – 
napr. pod pohoriami – môže byť hrúbka aj 70–90 km. 
Zemský plášť siaha do hĺbky okolo 2900 km. S hĺb-

kou narastá jeho hustota a obsah ko-
vov – napr. železa (Fe) a  horčí-

ka (Mg). Skladá sa z  dvoch 
vrstiev. Vrchná vrstva, hru-

bá približne 30–50 km, je 
zložená z  pevných hor-
nín. Táto vrstva, spolu 
so zemskou kôrou, tvorí 
horninový obal Zeme 
– litosféru. Litosféra 
je teda zemská kôra + 

pevná vrchná časť zem-
ského plášťa. Na pevni-
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ne je hrubšia (70–100 km) ako pod oceánmi (okolo
50 km). 
Spodná vrstva zemského plášťa je vplyvom vyššieho 
tlaku a neustále sa zvyšujúcej teploty premenená na 
žeravú, plastickú hmotu. Žeravá plastická hmota sa 
nazýva astenosféra. Pevná časť horninového obalu 
„pláva“ na plastickej astenosfére. 
Vonkajšie jadro, ktorého hrúbka je okolo 1800 km, 
tvorí tekutý obal jadra zložený z  roztavených kovov 
(napr. železa a niklu).
Vnútorné jadro siaha do hĺbky 4700–5000 km, je 
z pevného materiálu, ktorý tvorí železo a nikel.
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Geotermické elektrárne využívajú teplo zvnútra Zeme.
V ktorých oblastiach Zeme sa využíva geotermická energia najúspešnejšie? 

Horninový obal pod pevninami a oceánmi. 
Ktorá platňa má väčšiu hustotu, kontinentál-
na alebo oceánska?

Magnetická deklinácia. 
Akými metódami, prístrojmi, 
dokážeme vylúčiť rušivý vplyv 
magnetickej deklinácie?

Zem obklopuje magnetické pole. 
Magnetické pole spôsobuje „ko-
vové” vnútro ukryté vo vnútri 
Zeme a  prúdenie vonkajšie-
ho jadra. Magnetické póly 
Zeme sa nachádzajú tam, 
kde zemská magnetická 
os pretína povrch Zeme. 
Tieto póly sa nezhodujú so 
svetovými pólmi, ale neustá-
le putujú. Magnetický seve-
ro-južný smer, ktorý nám uka-
zuje kompas, sa teda odchyľuje od 
zemepisného severo-južného smeru. 
Túto odchýlku voláme magnetická 
deklinácia a pri navigácii a orientá-
cii ju musíme zohľadniť.

Vrstvovú štruktúru nemá len vnútro Zeme, ale na 
základe sily tiaže sa na zemskom povrchu a  aj nad 
ním vytvorili vrstvy, tzv. geosféry. Takými sférami sú 
atmosféra (vzdušný obal) a hydrosféra (vodný obal). 
V pásme, kde sa dotýkajú zemskej kôry – litosféry, 
vznikla sféra života – biosféra, ktorá sa spomedzi pla-
nét slnečnej sústavy vyvinula len na našej planéte. 

Čo prezrádza kompas?

Vonkajšie a vnútorné vrstvy (sféry)

SS

J
J

S

J

zemepisný

magnetický

magnetický

zemepisný

magnetická 
deklinácia
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Smerom do vnútra Zeme sa teplota, tlak aj husto-
ta zvyšujú. Vnútro zemského telesa sa skladá zo 
štyroch vrstiev – zemskej kôry, zemského plášťa, 
vonkajšieho jadra a  vnútorného jadra. Zemská 
kôra a  pevná vrchná časť zemského plášťa tvo-
ria horninový obal Zeme – litosféru. Vonkajšími 
obalmi Zeme sú atmosféra a hydrosféra.   

Zhrnutie
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PLATŇOVÁ TEKTONIKA
A predsa sa hýbe… litosféra

      

Slávny výrok Galilea: „A predsa sa točí!” – čiže Zem 
obieha okolo Slnka, bol pre rozvoj vedy významným 
okamihom a podobne veľký význam malo pred de-
saťročiami zistenie, že aj pevný horninový obal Zeme, 
ktorý je rozlámaný na tzv. litosférické platne, sa po-
hybuje!

Ak pozorujeme mapy, mô-
žeme si všimnúť, ako dobre 
do seba zapadajú pobrežné 
línie Afriky a  Južnej Ame-
riky, protiľahlé brehy Červe-
ného mora, Severná Ameri-
ka a  Grónsko, či východná 
Afrika a  západné pobrežie 
Hindustánskeho polostro-
va. Ako je to možné? Kľúč 
k  vysvetleniu priniesol 
výskum dna oceánov. Od 
konca 60. rokov minulého 
storočia sa z  výskumných 
lodí urobilo veľa hĺbkových 
vrtov a  vznikali čoraz pod-
robnejšie mapy oceánskeho 
dna. Na týchto mapách sa 
v  strede oceánov objavi-
li oceánske chrbty, ktorých 
stredom sa tiahnu tektonic-
ké trhliny (rifty). Z  týchto 

trhlín sa neustále vylieva žeravá magma, roztavené 
horniny. Magma na okrajoch trhlín tuhne a vytvára 
tak bazaltickú časť oceánskej kôry. Roztavená horni-
na pozdĺž trhlín roztláča dno oceánov.
Po uplynutí desiatok miliónov rokov však táto nová 
oceánska litosféra zmizne! Aký osud ju čaká? Odpo-
veď na túto otázku dal výskum zemetrasnej činnosti 
v  okrajových zónach Tichého oceánu. Je známe, že 
zemetrasenia vyvolávajú nárazy pevných horninových 
blokov. Epicentrum väčšiny zemetrasení sa nachádza 
v hĺbkach 400–700 km, pričom pevný horninový obal 
je hrubý iba okolo 100–110 km. Ako sa teda mohli 

Stredoatlantický oceánsky chrbát.
Aké procesy prebiehajú na oceánskych chrbtoch?

Do seba zapadajúce časti 
Afriky a Južnej Ameriky.
Porovnajme pobrežné línie 
oboch kontinentov! 

prekrytie

chýbajúce 
časti

Ako prišlo k objaveniu litosférických platní?

K akému záveru môžeme dospieť, keď vidíme na mapách, že niektoré pobrežia do seba 
zapadajú?

Aké procesy prebiehajú na oceánskych chrbtoch a v hlbokomorských priekopách?

Ako sa pohybujú litosférické platne?

NEPOKOJNÁ ZEM – LITOSFÉRA
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dostať pevné horninové časti do takejto hĺbky? Epi-
centrá zemetrasení vytvárajú približne 45° pás, kto-
rý sa ponára pod pevninu. Tieto šikmé zóny sa via-
žu k  charakteristickým formám oceánskeho reliéfu, 
k hlbokomorským priekopám.
Na oceánskych chrbtoch vznikajúca nová kôra sa 
v zóne hlbokomorských priekop opäť ponára do hĺb-
ky. Čoraz vyššia teplota roztápa pevné horniny, ktoré 
postupne splynú s plastickou astenosférou. Tento pás 
je známy ako zóna ponárania tektonických platní.
Tieto poznatky sa stali základom vzniku novej teórie. 
Nakoľko táto teória vysvetľuje pohyby a  zmeny tekto-
nických platní, dostala názov teória platňovej tektoniky. 

vulkanické pohorie
smer pohybu 
pevninovej platne

pevninová 
kôra

asteno-
sféra

magma

oceánska platňa sa podsúva pod pevninovú

miestom podsúvania je 
hlbokomorská priekopa

oceánska kôra
smer pohybu 
oceánskej platne

v miestach kĺzania zostáva-
jú platne vedľa seba, ich 
pohyb je však opačný

litosféra

vzďaľujúca sa oceánska platňa

oceánska kôra 
vznikla vychlad-
nutím a stvrdnu-
tím magmy

Model pohybu litosférických platní.

Rozmiestnenie litosférických platní. Prečo sa väčšina epicentier zemetrasení nachádza na okrajoch litosférických platní?

Severoamerická 
platňa

Tichooceánska
(Pacifi cká) 
platňa Juhoameric-

ká platňa

 Africká platňa

Eurázijská platňa

Indoaustrálska 
platňa

Filipín-
ska 
platňa

Tichooceán-
ska (Pacifi c-

ká) platňa

okraje litosférických platní

epicentrá zemetrasení

Povrch Zeme je rozdelený na sedem veľkých – Eu-
rázijská, Severoamerická, Juhoamerická, Africká, 
Tichooceánska, Indoaustrálska, Antarktická – 
a viacero malých (napr. Nazca) platní. Niektoré nesú 
na svojom chrbte iba oceánske územia (napr. Tichoo-
ceánska platňa), na iných sa nachádzajú oceánske aj 
suchozemské oblasti (napr. Africká platňa). Hranice 
medzi platňami tvoria trhliny na oceánskych chrb-
toch, hlbokomorské priekopy a  v  niektorých prípa-
doch pásmové pohoria.

Litosférické platne

oceánsky chrbát

platňa 
Nazca

P R I Z B L I Ž O V A N I E V Z Ď A Ľ O V A N I E
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Antarktická platňa
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zontálne posúvajú, kĺžu (napr. na okraji Severoame-
rickej platne pozdĺž zlomu San Andreas v Kalifornii 
alebo na okraji Malej Ázie v oblasti Istanbulu).
Litosférické platne udržuje v pohybe prúdenie roztave-
ných plastických hornín v astenosfére. Jednotlivé plat-
ne sa pohybujú rôznou rýchlosťou. Vzďaľovanie alebo 
približovanie môže prebiehať rýchlosťou 1–2 cm/rok
(napr. podsúvanie platne Nazca pod Juhoameric-
kú platňu), ale môže mať rýchlosť aj 15–20 cm/rok 
(napr. vzďaľovanie Pacifi ckej platne a platne Nazca). 

Na oceánskych chrbtoch neustále vzniká 
nová kôra, kým v hlbokomorských prieko-
pách kôra neustále zaniká. Tým sa neustále 
mení aj veľkosť litosférických platní. Po-
hybom litosférických platní sa prirodzene 
mení aj poloha kontinentov. Neputujú sa-
mostatné kontinenty, ale v  pohybe sú li-
tosférické platne, ktoré kontinenty „nosia“ 

na svojom chrbte!

Na oceánskych chrbtoch sa platne od seba vzďaľujú 
(vzďaľujúce sa okraje platní).
V hlbokomorských priekopách sa k sebe približujú, 
zrážajú a tenšia oceánska platňa sa podsúva pod su-
chozemskú platňu (ponárajúce sa a zanikajúce okra-
je platní).
V niektorých oblastiach sa platne vedľa seba hori-

Epicentrá zemetrasení vykresľujú 
pravidelnú zónu ponárania platne.
V ktorých oblastiach sa zoskupuje 
najviac epicentier?

hlbokomorská priekopa

200 km

400 km

200 km 400 km Namiesto putovania kontinentov: 
putovanie litosférických platní

Nad morskú hladinu vyzdvihnutá časť Stredoatlantického 
chrbta je Island. Zlomové čiary na ostrove vyznačujú okraje 
Severoamerickej a Eurázijskej platne. Kde vznikli na našej pla-
néte také ostrovy, ktoré sa viažu na okraje litosférických platní?

38

Aké pohyby vykonávajú tektonické platne? 

Litosféra pozostáva z pohybujúcich sa litosféric-
kých platní. Na oceánskych chrbtoch sa platne od 
seba vzďaľujú. Na protiľahlom okraji, v  hlboko-
morských priekopách, sa litosférické platne k sebe 
približujú, pričom sa oceánska platňa podsúva 
pod suchozemskú platňu. Nastávajú aj také prí-
pady, keď sa dve oceánske alebo dve suchozemské 
platne navzájom zrážajú.        

Zhrnutie
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LITOSFÉRIKCÉ PLATNE
A VULKANICKÁ ČINNOSŤ
„Stretnutie s diablom”

Kde sa stretávame s vulkanickou činnosťou?

V čom sa odlišuje vulkanická činnosť na jednotlivých okrajoch litosférických 
platní?

Ktoré procesy charakterizujú doznievanie sopečnej činnosti?

V  pevnom horninovom obale, ktorý pokrýva našu 
planétu, je niekoľko „okien“, cez ktoré môžeme na-
zrieť do vnútra Zeme. Takýmito do hĺbky otvorenými 
oknami, cez ktoré vyteká roztavená hornina, sú sopky 
alebo vulkány. 

Činné sopky – až na malé výnimky – sa nachádzajú 
pri morských pobrežiach. V blízkosti mora sa dvíhajú 
najznámejšie sopky Európy: Vezuv, Etna a Strombo-
li práve tak ako Fuji (Fudži) v Japonsku alebo sopky 
v Indonézii a v Amerike.
Podľa teórie platňovej tektoniky nie je pre umiestne-
nie vulkánov rozhodujúca vzdialenosť od pobrežia, 
ale rozhodujúce je to, či tam dochádza k styku lito-
sférických platní. Vulkanická činnosť sa totiž viaže 
k okrajom litosférických platní, kde sa magma dokáže 
dostať na povrch.
Charakter vulkanickej činnosti závisí od množstva 
plynov a  chemického zloženia magmy. Na plyny 
chudobná magma vytvára tiché lávové prúdy, kým 
magma bohatá na plyny sa dostáva na povrch formou 
hlučných ničivých výbuchov.

Na miestach styku rozdielnych typov litosférických 
platní sa na povrch tlačí rôznorodá magma, čím do-
chádza k vzniku rozdielnych typov sopiek, ktoré sa 
od seba odlišujú činnosťou, formou i zložením hor-
nín.

Až 80 % magmy, ktorá sa dostáva na zemský povrch, 
vzniká na oceánskych chrbtoch. Táto magma pochá-
dza z veľkej hĺbky, z astenosféry, a jej teplota je veľmi 
vysoká (1100–1200 °C). Z hlbinných magmatických 
hornín takto vzniká gabro, ktorého výlevným párom 
na povrchu je čadič (bazalt). 

MAGMA – LÁVA Žeravé, roztavené horniny, ktoré vystupujú 
z hlbín Zeme – magma, nedosiahnu vždy zemský povrch, ale 
stuhnú ešte pod povrchom. Takéto horniny tvoria skupinu hl-
binných magmatických hornín. O vulkanizme hovoríme vtedy, 
keď magma dosiahne zemský povrch. Na povrch vyliata mag-
ma sa nazýva láva a z nej vzniknuté horniny tvoria skupinu vý-
levných vulkanických hornín. V studených vodách oceánov tuhne bazaltická láva vo 

forme zaoblených čadičových pokrovov.

Sopky a litosférické platne Vulkanická činnosť pri vzďaľovaní platní

NEPOKOJNÁ ZEM – LITOSFÉRA
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Bazaltická láva je chudobná na plyny a  na pevnine 
sa pomaly rozteká. Hlavne tento typ čadičovej lávy 
vytvára ostrovy na oceánskych chrbtoch, napr. Island.

 

V zóne hlbokomorských priekop sa na ponárajú-
cej sa platni dostávajú do hĺbky morské aj sucho-
zemské usadeniny. Túto „studenú“ ponárajúcu sa 
horninovú masu postupne roztaví čoraz vyššia tep-
lota. Magma, ktorá tu vzniká, nepochádza z hl-
bín Zeme, ale z roztavenej ponárajúcej sa plat-
ne a preto má nižšiu teplotu, okolo 800–900 °C.
Vodou nasiaknuté morské usadeniny sa pri poná-
raní menia na syčiacu paru. Takáto parou nasýtená 
magma sa na povrch dostáva v podobe intenzívnych 
sopečných výbuchov. Magma vyteká na povrch cez 
zlomy v suchozemskej časti zemskej kôry.
V  zóne podsúvania platní je charakteristickou vý-
levnou horninou andezit (hlbinný magmatický pár 
je diorit) a ryolit (jeho hlbinným magmatickým pá-
rom je žula). Intenzívne výbuchy sprevádza množstvo 
úlomkovitého sopečného materiálu, z ktorého vzni-
kajú úlomkovité vulkanické horniny, tufy (andezi-
tové tufy a ryolitové tufy). Pri silnom výbuchu je tento 
žeravý materiál, ktorý sa dostane na povrch, schopný 
zničiť všetko, čo sa mu postaví do cesty. Takýto žera-
vý prúd sopečného materiálu pochoval pri výbuchu 
talianskej sopky Vezuv v  r. 79 mesto Herculaneum. 
Charakteristickým typom sopiek v  zóne hlboko-

morských priekop sú vrstvové sopky, ktoré majú 
kužeľovitý tvar. Vrstvové sopky sú najčastejším ty-
pom vulkánov. Ich pravidelné kužele patria k najkraj-
ším vulkanickým pohoriam (napr. takéto obrie sopky 
tvoria vrcholy Ánd).
Hustá ryolitická láva na povrchu rýchlo tuhne a môže 
ľahko zapchať lávový otvor. V  hĺbke zhromaždené 
plyny a para nemajú kde unikať a v podobe obrovské-
ho výbuchu vyhodia do vzduchu zátku, ktorá uzavre-
la kráter. Takto bolo zničené mesto Saint Pierre na 
ostrove Martinique v Karibskom mori v r. 1902, keď 
vybuchla sopka Mont Pelée.

Vyhľadajme v atlase vymenované sopky!

Reťazec sopiek v Andách sa nachádza v zóne oceánskych priekop. Tvoria ho aktívne aj 
dávno vyhasnuté sopky. Ktorá hornina prevláda v stavbe sopiek, ktoré vznikli v Andách?

oblak prachu a 
plynov

vulkanické „bomby”

materská 
hornina

pukliny 
vyplnené 
magmou

magmatic-
ká komora

kráter

vrstvy sopečného 
materiálu

Prierez vrstvovej sopky

sopúch

Vulkanická činnosť pri styku 
a podsúvaní litosférických platní

40
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Nie všetky sopky sa viažu k miestam styku litosférických platní. Pre-
dovšetkým v  oblasti Tichého oceánu nájdeme viac sopiek, ktoré sú 
vzdialené od okrajov platní. Ich vznik sa dá vysvetliť prostredníctvom 
„horúcich bodov“. Tieto body vzniknú tak, že z hlbín zeme stúpajúca 
magma „prepáli“ zemskú kôru a na povrch sa vylieva predovšetkým ba-
zaltická magma. Medzitým sa (za niekoľko stotisíc rokov) litosférická 
platňa nad horúcim bodom posunie a vznikne rad ostrovov. Takéto sú 
napríklad Havajské ostrovy. Mauna Loa, ktorá je najvyššou sopkou na 
ostrovoch, je so svojimi miernymi svahmi pekným príkladom takejto 
lávovej štítovej sopky.

Aj niekoľko miliónov rokov po vyhasnutí sopiek môžeme v miestach 
bývalej sopečnej činnosti sledovať úniky pary a plynov, ktoré sú preja-
vom doznievajúcej sopečnej činnosti. Horúce pary živia pramene na-
sýtené kysličníkom uhličitým alebo pokrývajú okolie žltým povlakom 
s obsahom síry.
Najzaujímavejšou formou doznievajúcej sopečnej činnosti sú vystre-
kujúce horúce pramene – gejzíry (napr. v Yellowstonskom národnom 
parku v USA alebo na Islande). Povrchovú vodu, ktorá sa dostane do 
hĺbky niekoľko desiatok metrov, zohrejú teplé vulkanické horniny. Vod-
ná masa sa v hĺbke a pri vyššom tlaku zohreje až na 100 °C a začne vrieť. 
Keď aj vrchné vrstvy dosiahnu bod varu, voda sa doslova výbuchom 
premení na paru a vystrelí na povrch (viď obrázok na str. 93).

Sírou nasýtené pary zafarbujú kráter Vulcana do žlta (taliansky ostrov – sopka, dal meno 
vulkanickej činnosti). Ktoré hlavné procesy charakterizujú postvulkanickú činnosť?

Fázy vystrekovania gejzíru Strokkur na Islande. Prečo
vystreľuje z času na čas horúca voda gejzírov do výšky?

Doznievanie sopečnej činnosti

Vulkanická činnosť mimo styku litosférických platní

41

Časť magmy stuhne pod povrchom v podobe hlbinných magmatic-
kých hornín, kým jej ďalšia časť sa v podobe lávy vyleje na zemský 
povrch. Aj vulkanická činnosť sa viaže na miesta styku litosférických 
platní. Charakter a formy vulkanickej činnosti závisia od zloženia 
magmy a od miesta jej vzniku. Z lávy vznikajú výlevné vulkanické 
horniny a zo sopečného materiálu vybuchujúcich sopiek sa tvoria 
úlomkovité sopečné horniny, tufy. Pri opakujúcich sa výbuchoch 
dochádza k ukladaniu lávy a sopečného materiálu do vrstiev, ktoré 
vytvárajú vrstvové sopky kužeľovitého tvaru.      

Zhrnutie
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LITOSFÉRICKÉ PLATNE A ZEMETRASNÁ 
ČINNOSŤ 
Nepokojná Zem

Kde a ako vznikajú zemetrasenia?

Ako sa meria sila zemetrasenia?

Dajú sa očakávať ďalšie zemetrasenia s katastrofálnymi následkami?

Čo je tsunami a ako súvisí so zemetrasením?

Zemetrasenie patrí medzi najzákernejšie prírodné 
katastrofy. Spravidla vzniká bez jednoznačného varo-
vania a najničivejším býva hneď prvý otras, po ktorom 
nasledujú slabšie otrasy.

Zemetrasenie spôsobuje pohyb pevných horni-
nových blokov. Napätie, ktoré pri takomto pohybe 
vzniká, sa uvoľňuje v podobe zemetrasení. Hypocen-
trum, ohnisko zemetrasenia, býva v  rozličnej hĺbke. 
Priesečník myslenej priamky, vedenej zo stredu Zeme 
cez ohnisko zemetrasenia, s  povrchom nám určuje 
epicentrum zemetrasenia. Zemetrasné vlny sa šíria 
veľkou rýchlosťou, pričom horninové vrstvy stláčajú, 
rozťahujú, drvia a  nakláňajú, čo spôsobuje na zem-
skom povrchu vážne škody na budovách, komuniká-
ciách a ľudských životoch.

Jemné seizmografy zaznamenajú 
ročne okolo 700–800-tisíc otra-
sov. Okolo 150-tisíc otrasov cíti-
me priamo, ale skutočne nebez-
pečných a  silných zemetrasení je 
iba okolo 300–400. Rozloženie 
zemetrasných oblastí na Zemi nie 
je náhodné. Podobne ako sopečná 

Ako vznikajú zemetrasenia?

Šírenie zemetrasných vĺn. Ktorý smer pohybu 
je najničivejší?

Zemetrasné vlny vo vnútri Zeme.
Čo sa deje na hranici vnútorných vrstiev?

NEPOKOJNÁ ZEM – LITOSFÉRA

činnosť, aj zemetrasenia sa viažu na okraje litosfé-
rických platní. 80% zemetrasení vzniká na okraji 
tichooceánskej panvy a  15% v  pásme medzi Stre-
dozemným morom a ostrovmi Indonézie. Na okra-
joch vzďaľujúcich sa platní (oceánske chrbty) majú 
vznikajúce zemetrasenia menšiu silu a ich ohniská sa 
nachádzajú v malej hĺbke (0–70 km). Oveľa ničivej-
šie zemetrasenia vznikajú v oblastiach, kde dochádza 
k  nárazu platní, v  okolí hlbokomorských priekop 
(napr. na japonských ostrovoch a v andských štátoch). 
Ohniská zemetrasení 
sa v  týchto pásmach 
vyskytujú v  rôznych 
hĺbkach. Môžu byť 
plytké, stredne hlbo-
ké (70–300 km) ale-
bo v  hĺbke viac ako 
300 km. Silné zeme-
trasenia sa viažu aj 
k miestam, kde dochá-

Niekde sa Zem stále otriasa! 
– Ale prečo práve tam?

42
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dza k  prešmyku litosférických platní (napr. pozdĺž 
zlomu St. Andreas v Kalifornii).

Na meranie sily zemetrasenia sa používajú rôzne 
stupnice. 12-stupňová Mercalliho stupnica – zalo-
žená na základe skúseností – berie do úvahy účinky 
zemetrasenia od prístrojmi registro-
vaných otrasov po ničenie ľudských 
obydlí a  stavieb. Medzi rozsahom 
ničenia a  silou zemetrasenia pod-
ľa Mercalliho stupnice neexistuje 
jednoznačná súvislosť. Rozsah ni-
čenia totiž závisí aj od materskej 
horniny (v nespevnených hor-
ninách je väčší ako v pevných), 
od spôsobu zástavby (tehlové 
budovy sú nebezpečnejšie ako 
železobetónové), ako aj od 
hustoty osídlenia. 
 V roku 1930 vznikla stupnica, 
ktorá je založená na presnom 
meraní prístrojmi. Na Richterovej stupnici udáva 
silu zemetrasenia nameraná veľkosť uvoľnenej ener-
gie. Každý nasledujúci stupeň na tejto stupnici zna-
mená tridsaťkrát väčšiu energiu ako ten predchádza-
júci! Nakoľko rozsah zemetrasenia nemá hornú hra-
nicu, Richterova stupnica je smerom nahor otvorená. 
Doteraz najvyšší nameraný stupeň na Richterovej 
stupnici má hodnotu 9,5 (Chile, 1960).

Vedci predpovedajú v 21. storočí nárast počtu niči-
vých zemetrasení. Príčinou nemá byť nárast sily ale-
bo počtu zemetrasení, ale rýchle zvyšovanie počtu 
obyvateľstva vo veľkých mestách rozvojových krajín 
Latinskej Ameriky, južnej a juhovýchodnej Ázie. Tie-
to preľudnené veľkomestá sa v  mnohých prípadoch 
nachádzajú v nebezpečných zemetrasných oblastiach.

Zemetraseniam nevieme predchádzať – žiaľ, 
často ich nevieme ani predpovedať. Dá sa 

však predísť vzniku veľkých miest v  ohro-
zených zemetrasných zónach na okrajoch 
litosférických platní. 

Najväčšie ničenie pri mnohých zemet-
raseniach nespôsobujú samotné pohyby 

zemskej kôry, ale následné výbuchy 
a požiare. Z tohto hľadiska sú najviac 
ohrozené veľké mestá, kde je sústre-
dený priemysel, plynové a  elektrické 
vedenie.

Množstvo zemetrasení na našej planéte vzniká 
v  priestore oceánov, napríklad v  priestore Tichého 
oceánu. Tieto podmorské zemetrasenia vyvolávajú 
obrovské vlny, ktoré sa japonsky nazývajú cunami. 
Mohutné, až 30 m vysoké vodné steny pustošia po-
brežia, ktoré sú často veľmi vzdialené od miesta vzni-
ku zemetrasenia.

Doteraz najväčšie ľudské obete si vyžiadalo zemetrasenie v  roku 
1556 v Číne. Zahynulo pri ňom 830-tisíc ľudí. V čínskej provincii Tan-
gsan bolo v roku 1976 zemetrasenie so silou 7,6 Richterovej stup-
nice, ktoré si vyžiadalo 650-tisíc obetí. Pri silnejšom zemetrasení 8,3 
Richterovej stupnice v  roku 1906 v  San Franciscu zahynulo „iba“ 
700 ľudí.

21. storočie: storočie ničivých zemetrasení?

Činnosť seizmografu. Na strune upevnené 
rameno zápisu sa vychýli v závislosti od sily 
otrasov a zakreslí intenzitu otrasov na papie-
rový kotúč, ktorý je prilepený na otáčajúcom 
sa valci.

Sprievodné javy zemetrasení

Ako sa meria sila zemetrasenia?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              43

Aj zemetrasenia sa v prvom rade viažu k okrajom 
litosférických platní. Najničivejšie otrasy vznikajú 
v miestach podsúvania platní. Zemetrasenie spô-
sobuje pohyb pevných horninových blokov. Otra-
sy sa šíria v podobe zemetrasných vĺn. Ich ničivú 
silu ovplyvňuje viac faktorov (zloženie hornín, 
spôsob výstavby, hustota obyvateľstva). Silu ze-
metrasenia vyjadrujeme meraním na Richterovej 
stupnici.            

Zhrnutie
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LITOSFÉRICKÉ PLATNE
A HOROTVORNÁ ČINNOSŤ
Vznik pohorí

Čo charakterizuje vrásnenie a zlomové poruchy?

Kde vznikajú pohoria?

Ako vplývajú rozdielne typy a pohyby litosférických platní na stavbu vznikajúcich pohorí?

      

Vznik pohorí, ktoré sa na zemskom povrchu tiahnu 
často aj stovky kilometrov a sú vysoké niekoľko tisíc 
metrov, trval milióny rokov. Tie, ktoré vznikli počas 
toho istého obdobia horotvornej činnosti, zaraďuje-
me do jednej horskej sústavy.

Hegységképzõ „forradalmak”

Obdobia, keď dochádzalo k vzniku pohorí, k vrásne-
niu, znamenali v živote našej Zeme skutočné revolú-
cie. Tieto udalosti majú svoj začiatok na dne oceánov 
a morí, v rozsiahlych sedimentačných panvách, kde sa 

nahromadil stavebný 
materiál neskor-

ších pohorí. 
Ten tvorili 

v á p e n e c , 

vulkanické horniny a usadeniny, ktoré sa na dno oce-
ánov dostali z okolitých pevnín. Z nahromaždeného 
materiálu sa počas miliónov rokov pomocou zloži-
tých pohybov vytvorili dnešné pohoria. Medzi tieto 
zložité horotvorné pohyby patrí vrásnenie a zlomové 
poruchy.

Počas vrásnenia sa pri obojstrannom tlaku horninové 
vrstvy ohnú, sprešujú. Tento proces sa prirodzene môže 
odohrať len pri veľkom tlaku a teplote – v hlbinách, kde 
sú horniny plastické. Výsledkom bočných tlakov ja vrá-
sa, ktorá má dobre viditeľnú antiklinálu a synklinálu. 
Ak je tlak z oboch strán rovnomerný, vzniká stojatá 
vrása. Pri nerovnomernom bočnom tlaku vzniknú šik-
mé alebo ležaté vrásy. Pri obrovských tlakoch sa môžu 
od základne odtrhnúť a presunúť sa na iné vrstvy. Takto 
vznikajú prevrátené vrásy, ktoré môžu byť odtlačené 
od miesta svojho vzniku aj niekoľko sto kilometrov.

Zvrásnené usadené vrstvy hornín
v tureckom pohorí Toros.

NEPOKOJNÁ ZEM – LITOSFÉRA

Vrásnenie – zlomové poruchy

Horotvorné „revolúcie“

44
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Od stojatej vrásy po ležatú vrásu. Kedy vzniká stojatá vrása a kedy prevrátená?

stojatá vrása šikmá vrása ležatá vrása prevrátená vrása

Z l o -
mové po-
ruchy, na rozdiel 
od vrásnenia, postihujú 
pevné horniny. Znamenajú 
premiestnenie pevných horninových blokov pozdĺž 
zlomovej čiary. Horninový blok ohraničený zlomo-
vou poruchou sa nazýva kryha. Prešmyky nasledujú 
často jeden za druhým a vytvárajú stupňovité, tabu-
ľové usporiadanie krýh. Pri súbežných pohyboch vy-

          

zdvihnutá časť kryhy vytvorí hrasť, kým 
podobným spôsobom poklesnutá časť je 
priekopová prepadlina.
Vrásnenie a zlomové poruchy tvoria za-
čiatok každej horotvornej činnosti. Po 
nich nasleduje fáza vyzdvihnutia pohorí 
do výšky.

Podľa teórie platňovej tektoniky sa ho-
rotvorná činnosť viaže k  praoceánom, ktoré 

dnes už neexistujú. Vrásnenie „stavebného“ mate-
riálu, ktorý sa zhromaždil na dne oceánov, čiže ho-
rotvorná činnosť, sa odohráva na miestach styku 
(nárazu) litosférických platní. Naraziť môžu dve oce-
ánske, dve pevninové alebo jedna oceánska a  jedna 
pevninová platňa. Na odlišných rozhraniach litosfé-
rických platní vznikajú z toho dôvodu rozdielne typy 
pohorí.

AmmánJeruzalem

Tel Aviv

Jericho

–1000 m

–500 m

0 m

500 m

1000 m

Typy zlomových porúch. Kedy sa odohrávajú 
zlomové poruchy?

Vrásnením vznikajú pásmové pohoria. 
Aká sila stláča horninové vrstvy?

Mŕtve more

Pohoria vznikajú na miestach 
nárazu litosférických platní

45
Zlomová štruktúra na Blízkom východe pozdĺž priekopy Mŕtveho mora. Kde sa na Zemi nachádzajú veľké sústavy suchozemských priekop?
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Pri náraze dvoch oceánskych platní vzniká reťaz 
ostrovov, tzv. ostrovné oblúky v  podobe perlového 
náhrdelníka. Ostrovy sú vytvorené hlavne zo sopeč-
ných hornín, ktoré vznikajú roztavením hornín po-
nárajúcej sa oceánskej platne. Takýto ostrovný oblúk 
tvoria napr. Šalamúnove ostrovy v západnej časti Ti-
chého oceánu.

Vyhľadajme takéto miesta styku oceánskych platní na 
mape tektonických platní v atlase!

Tento proces je najlepšie viditeľ-
ný v  oblasti Ánd. V  predhorí 
Ánd sa tiahne hlbokomorská
priekopa, pozdĺž ktorej sa 
tenšia, ale ťažšia oceánska 
platňa ohýna pred hrubšou 

pevninovou a  začína sa pod 
ňu podsúvať. K  tomuto 

podsúvaniu sa viaže 

andezitovo-ryolitová sopečná činnosť, následkom 
ktorej v Andách a  v pohoriach okolo Tichého oce-
ánu prevládajú magmatické horniny (nie je náhoda, 
že aj pomenovanie andezit pochádza zo španielskeho 
názvu Ánd - Andes). Ponárania sa zúčastňujú aj se-
dimenty, ktoré vytvárajú stlačené vrásy na okraji pev-
ninovej platne. Zvrásnené sedimenty však pri tomto 
type horotvornej činnosti zohrávajú oproti vulkanic-
kým výtvorom iba podradnú úlohu. 

Ako sa nazýva hlbokomorská priekopa, prípadne litosfé-
rická platňa, pri západnom pobreží Južnej Ameriky?

Vertikálne vychýlené horninové vrstvy v Andách. 
Náraz ktorých platní vyvolal veľkú tlakovú silu, ktorá 

spôsobila vrásnenie a zlomy?

Horotvorná činnosť pri náraze oceánskej a pevninovej platne.
Nájdime príklad takéhoto nárazu v atlase alebo pomocou mapového 
náčrtu na strane 33!

Horotvorná činnosť pri náraze 
oceánskej a pevninovej platne

Horotvorná činnosť pri náraze 
dvoch oceánskych platní

46
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Viktóriine vodopády na rieke Zambezi vznikli pozdĺž zlo-
movej čiary. Ako sa mení tento zlom vďaka vodopádom?

Hegységképzõdés két szárazföldi lemez 

 ütközésekor

Najdôležitejšia forma horotvornej činnosti je spojená 
s nárazom dvoch pevninových platní. Dve pevninové 
platne sa môžu k sebe priblížiť po postupom zániku 
oceánu, ktorý vypĺňal priestor medzi nimi. Pritom sa 
morské usadeniny v čoraz väčšej miere zvrásnili. Pri 
nerovnomernom tlaku vznikli šikmé a  ležaté vrásy, 
ktoré sa pri náraze premenili na príkrovy, prevrátené 
vrásy. Sila nárazu odtrhla od okrajov platní menšie 
či väčšie kusy, ktoré ako mohutné kliny určili smer 
pohorí, ich umiestnenie. Takto vznikli v našom okolí 
nepravidelné a zložité horské pásma Álp a Karpát. 
V prípade nárazu dvoch pevninových platní je jasné, 
že túto horotvornú činnosť charakterizuje vrásne-
nie usadených hornín.

Pásma alpských pohorí vytvárajú mohutné prevrátené vrásy. Náraz 
ktorých obrovských častí zemskej kôry je zodpovedný za vznik Álp?

Východné Karpaty – pohorie Masivul Ceahlău v Rumunsku

Jazero Bajkal vypĺňa prepadlinu Eurázijskej platne. 
Aká hlboká je priekopa, ktorú vypĺňa voda jazera?

Horotvorná činnosť pri náraze 
dvoch pevninových platní

47

Stavebný materiál pohorí sa nahromadil v oceánskych panvách. Pri ho-
rotvorných pohyboch dochádza k vrásneniu nespevnených, plastických 
hornín, kým pevné horniny sa lámu a  prešmykujú pozdĺž zlomov. Po 
týchto pohyboch nasleduje vyzdvihnutie pohorí. Aj horotvorná činnosť 
sa viaže na okraje litosférických platní. Horotvorná činnosť má na jed-
notlivých rozhraniach litosférických platní odlišný charakter.
Z toho dôvodu vznikajú pri náraze dvoch oceánskych, dvoch pevnino-
vých alebo oceánskej a pevninovej platne odlišné, špecifi cké typy pohorí 
(vrásové, kryhové, vulkanické).            

Zhrnutie
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HORNINY
„Stavebné kamene“ litosféry

Do ktorých hlavných skupín 
patria horniny vyskytujúce sa na 
našej planéte?

Čo charakterizuje ich vznik?

Ktoré typy hornín prevládajú na 
našom území?

Litosféra, horninový obal Zeme, tvorí vrchnú, pevnú 
časť našej planéty. Táto vrstva je veľmi pestrá, nakoľ-
ko sú v nej zastúpené rôznorodé „stavebné kamene“, 
rôzne horniny. Horniny sú zložené z minerálov, ktoré 
vytvorili chemické prvky (napr. kyslík, kremík, hliník, 
železo, vápnik).
Podľa pôvodu môžeme horniny rozdeliť do troch 
veľ kých skupín:
 magmatické horniny,
 usadené horniny,
 premenené horniny.

V  magme „bublú“ látky s  rôznym bodom tavenia. 
V blízkosti povrchu alebo priamo na ňom ochladené 
pod bod tuhnutia postupne tuhnú a vznikajú z nich 
rozličné druhy magmatických hornín. V rámci tejto 
skupiny môžeme vyčleniť hlbinné magmatické hor-
niny, ktoré stuhli pod povrchom (napr. gabro, žula) 

a výlevné vulkanické horniny, ktoré vznikajú z tuh-
núcej lávy na povrchu (čadič, andezit, ryolit). Z  mag-
matických sopúchov vyvrhnutého sopečného materi-
álu, ktorý sa do okolia dostáva pri výbuchoch sopiek, 
vznikajú úlomkovité vulkanické horniny (andezito-
vé, ryolitové tufy). V Maďarsku sa žula (granit) na-
chádza v pohorí Velence; andezit a andezitové tufy sa 
nachádzajú v pohoriach Vyšehrad, Börzsöny a Matra; 
ryolit a ryolitové tufy sú v Zemplínskom pohorí; čadič 
(bazalt) sa nachádza v Tapolckej panve a v okolí Sal-

gótarjánu; čadičové tufy náj-
deme na polostrove Tihany.

V ohni zrodené magmatické horniny

Vrecovité formy žulových skál (Dobrudža, Rumunsko).
Prečo sa takéto útvary nazývajú kyvadlovými skalami?

NEPOKOJNÁ ZEM – LITOSFÉRA
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Eróziou úlomkovitých vulkanických hornín vytvorené kamenné 
stĺpy (Turecko, Anatólia). Prečo sa do týchto hornín dajú vysekať 
chodby, pivnice, dokonca aj byty?

Viachranné bazaltické „organové 
píšťaly” (Sicília, Taliansko). Kde sa v 
Maďarsku nachádzajú bazaltické stĺpy?
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Usadené horniny vznikajú v  suchozemských alebo 
oceánskych sedimentačných panvách, kde sa ukla-
dajú vrstvy štrku, piesku, bahna a prachu, ktoré tam 
transportujú rieky, vietor a ľadovce. Z týchto vrstiev 
usadeného materiálu vznikajú usadené horniny. 
K premene uloženého materiálu na pevné horniny je 
potrebný tlak horných vrstiev, ktorý ich scelí, scemen-
tuje. Do tejto skupiny patria okrem „tvrdých“ hornín 
aj nespevnené „mäkké“ usadeniny (napr. bahno, pie-
sok, íl, spraš). 
Najznámejšou usadenou horninou je vápenec 
(CaCO3), ktorý vznikol predovšetkým z pozostatkov 
morských ulitníkov a ich vápenatých schránok. Do-
lomit sa farbou podobá vápencu, je však tvrdší a pri 
zvetrávaní ho vonkajšie sily dokážu pozdĺž zlomov 
pretvoriť do malebných vežičiek.
Medzi usadené horniny patria aj také, ktoré na prvý 
pohľad ani nepovažujeme za horniny. Takými sú rôz-
ne soli, ktoré vznikli vyschnutím morských zálivov, 
napr. kamenná a draselná soľ. 
V Maďarsku vybudoval vápenec tieto pohoria: 
Mecsek, Villány, Bakony, Vértes, Gerecse, 

Budínske vrchy a väčšiu časť Bukových hôr. Dolomit 
sa nachádza v pohoriach Bakony a Vértes a v Budíne 
vytvára známy vrch Gellért. Zemité usadené horni-
ny sa nachádzajú v oblasti pahorkatín. Sprašové steny 
sa dvíhajú na pravej strane Dunaja pri Dunaújvárosi, 

Dunaföldvári a pri Paksi.

Dolomit buduje smelé skalné veže (Dolomity, Taliansko).

Nahromadené slané horniny v zaparenej
jazernej panve (Andy, Bolívia).
Aké podnebie majú územia, na ktorých
sa nachádzajú najväčšie zasolené trasoviská?

Tvrdé vápencové horniny môžu vy-
tvárať bizarné formy (pohorie 
Dumitor, Čierna Hora).

Vznik usadených (sedimentárnych) hornín

49

Rozlámaný, erodovaný povrch pieskovca (Atlas, Maroko).
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Premenené (metamorfované) horniny vznikajú pre-
menou vyvretých alebo usadených hornín. Vysoký 
tlak a vysoká teplota spôsobujú, že sa zmení ich pô-
vodné minerálne zloženie a  vzniknú nové horniny. 
Pod veľkým tlakom vznikli napr. kryštalické bridlice. 
Premenenou horninou je aj mramor, ktorý vznikol 
premenou vápenca pri vysokej teplote.
V  Maďarsku sa kryštalické bridlice vyskytujú 
v Sopronskom pohorí.

Tektonické pohyby spôsobujú, že horniny sú v  ne-
ustálom pohybe. Na oceánskych chrbtoch vznikajú 
nové, „čerstvé“ horniny, ktoré sa na litosférických plat-
niach posúvajú ďalej ako na bežiacom páse, pričom 
sa na ich povrchu ukladajú usadeniny. V  oblastiach 
ponárania platní začína premena hornín, tavenie, aby 
sa napokon cez krátery sopiek táto roztavená, žera-
vá hornina dostala opäť na zemský povrch. Môžeme 
teda povedať, že horniny neustále zanikajú a vznikajú. 
Medzi skupinami hornín prebieha neustály pohyb, 
pravidelný kolobeh hornín, ktorý usmerňujú pohyby 
litosférických platní.

Aj odolný mramor môže vytvárať vysokohorské hrebene 
(Pirin, Bulharsko).
Prečo majú pohoria vybudované z tvrdých hornín „divokejšie” 
formy?

Kolobeh hornín

Kolobeh hornínTlakom alebo teplom premenené horniny

50

Z  chemických prvkov vznikajú v  zemskej kôre 
minerály a  z  minerálov horniny. Horniny podľa 
pôvodu zaraďujeme do troch skupín – magmatic-
ké, usadené a premenené. Medzi týmito skupina-
mi prebieha neustály „kolobeh“ hornín.   

      

Zhrnutie
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VZNIK NERASTNÝCH A ENERGETICKÝCH 
SUROVÍN
Poklady Zeme

Kde a ako vznikajú najdôležitejšie rudné ložiská?

Ako vzniká uhlie, čo charakterizuje jednotlivé typy uhlia?

Kde a ako vzniká ropa?

Prierez vznikom rudných ložísk. Ako 
ovplyvňuje ťažobnú činnosť reliéf a poradie 
tuhnutia rudných nerastov?

horúce 
vodné 
roztoky

pary a 
plyny

pozo-
statky 
magmy

žeravá 
magma

350

500

700

1100
°C

zlato

urán cín

striebro olovo
zinok
meď

hlbinné magmatic-
ké horniny

železo

nikel

chróm

platina

NEPOKOJNÁ ZEM – LITOSFÉRA
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Poklady Zeme, rudy, energetické suroviny 
ako uhlie alebo ropa, často zasiahli do 
života ľudí, národov a štátov a ne-
raz ovplyvnili historický vý-
vin ľudstva.

Rudy patria medzi ne-
rasty so zvýšeným obsa-
hom kovov. Vznik rud-
ných ložísk je spojený 
hlavne s  magmatickou 
činnosťou (magmatické 
rudné ložiská) a  v men-
šej miere so sedimentá-
ciou (sedimentačné rud-
né ložiská).

Vznik magmatických 
rudných ložísk
Magma, ktorá sa tlačí 
smerom k  zemskému 
povrchu, chladne, dô-
sledkom čoho dochádza 
k  postupnému tuhnutiu 
jej jednotlivých častí. 
Ako prvé, pri najvyššej teplote (1000 °C), tuhnú ťaž-
ké kovy (nikel, platina, chróm), po nich železorudné 
nerasty, ktoré sa ukladajú v  spodnej časti roztavenej 
masy. Takýmto spôsobom vznikli ložiská železných 

rúd vo Švédsku, Kanade 
a Brazílii.

Časť ešte vždy rozta-
venej magmy vnikne 
do puklín medzi hor-
ninami, kde tuhne pri 
teplote 700–500 °C
a  vytvára tzv. rud-
né žily. V  puklinách 
stuhnutých hornín si 
hľadajú cestu aj nahor 
unikajúce plyny a pary, 
z ktorých sa po ochla-
dení na 500–350 °C
môžu vyzrážať ďalšie 
kovy. Takýmto spô-
sobom vznikli v  po-
dobe rudných žíl lo-
žiská uránu a  cínu. 
Vznik rudných ložísk 
sa viaže aj k  ochlade-

niu magmou zohria-
tych horúcich vodných 

roztokov s  obsahom fa-
rebných (meď, zinok, olovo) 

a drahých (zlato, striebro) kovov. 
Takto vzniklo aj ložisko medi v po-

horí Matra (Recsk). Rudné nerasty sa 
v  blízkosti povrchu nachádzajú iba v  úzkych pukli-
nách. Z  toho dôvodu je vrchná časť zemskej kôry 
chudobná na rudy magmatického pôvodu. Ložiská 
magmatických rúd, ktoré vznikli vo veľkých hĺbkach, 

Vznik rudných ložísk
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sa dostávajú na zemský povrch iba po denudácii nadložných 
vrstiev. Takýto proces však trvá mnoho miliónov rokov.

Vznik sedimentačných rudných ložísk
Počas zvetrávania hornín dochádza k ich premiestňovaniu 
a  následnej sedimentácii. Tento proces postihuje aj rudné 
nerasty. 
Tečúca voda dopraví kovy v podobe vodných roztokov do 
oceánov a  morí, kde sa vplyvom odlišného chemického 
prostredia morskej vody vylúčia a usadzujú sa. Tak vznikli 
sedimentačné ložiská železa, mangánu, zinku a medi.
K  usadzovaniu a  hromadeniu kovov však môže dôjsť aj 
priamo v korytách riek tam, kde sa tok spomalí a rieka ne-
dokáže ďalej transportovať ťažké zrnká s  obsahom kovov. 
Na amerických riekach „divokého západu“ sa hľadači šťastia 
pokúšali z  riečnych nánosov vyryžovať práve takéto zrnká 
zlata.
Bauxit vznikol vo vlhkom tropickom podnebí zvetrávaním 
rôznych hornín (magmatických, usadených, premenených). 
Ložiská bauxitu, ktoré sa v Maďarsku nachádzajú v pohoriach 
Bakony a Vértes, tvoria najväčšie nerastné bohatstvo krajiny 
a zároveň podávajú dôkaz o existencii vlhkého tropického 
podnebia, ktoré tu panovalo pred desiatkami miliónov rokov.

Jedna skupina energetických zdrojov – napr. voda, vietor – 
sa neustále obnovuje, je prakticky nevyčerpateľná. Napro-
ti tomu druhá časť energetických zdrojov, ako uhlie, ropa 
a  zemný plyn, patrí k  vyčerpateľným „darom“ minulých 
geologických období. Ťažbou týchto surovín sa ich zásoby 
neustále zmenšujú. 

Zlato sa môže získavať zo zlatonosných žíl na vulkanic-
kých územiach (hore, v pozadí Cerro Rico, Andy, Bolívia), 
alebo vodnými tokmi prepravené zo štrkov riečnych korýt, 
terás alebo nánosov riek (dole, banícka dedina Cordillera 
Real, Andy, Bolívia).
Vyhľadaj, kde prebiehala „veľká zlatá horúčka”, ako sa dostali 
šťastlivci ku zlatu?

Vznik energetických zdrojov

52 Opustená terasovitá jama povrchového lomu uhlia (pohorie Mecsek).
Aké enviromentálne problémy spôsobuje povrchová ťažba?
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nepriepustná 
vrstva

zemný plyn

ropa

vodazásobník

Umiestnenie ropných ložísk v oblasti Perzského zálivu.
V ktorých štátoch sa vyťaží najviac ropy?

Červené more Perzský záliv pohorie Zagros

rozlámané 
bloky Indickej 

platne

Africká 
platňa

ž u l a ž u l a ž u l a

Arabská platňa

Ropná „pasca” vo vrásových a zlomových 
štruktúrach.

Zvrásnené pásma ukrývajúce ropu (pohorie Zagros, Irán). 
Ktoré oblasti našej planéty majú najbohatšie ložiská ropy? 53

Ako vzniklo uhlie?
Kto kúri uhlím, toho v  podstate zohrieva slnečná energia dáv-
nych čias. Uhlie vzniklo z rastlinných zvyškov, ktoré zuhoľnateli 
a v ktorých sa uskladnila slnečná energia, ktorá nás zohrieva, keď 
ho spálime.
Vznik uhlia začal v  dávnej minulosti hromadením odumretých 
zvyškov rastlinstva vo vlhkých zalesnených močaristých oblastiach, 
ktoré neskôr prikryli vrstvy usadenín. Pod tlakom vrchných vrstiev 
a bez prístupu kyslíka začal proces zuhoľnatenia. Výhrevnosť, kva-
lita vznikajúceho uhlia, závisela od dĺžky procesu uhoľnatenia a od 
hrúbky krycej vrstvy. Čím bol tlak väčší a proces dlhší, tým kvalit-
nejšie uhlie vzniklo. 

Ako vznikla ropa a zemný plyn?
Ropa a zemný plyn vznikli z odumretých zvyškov drobných mor-
ských živočíchov, planktónu. Odumreté zvyšky živých organiz-
mov klesli na morské dno, kde ich prikryli vrstvy bahna a piesku. 
V prostredí bez prístupu vzduchu, pod veľkým tlakom a pri vzras-
tajúcej teplote sa odohral proces rozkladu, výsledkom ktorého bol 
vznik ropy a zemného plynu.
Väčšina ropy a zemného plynu sa nenachádza na miestach svojho 
vzniku, ale využijúc svoje skupenstvo sa pokúša „utiecť“, až kým sa 
medzi vrstvami pevných hornín nedostane do pasce. Mimoriadne 
vhodnými pascami pre ropu a plyn sú antiklinály vrásových pohorí.

V spojitosti s procesom vzniku hor-
nín sa v určitých častiach zemskej 
kôry vytvorili bohaté rudné ložiská 
vhodné na ťažbu. Vznik rudných 
ložísk je spojený s magmatickými 
a  sedimentačnými procesmi. Uh-
lie vzniklo z  odumretých zvyškov 
pradávnych lesných porastov, ropa 
a zemný plyn vznikli z odumretých 
zvyškov morských živočíchov.  

Zhrnutie
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FORMOVANIE ZEMSKÉHO POVRCHU
„Sochári“ georeliéfu

Ktoré sú najdôležitejšie vonkajšie sily?

Ako prebieha mechanické a chemické zvetrávanie hornín a čo je výsledkom týchto 
procesov?

NEPOKOJNÁ ZEM – LITOSFÉRA

silné teplotné výkyvy a s nimi spojená zmena obje-
mu. Horniny praskajú a drobia sa. Najväčšie účinky 
sa prejavujú tam, kde je povrch bez rastlinstva. Ta-
kýmto podmienkam najviac zodpovedá tropické púš-
ťové podnebie, kde denné teplotné výkyvy dosahujú
50–70 °C.
V  studených oblastiach našej planéty, za polárnym 
kruhom alebo vo vysokých pohoriach, spôsobuje ta-
kéto zvetrávanie ľad. Voda, ktorá sa dostane do puk-
lín, v horninách zamrzne a jej objem sa môže zväčšiť 
až o 9 %. Pri častom striedaní zamŕzania a roztápania 
sa pukliny v horninách rozšíria, hornina sa rozpadne 
a začne zvetrávanie.
Chemické zvetrávanie je také, pri ktorom dochá-
dza k zmene chemického zloženia hornín. K také-
muto zvetrávaniu je potrebná voda s obsahom kyse-
lín. Účinky zvetrávania rastú úmerne so zvyšovaním 
teploty. Preto najintenzívnejšie chemické zvetrávanie 
prebieha v  teplých a  vlhkých tropických oblastiach. 
Rôznorodé chemické procesy dokážu rozložiť aj naj-
tvrdšie horniny tak, že ich rozdrobíme aj v rukách.

Tvar zemského povrchu neformujú iba gigantické 
sily v  podobe tektonických pohybov a  vulkanickej, 
zemetrasnej alebo horotvornej činnosti. Okrem tých-
to vnútorných síl, ktorých energia pochádza z vnútra 
Zeme, sa na pestrosti zemského povrchu podieľajú aj 
vonkajšie sily (voda, vietor a ľad). Činnosť vonkajších 
síl živí energia, ktorá pochádza zo slnečného žiarenia.

K tomu, aby sa vonkajšie sily pustili do „práce“, je po-
trebné najprv narušiť, rozdrobiť tvrdé horninové bloky, 
ktoré vznikli činnosťou vnútorných síl. Túto prácu – 
v závislosti od klimatických podmienok daného úze-
mia – vykonáva mechanické a chemické zvetrávanie.
Mechanické zvetrávanie spôsobuje zmeny iba vo 
veľ kosti horninových blokov. No čoraz menšie 
kusy rozdrobené horniny nemenia svoje chemické 
zloženie. Takúto formu zvetrávania často vyvolávajú 

Pásmo Ánd, ktoré pohlcujú vlastné rozdrobené zvetraliny.
V ktorom podnebnom pásme je proces drobenia hornín najintenzívnejší?54

Zvetrávanie hornín: mechanické 
a chemické zvetrávanie

30446Azemberszlovk1–142korr4.indd   54 2014.07.10.   11:58



          

Zvetrané horniny ďalej „opracúvajú“ vonkajšie sily 
(tečúca voda, more, ľad, vietor). Samotná voda, ľad 
alebo vietor ešte nepredstavujú skutočnú silu, ale 
účinky ich „práce“ zvyšuje materiál, ktorý prepravujú 
(piesok, štrk, úlomky hornín). Ten plní funkciu me-
chanického kladiva, sekáčika alebo vírivky. 
Zosuvy tvoria medzi vonkajšími silami osobitnú sku-
pinu. V tomto prípade spôsobujú pohyb hornín tzv. 
gravitačné procesy. Pri zosuvoch sa môžu dať do 
pohybu celé horninové bloky, jemný ma-
teriál aj obrovské skaly. Po takom-
to rozsiahlom zosuve v  Sikulsku 
v roku 1837 vzniklo známe jazero 
Gyilkos.
Už niekoľko tisícročí je „novou 
vonkajšou silou“ človek. Po po-
vrchovej ťažbe zanechal obrovské 
jamy, z  odkrytej hlušiny vytvoril 
umelé holé kopce. Pri stavbe ciest 
odrezal celé úbočia a  pri výstavbe 
sídlisk zarovnal terén. Takýmto spôsobom pri ťažbe, 
priemyselnej činnosti a výstavbe miest človek pretvá-
ra a ničí pôvodne prirodzené povrchové formy, čím 
vzniká nová, tzv. kultúrna krajina. 
Jednotlivé vnútorné a vonkajšie sily, ktoré sa vzájom-
ne dopĺňajú alebo sú protichodné, spoločne formujú 

Tiesňava potoka vo vulkanických horninách (Island).
Kde sa nachádzajú najväčšie kaňony sveta?

Umelý vrch: povrchová ťažba síry v Karpatoch (Rumunsko).

zemský povrch. Korytá potokov sa zarezávajú do sva-
hov sopiek, riečnu dolinu v pohoriach vyznačia zlomy 
alebo prešmyky, vietor prenáša piesok, ktorý uložili 
vodné toky, vo vysokých pohoriach sa v bývalých ľa-
dových dolinách krútia horské potoky.

šmyková plocha

 VRSTVOVÝ ZOSUV
OBLÚKOVÝ ZOSUV

ROZDROBENÁ STENA

Najčastejšie typy zosuvov

sutinový svah

„Nástup“ vonkajších síl

55

šmyková
plocha

Pestrosť povrchových foriem 
je výsledkom súboja vnútor-
ných a vonkajších síl. Činnosť 
vonkajších síl začína mecha-
nickým a  chemickým zvetrá-
vaním. Formovanie povrchu 
vonkajšími silami pozostáva 
z pustnutia (zvetrávania), pre-
nosu a ukladania materiálu.  

Zhrnutie
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DEJINY ZEME
Kronika miliónov rokov

Ktoré sú najdôležitejšie udalosti jednotlivých geologických období?

Kedy začal život na našej planéte?

Kedy prebiehala najväčšia horotvorná činnosť?

Kde sa nachádzajú mladé a kde staršie horské sústavy?

Obdobia dejín Zeme boli pomenované podobne ako 
dejiny obdobia dejín ľudstva (pravek, starovek, stre-
dovek, novovek). V rámci tohto dlhého, niekoľko de-
siatok, ba stoviek miliónov rokov trvajúceho geolo-
gického vývinu rozlišujeme obdobia a periódy.

Od vzniku pevnej zemskej kôry odhadujú vedci vek 
Zeme na 4,6 mld. rokov.
Takýto čas je pre človeka v podstate nepredstaviteľ-
ný. Z prvých 0,4 mld. rokov nemáme priame dôkazy, 
nakoľko najstaršie horniny, ktoré sa našli v Grónsku, 
majú „iba“ 4,2 miliardy rokov. 
Podľa predpokladov vznikla naša Zem z  prachu 
a plynov, ktoré krúžili okolo pravekého Slnka. Pri 
jej vzniku zohrali dôležitú úlohu meteoroidy, kto-
ré pri chýbajúcej atmosfére bez prekážky dopadali 
na jej povrch. Dopadom mete-
oroidov hmotnosť Zeme 
postupne rástla. Hustý 
dopad vyvolal uvoľ-
nenie tepelnej ener-
gie, ktorá roztavila 
horniny pravekej 
zemskej kôry a  vy-
volala intenzívnu 
vulkanickú činnosť. 
Z  vulkanických plynov 
vzniklo praovzdušie, ktoré 

pozostávalo v prvom rade z vodných pár a oxidu uh-
ličitého. Keď sa zemský povrch ochladil pod 100 °C,
nastalo vyzrážanie vodných pár. Bolo to obdobie, 
keď sa „narodil“ praoceán. Spomedzi 3,5 mld. rokov 
starými horninami je veľa lávových pokrovov, ktoré 
pochádzajú z podmorskej, oceánskej vulkanickej čin-
nosti. V teplých vodách praoceánu sa niekedy pred 
3,5–3,8 miliardami rokov objavil život v  podobe 
mikroorganizmov.
V praveku viackrát prebehla aj horotvorná činnosť. 
Pozostatky týchto pohorí tvoria najstaršie časti zem-
skej kôry, jadrá kontinentov, čiže dnešné pramasívy.

Začiatok prvohôr rátame od rozšírenia morských ži-
vočíchov s pevnou kostrou, ulitníkov. 
Pevninová činnosť zemského povrchu bola na začiat-

ku prvohôr sústredená medzi 
60° severnej a  južnej 

zemepisnej šírky, 
pričom Južná 

Amerika, Af-
rika, Austrália, 
Arábia, India 
a  Antarktída 

boli spojené do 
jednej spoločnej 

prapevniny – Gon-
dwany. 

Mapa Pangey.
Kedy boli prakontinenty takto spojené?

P
 

a
 

n
 

g
 

e
 

a

Prekambrium – pravek a predvek
(medzi 4,6 mld. a 560 mil. rokov)

Prvohory – starovek
(medzi 540 mil. a 235 mil. rokov)

NEPOKOJNÁ ZEM – LITOSFÉRA
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Obdobie Perióda Geologický vývoj
Pred mil. 

rokov
Š

TV
R

TO
-

H
O

R
Y

Holocén Oteplenie, vývin dnešného pobrežia kontinentov a súčasnej živej prírody. 0,01

Pleistocén Ochladenie v druhej polovici doby ľadovej. Začiatok vývoja dnešnej prírody. Objavenie 
pračloveka.

2,4

TR
E

ŤO
H

O
R

Y

Pliocén Spojenie Severnej a Južnej Ameriky. Rozšírenie cicavcov. 5,3

Miocén Pokračovanie vrásnenia Eurázijskej a Pacifi ckej horskej sústavy. Vývin paroháčov, 
slonov a opíc.

25

Oligocén Náraz Indickej a Eurázijskej platne. Vznik Himalájí. Oddelenie Austrálie a Antarktídy. 37

Eocén Uzavretie oceánskych paniev v oblasti Eurázijskej horskej sústavy. Začiatok vlády 
cicavcov.

65

D
R

U
H

O
H

O
R

Y Krieda Začiatok vrásnenia Eurázijskej horskej sústavy. Prvé cicavce a krytosemenné rastliny. 
Koncom obdobia vyhynutie dinosaurov.

140

Jura Začiatok delenia Pangey. Vláda dinosaurov. 195

Trias Menšie oceánske panvy v zóne Eurázijskej horskej sústavy. Prvé ihličnaté stromy. 235

P
R

V
O

H
O

R
Y

Perm Vznik Pangey. Koncom obdobia zánik okolo 90% vtedajšieho rastlinstva a živočíšstva. 285

Karbón Hlavná fáza variského vrásnenia. Bujná močaristá vegetácia, základ neskoršieho 
vzniku čierneho uhlia.

350

Devón Koniec kaledónskeho vrásnenia, začiatok variského vrásnenia. 405

Silúr Hlavná fáza kaledónskeho vrásnenia. Prvé suchozemské rastlinstvo. 440

Ordovik Začiatok kaledónskeho vrásnenia. 500

Kambrium Prvé praveké pozostatky. Vznik ozónovej vrstvy, prvé stopy života na pevnine. 590

STAROHORY
Predvek Štyri etapy vzniku horstiev, po ich zvetraní vznik pramasívov. Viaceré doby ľadové. 

Rozšírenie života v oceánoch.
2500

PRAHORY
Pravek Vznik praovzdušia a praoceánu. Vytvorenie prvej zemskej kôry. Prvé stopy života 

(stromatolity).
4600

V prvohorách prebehli dve významné vrásnenia. Ka-
ledónske, ktoré začalo pred 450 mil. rokmi, spojilo 
praveké časti Európy a Severnej Ameriky.
Do Kaledónskej horskej sústavy patria okrem iného 
pohoria Škandinávie, Škótska, východného Grónska 
a severná časť Apalačského pohoria.
Variské vrásnenie, ktoré začalo asi pred 350 mil. rok-
mi, spojilo najskôr uvedené časti Európy a Severnej 
Ameriky s Gondwanou a neskôr pozdĺž pohoria Ural 
aj s pravekou Áziou.
Pozostatkami tohto vrásnenia sú napr. Francúzske 
a Nemecké stredohorie, okrajové pohoria českej kot-
liny, Rodopy na Balkánskom polostrove, Ural, Veľké 
predelové pohorie v Austrálii a južná časť Apalačské-
ho pohoria.

Na konci prvohôr sa takto vytvoril jeden mohutný 
spojený prakontinent – Pangea. Prakontinent ob-
mýval jediný praoceán – Panthalassa. Od východu 
sa do prakontinentu vklinil rozsiahly záliv – Tethys.
Prvé živé organizmy sa na pevnine objavili v prvo-
horách (ordovik), po vzniku ozónovej vrstvy (O3), 
ktorá sa vytvorila z kyslíka (O2), ktorý vyprodukovali 
morské riasy – algy. V tomto období sa objavili prvé 
suchozemské rastliny a  živočíchy (stavovce). Potvr-
dením bujnej vegetácie karbónu (obrovské paprade, 
machy, lišajníky a  trávy) sú ložiská čierneho uhlia. 
Koniec prvohôr znamenal vyhynutie veľkého počtu 
druhov morských bezstavovcov.

Dejiny Zeme. Ak stojíme pred odkrytou vrstvou usadených hornín, spravidla navrchu nachádzame najmladšie vrstvy a staršie vrstvy sú 
umiestnené naspodu. Podobne aj naša tabuľka „mladne“ smerom zdola nahor a tak ju odporúčame čítať, lebo tak zapadajú jednotlivé 
udalosti do seba a vytvárajú ucelený obraz!
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Austrália

Antarktída

pred 65 mil. rokov

Severná 

Amerika

Južná
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Eurázia

Austrália

Antarktída

India

pred 135 mil. rokov

Gondwana

Laurázia

Tethys

P
a

n
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e
a

pred 200 mil. rokov

Panthalassa

Pohyb kontintentov od triasu po dnešok. Ako a v ktorých obdobiach 
sa prakontinent rozčlenil na ďalšie kontinenty?  

A középidõ eseményei

(235 millió és 65 millió év között)

Druhohory delíme na tri rôznorodé časové úseky 
(trias, jura, krieda). 
Trias bolo ešte pokojné obdobie s hromadením mor-
ských usadenín, kým v jure začína delenie Pangey. 
Jura je obdobím dinosaurov. Dinosaury sa objavili 
už začiatkom prvohôr a  na Zemi panovali takmer
140 mil. rokov. 
Krieda je pokračovaním delenia Pangey. Začína ho-
rotvorná činnosť: v  okrajových oblastiach Tichého 
oceánu – vzniká Pacifi cká horská sústava a v priesto-
re zužujúceho sa zálivu Tethys začína vrásnenie Eu-
rázijskej horskej sústavy. 
Koncom kriedy dinosaury náhle vyhynuli.
V rastlinných druhoch získali prevahu krytosemenné 
rastliny.
Z tohto obdobia pochádzajú ložiská bauxitu v Zadu-
najskom stredohorí.

V treťohorách sa ukončilo vrásnenie Pacifi ckej hor-
skej sústavy, do ktorej v okrajových častiach Tichého 
oceánu vo východnej Ázii patria okrem iného Kam-
čatka a Japonské ostrovy, v Severnej Amerike Kor-
dillery a v Južnej Amerike Andy.
Eurázijská horská sústava vznikla z usadenín v pan-
ve oceánu Tethys, ktorý sa uzatváral ako nožnice, ako 
aj z hornín v okrajových častiach africkej a eurázijskej 
litosférickej platne. Najdôležitejšie časti tejto horskej 
sústavy sú pohoria: Atlas, Pyreneje, Alpy, Karpaty, 
Apeniny, Dinárske a  Balkánske pohorie, Kaukaz, 
okrajové pohoria Malej Ázie a Iránskej panvy a Hi-
maláje.

Štíty pacifi ckej horskej sústavy v Andách. 
Prečo je v Andách taký častý výskyt vulkanických pohorí?

Druhohory – stredovek
(medzi 235 mil. a 65 mil. rokov)

Treťo- a štvrtohory – novovek
(obdobie posledných 65 mil. rokov po dnešok)

58

oceánske 
chrbty

smer pohybu platní
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Koncom treťohôr sa uzatvára pre morské živočíchy 
vodná cesta v Strednej Amerike medzi Atlantickým 
a Tichým oceánom. Vzniká suchozemský most, ktorý 
sa čoskoro premení na skutočné „korzo cicavcov“ me-
dzi Severnou a Južnou Amerikou. 
V  treťohorách sa vytvorili najdôležitejšie ložiská 
hnedého uhlia, ropy a zemného plynu.
Najdôležitejšou udalosťou štvrtohôr, ktoré začali pred 
2,4 mil. rokov, boli ľadové doby, ktoré formovali po-
vrch planéty na severnej pologuli. Zaľadnenie sa roz-
šírilo na veľké územie Severnej Ameriky a  Eurázie 
(predovšetkým Európy). Ľadová pokrývka sa viackrát 
posúvala dopredu (glaciály), aby sa znova stiahla (in-
terglaciály), a tak formovala zemský povrch. V čase 

najväčšieho rozšírenia pred 200 tis. rokmi siahala 
hranica kontinentálneho ľadovca po čiaru Londýn – 
Kolín – Krakov – Kyjev. V oblastiach, ktoré sa nachá-
dzali južne od tejto hranice zaľadnenia, vytvoril vietor 
z jemných vyviatych usadenín sprašové oblasti. 
Posledná ľadová doba skončila pred 10 tis. rokmi. 
Od tohto obdobia rátame geologickú súčasnosť (ho-
locén), čiže dnešok.

Druhohorné vrstvy usadenín strážia v kanadskej prérii pozo-
statky pravekých plazov a obojživelníkov. Kde a ako sa môžu 
na zemskom povrchu objaviť pozostatky pravekých živočíchov?

Systém zlomov na Islande poukazuje na vzďaľovanie tekto-
nických platní. Na území akej povrchovej štruktúry sa nachádza 
Island?

Rozšírenie ľadovej pokrývky v období štvrtohôr v Európe

hranica najväčšieho zaľadnenia
zaľadnené územie na konci ľadovej doby

59

Pevná zemská kôra vznikla pred 4,6 miliardami 
rokov. Praovzdušie a praoceán vznikli vďaka vul-
kanickej činnosti. Najstaršie horniny sú staré 4,2 
mld. rokov, život sa na Zemi objavil najmenej pred 
3,5 mld. rokov. V prvohorách prebehlo kaledón-
ske a  variské vrásnenie Pacifi ckej a  Eurázijskej 
horskej sústavy. V  treťohorách sa dostali litosfé-
rické platne do dnešnej známej polohy. Pôvodný 
zemský povrch vo štvrtohorách výrazne pretvorili 
kontinentálne ľadovce.        

Zhrnutie
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ŠTRUKTÚRA A RELIÉF KONTINENTOV
Od pramasívov po nížiny

Ktoré celky georeliéfu patria medzi najdôležitejšie?

V čom sa odlišuje štruktúra pásmových a kryhových pohorí?

Ktoré časti kontinentov sú najstaršie?

Výsledkom akých procesov je dnešný obraz zemského povrchu?

      

NEPOKOJNÁ ZEM – LITOSFÉRA

Kontinent je rozsiahla pevnina zo všetkých strán 
obklopená morom. Z  geologického hľadiska však 
považujeme za kontinent len takú pevninu, ktorá má 
vlastné jadro, tzv. pramasív. 
Dnešný obraz kontinentov je výsledkom dlhotrvajú-
ceho geologického vývinu, počas ktorého sa k  jadru 
kontinentu, k  okrajom pramasívu, pripájali nové 
a  nové časti súše. Najdôležitejší proces horotvornej 
činnosti je vrásnenie usadených horninových vrstiev. 

Preto sa takto vzniknuté pohoria nazývajú vrásové 
pohoria. 
Mohutné vnútorné sily, ktoré pôsobia pri horotvornej 
činnosti, zasiahli aj staršie, dávno spevnené časti úze-
mia. V  týchto oblastiach sa z  pôvodných vrásových 
pohorí, ich zdvihom alebo poklesom pozdĺž zlomov, 
tzv. zlomovými poruchami, vytvorili kryhové poho-
ria. Takto sa z veľkých horských sústav, ktoré vznikli 
v prvohorách pri kaledónskom a variskom vrásnení, 
stali dnešné kryhové pohoria. V jednotlivých celkoch 
Pacifi ckej a Eurázijskej horskej sústavy, ktoré vznikli 

Rastúce kontinenty

Rozmiestnenie 
pramasívov. 
Vymenujte eurázijské 
pramasívy!

1. Kanadský, 2. Baltský, 3. Angara (Stredosibírsky), 4. Čínsky,
5. Dekanský, 6. Arabský, 7. Africký, 8. Guayanský, 9. Brazílsky,
10. Austrálsky pramasív

10

7

9

8

1 2

3

5

4

6
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v druhohorách a v treťohorách, je dobre viditeľná pô-
vodná vrásová štruktúra usadených vrstiev.
Rastu kontinentov napomohlo okrem horotvornej 
činnosti aj pričlenenie sedimentačných nížin, ktoré 
vznikli vyplnením poklesnutých území (panvy morí 
a jazier). 

Dnešné kontinenty sú „potomkovia“ mohutného 
prakontinentu – Pangey. Vznikli jeho rozdelením 
a svoje dnešné miesta zaujali asi pred 10-12 milión-
mi rokov. Pobrežia kontinentov, ako ich dnes po-
známe, sa vytvorili iba pred pár tisíc rokmi. Počas 
ľadových dôb bola úroveň svetového oceánu oveľa 
nižšia, ako je dnes. Po roztopení ľadu sa jeho hladi-
na zdvihla, ale zároveň sa zdvihli aj odľahčené časti 
pevnín. Dnešné obrysy kontinentov sú teda výsled-
kom rovnováhy týchto dvoch protichodných pohy-
bov.
Zmeny na zemskom povrchu však môžeme pozo-
rovať aj v priebehu niekoľkých desaťročí. Niekde 
vyvolá takúto zmenu vulkanická činnosť, inde po-
zorujeme, ako sa do mora tlačí delta veľkej rieky, 
na inom mieste zmenia tvar povrchu zosuny alebo 
ústup ľadovca. 
Na formovaní kontinentov majú svoj podiel vnú-
torné sily – pohyby litosférických platní, tektonické 
procesy, horotvorná činnosť práve tak, ako aj ľad, 
voda, zosuny a ďalšie vonkajšie sily.

Pramasívy. Pramasívy sú vytvorené z  najstarších častí zemskej 
kôry a k nim pripojených, denudáciou často úplne zarovnaných po-
zostatkov prvých prahôr. V niektorých častiach pramasívov sa na 
povrchu môžu objaviť najstaršie horniny. V takýchto prípadoch ide 
o nepokryté pramasívy. Neskôr sa na poklesnuté časti pramasívov 
na mnohých miestach vylialo more a prikryla ich vrstva usadenín. 
Preto sa takéto pramasívy volajú pokryté pramasívy. 
Medzi pramasívami sa v  rovnakej miere nachádzajú roviny (napr. 
väčšia časť Baltského štítu) a pohoria (napr. časť Brazílskej vysočiny).

Vrásové a kryhové pohoria. Prvotné formy vrásových pohorí sú 
dané spôsobmi ich vrásnenia. Väčšina kryhových pohorí vznikla zo 
starých zdenudovaných vrásových pohorí. Nájdeme medzi nimi 
však aj také kryhové pohoria, ktoré ani vo svojom „mladom veku“ 
nemali formu vrásového pohoria, ale vznikli priamo prostredníctvom 
zlomových porúch z  nezvrásnených usadených hornín, ktoré boli 

vyzdvihnuté do rozličných výšok. Konečnú podobu dodávajú po-
horiam – popri prvotných formách – vonkajšie sily. Práca vonkajších 
síl je ovplyvnená výškou pohoria. Nižšie položené pohoria formujú 
predovšetkým vodné toky, kým do výšky vyzdvihnuté pohoria môžu 
mať aj snehové čiapky. Z toho dôvodu nachádzame medzi kryho-
vými aj vrásovými pohoriami také, ktoré formovala iba tečúca voda, 
ale aj také, v ktorých zanechal stopy činnosti ľad. 

Roviny. Roviny sú také vodorovné územia, na ktorých sklon svahu 
neprekročí 6 % (60 cm/100 m). 
Najväčšie riečne roviny (napr. Pádska nížina, riečna panva Ama-
zonky a Mississippi) vznikli vyplnením klesajúcich riečnych paniev. 
Rovinaté územia zanechal aj kontinentálny ľadovec (napr. nepokry-
té pramasívy Baltského a Kanadského štítu). Na základe nadmor-
skej výšky delíme roviny na preliačiny (pod úrovňou mora), nížiny
(0–200 m nad morom) a náhorné plošiny (nad 200 m).

Vyššie pásma Karpát majú vrásovo-zlomovú štruktúru (Rumunsko).
Nachádzajú sa ešte v Karpatoch ľadovce?

Dokonalá rovina vyplnenej Potiskej nížiny.
Kedy uzavreli rieku Tisu medzi hrádze?

Pangea, základ kontinentov
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Kontinenty sú rozsiahle pevniny obklopené mo-
rom so samostatným jadrom, tzv. pramasívom. 
Dnešné kontinenty (Európa, Ázia, Afrika, Se-
verná a  Južná Amerika, Austrália a  Antarktída) 
vznikli dlhým geologickým vývinom. Územia 
kontinentov sa zväčšovali pričlenením pohorí 
(kryhové a  vrásové pohoria) a  nížin (vyplnené 
a zdenudované nížiny)        

Zhrnutie
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Monzúnová oblačnosť v Himalájach.
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ATMOSFÉRA – OCHRANNÝ ŠTÍT 
OKOLO NAŠEJ PLANÉTY
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ZLOŽENIE A VERTIKÁLNA ŠTRUKTÚRA
ATMOSFÉRY
Životodarné ovzdušie

Ako ovplyvňuje atmosféra život na našej planéte?

Aké je zloženie atmosféry?

Ktoré sú hlavné vrstvy atmosféry?

V ktorej vrstve atmosféry prebiehajú procesy, ktoré ovplyvňujú počasie?

      

Našu planétu obklopuje do výšky niekoľ ko desať-
tisíc kilometrov vzdušný obal – atmosféra. Smerom 
nahor, približne vo výške 30 000 km, voľne prechádza 
do veľmi riedkeho medziplanetárneho priestoru.
Atmosféra umožňuje život a  zároveň ho aj chráni. 
Kyslík, ktorý vdychujeme, nás drží pri živote, klima-
tologické činitele a procesy v atmosfére určujú, či je 
dané územie vhodné na osídlenie a poľnohospodár-
sku činnosť. Atmosféra nás súčasne chráni tým, že 
zachytáva škodlivé slnečné žiarenie a  zároveň spô-
sobuje, že v atmosfére zaniknú a zhoria meteoroidy, 
ktoré smerujú k Zemi.

Atmosféra je zmes rôznych plynov, ktorý obsahuje 
tekuté aj pevné častice.
Množstvo, percentuálny pomer niektorých plynov, 
sa nemení počas celých tisícročí. To sú tzv. stále ply-
ny. Sem patrí dusík (N) 78%, kyslík (oxigén) 21% 
a  vzácne plyny (argón, neón, kryptón, hélium, xe-
nón). Zastúpenie niektorých plynov sa behom nie-
koľkých rokov alebo desaťročí môže zmeniť. Takéto 
plyny patria do skupiny premenlivých plynov (oxid 
uhličitý – CO2, metán, vodík, ozón – O3). Množstvo 

Cestovanie na hranici troposféry
Náš stroj sa majestátne kotúľa na začiatok štartovacej dráhy. 
Obrovský kovový vták sa otočí a rovno pred sebou má betónovú 

čiaru štartovacej dráhy. Jemne mrholí, ale nie je zima. Teplomer pred 
letiskom ukazoval +15 °C. 

„O minútu vzlietneme!“ pokojným hlasom oznamuje pilot. Potom 
zaburácajú motory, stroj naberá čoraz väčšiu rýchlosť, budovy letiska 
sa strácajú a zrazu sa dvíhame do výšky. Pod nami sa všetko rýchlo 
zmenšuje. Do okien lietadla búši čoraz silnejší dážď. Ešte chvíľu vidí-
me, ako sa pod nami vinie rieka, no potom sa stroj zaborí do obla-
kov. Obklopí nás sivá hmla, stroj sa pri silnejšom náraze vetra občas 
zatrasie. Ešte dlhé minúty stúpame. Na monitore, ktorý je v priestore 
pre cestujúcich, môžeme sledovať meniace sa údaje o  výške letu 
a vonkajšej teplote. Vidíme, ako s narastajúcou výškou teplota klesá. 

Potom sa dostávame nad pásmo oblakov a  cez okná lietadla 
nás zaplaví slnečné svetlo. Čoskoro zhasne nápis, ktorý upozorňoval 
cestujúcich, aby zostali pripútaní. Dosiahli sme tzv. cestovnú výšku 
letu. Podľa údajov na obrazovke letíme k cieľu vo výške 9–10 tisíc 
metrov. 

Letíme teda v  blízkosti hraníc troposféry. Pod nami je súvislé, 
takmer biele more oblakov. Dážď z oblakov zalieva Zem pod nami, 
kým tu, vysoko nad oblakmi, iskria slnečné lúče. Zvykne sa vravieť, 

že „nad oblakmi je vždy modré nebo“. Je to naozaj tak, to nebo je 
neskutočne modré. Z reproduktorov sa opäť ozve kapitán: „Letíme 
vo výške 10 tisíc metrov, vonkajšia teplota –50 °C.“ Keď to počujeme, 
ešte aj v príjemne vykúrenom lietadle nás na chvíľu strasie a zamyslí-
me sa, aké je to zvláštne. Tu, „blízko pri Slnku“ a v žiarivých slnečných 
lúčoch, je –50 °C, kým dole na Zemi, kde prší, sme nechali príjem-
ných +15 °C.

Zo zamyslenia nás opäť vytrhne kapitánov hlas: „Pripútaj-
te sa, prosím, o chvíľu pristávame!“

Na hranici troposféry.
Zisti, prečo lietajú lietadlá v tejto výške!

ATMOSFÉRA – OCHRANNÝ ŠTÍT OKOLO NAŠEJ PLANÉTY

V chemickej kuchyni ovzdušia
– zloženie atmosféry

64
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jú v najspodnejšej časti atmosféry

          

niektorých plynov v  atmosfére sa môže zmeniť po-
čas niekoľkých dní alebo týždňov. Toto sú tzv. silne 
premenlivé plyny (vodné pary, oxid uhoľnatý – CO, 
oxidy dusíka a síry, amoniak a pod.)

V dôsledku zemskej gravitácie sa 95% hmoty atmo-
sféry sústredilo v jej spodných vrstvách do výšky 20 km!
Kvôli vplyvu atmosféry na pozemský život je vhodné, 
aby sme sa oboznámili s  jej vertikálnou stavbou do 
výšky 1000 km, čiže s jej sférami. 
Najdôležitejšou časťou atmosféry je troposféra, ktorá 
siaha priemerne do výšky 10–12 km. Obsahuje oko-
lo 80 % atmosférickej hmoty a  takmer celý objem 
vodných pár. Troposféra je „kuchyňou“ počasia, alebo 
jeho „javiskom“, nakoľko sa v nej odohrávajú takmer 
všetky atmosférické procesy spojené so zmenou po-
časia. Teplota, tlak aj hustota vzduchu v  troposfére 
s narastajúcou výškou klesajú. Na hornej hranici tro-
posféry dosahuje teplota mínus 50–60 °C.
Nad ňou, vo výške 11–50 km, sa umiestňuje stratosfé-
ra. Teplota v stratosfére výrazne stúpa a na jej hornej 
hranici dosahuje teplotu zemského povrchu (okolo
10 °C). Teplota stúpa vďaka ozónu, ktorý pohlcuje sl-
nečné žiarenie. Ozón (O3) robí v stratosfére obrovskú 
službu, lebo fi ltruje, zachytáva škodlivé slnečné žiarenie, 
čím chráni život na Zemi. Ozón patrí medzi premen-
livé plyny, preto sa ozónová vrstva neustále rozpadáva 
a znovu obnovuje. Táto časť atmosféry je miestom vý-
skytu rýchlych vzdušných prúdov (tzv. dýzové prúdenie).
Mezosféra sa nachádza vo výškach medzi 50–90 km. 
Teplota v nej opäť klesá, na hranici mezosféry sa pohy-
buje medzi mínus 90–120 °C, čo znamená, že mezosfé-
ra je najchladnejšia časť atmosféry. Aj mezosféra chráni 
našu Zem, nakoľko v jej vrstvách zhorí väčšina mete-
oroidov ešte skôr, než dopadnú na Zem. Termosféra, 
ktorá sa nachádza nad ňou, opäť pohlcuje energiu a jej 
teplota sa zvyšuje (priemerná teplota sa pohybuje okolo 
+1000 °C). Aj táto vzdialená vrstva je pre človeka veľmi 
dôležitá, nakoľko jej ionizované vrstvy odrážajú rádiové 
vlny. Magnetické pole chráni našu planétu pred škod-
livým kozmickým žiarením. Jemné častice slnečného 
vetra zostávajú sčasti na obežnej dráhe okolo Zeme a 
sčasti postupujú po špirálovitej dráhe pozdĺž magne-
tických siločiar k pólom. Nazhromaždené v termosfére 
vyvolávajú úkaz známy pod názvom polárna žiara.

Prečo môžeme povedať, že atmosféra je ochrancom života 
na Zemi?

Vrstvy atmosféry

65

Smerom nahor vo „vzdušnom oceáne“
– vertikálna štruktúra atmosféry

Atmosféra je podmienkou života na Zemi a zá-
roveň ho aj chráni. Atmosféru tvorí zmes stálych, 
premenlivých a  silne premenlivých plynov. Naj-
väčšie zastúpenie v nich majú dusík (N) a kyslík 
(O). Spodnú, 1000 km vrstvu, členíme na základe 
rozloženia teploty na troposféru (kuchyňa poča-
sia), stratosféru (ozónová vrstva), mezosféru (stu-
dená vrstva) a termosféru (horúca vrstva).    

Zhrnutie

80 km
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ZOHRIEVANIE OVZDUŠIA
Po stopách slnečných lúčov

Ako sa zohrieva ovzdušie?

Akú úlohu zohráva pri ohrievaní ovzdušia zemský povrch?

Prečo je pre život na Zemi dôležitý skleníkový efekt?

Od čoho závisí miera ohrievania?

Prečo sa ochladí vzduch počas jasných bezoblačných nocí?

      

A levegõ felmelegedése: összjáték a napsugárzás, 

a légkör és földfelszín között

Slnečné žiarenie dopadá na zemský povrch po pre-
chode atmosférou. Kvôli jej vlastnostiam dopadne na 
zemský povrch iba polovica žiarenia. Okolo 30% sa 
odrazí späť do kozmického priestoru a asi 15% po-
hltí atmosféra. Najväčší podiel na pohltení slnečného 
žiarenia majú ozón, vodné pary, metán a oxid uhličitý. 
Pri pohlcovaní dochádza k uvoľňovaniu energie, kto-
rá však ohrieva ovzdušie iba v malej miere.
Slnečné žiarenie vie zohriať vzduch iba sprostred-
kovane, pomocou zemského povrchu. Pohltením sl-
nečného žiarenia sa zemský povrch zohreje a spätným 
vyžarovaním odovzdá teplo spodnej vrstve ovzdušia. 

Väčšiu časť takto vyžarovaného tepla pohltia vodné 
pary, metán a oxid uhličitý, ktoré ho potom usmer-
nia späť na Zem. Túto vlastnosť atmosféry nazývame 
skleníkový efekt. Tento jav – ktorý je v  skleníkoch 
umelo vyvolaný – významne zodvihne teplotu v prí-
zemných vrstvách atmosféry. Bez skleníkového efek-
tu by bola teplota pri zemskom povrchu namiesto 
dnešných plus 15 °C mínus 20 °C.

Guľovitý tvar Zeme, rôznorodosť hornín a rastlinnej 
pokrývky spôsobujú, že miera zohrievania ovzdušia 
závisí v prvom rade od dvoch činiteľov:
 uhla dopadu slnečných lúčov,
 dĺžky slnečného svitu.
Toto zohriatie ďalej ovplyvňujú: 
 vlastnosti zemského povrchu (farba, zloženie),
 reliéf,
 rastlinná pokrývka.
Čím je uhol dopadu slnečných lúčov na zemský 
povrch väčší, tým viac energie 
sa dostáva na rovnako veľ kú 
plochu. Z  astronomického 
hľadiska sa uhol dopa-
du slnečných lúčov na 
guľovitom tvare Zeme 
zmenšuje od rovní-
ka smerom k  pólom. 

spätný odraz 
od atmosféry

spätný odraz 
od oblakov

spätný odraz 
od zemského 
povrchu

5%

6%

21%

Miera zohrievania: súhra medzi uhlom dopadu 
slnečných lúčov, dĺžkou slnečného svitu 
a vlastnosťami zemského povrchu

Straty slnečného žiarenia
Prečo sa ochladí vzduch za 
jasných nocí?

Príliv 
slnečného 
žiarenia 

100%

na povrch 
dopadajúce 
žiarenie

pohltenie 
atmosférou

pohltenie 
oblakmi

50
%

15
% 3%

ATMOSFÉRA – OCHRANNÝ ŠTÍT OKOLO NAŠEJ PLANÉTY

Zohrievanie ovzdušia: súhra medzi slnečným 
žiarením, atmosférou a zemským povrchom
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Na južnej pologuli bývajú na juh orientované svahy menej zasnežené 
a preto môžu byť viac zľadovatelé (Aconcagua, Andy, Argentína).
Pohľad na severné svahy na tom istom mieste svedčí o silnejšom
slnečnom žiarení. Ako ovplyvňuje otepľovanie guľovitý tvar Zeme?

Nabielo natrené domy 
v horúcom Maroku 
odrážajú slnečné lúče.
Ako ovplyvňuje otepľo-
vanie farba zemského 
povrchu?

Vzdušné hmoty sú v neustálom pohybe. Teplý, rozpí-
najúci sa vzduch vystupuje do výšky a na jeho miesto 
sa tlačí ťažší studený vzduch. Vzostupné prúdenie, 
konvekcia, zohráva dôležitú úlohu pri tvorbe zrážok. 
Ale prúdenie vzniká aj v moriach a oceánoch, ktoré – 
ako sme mohli vidieť – dobre uskladňujú teplo. Tep-
lo, ktoré prichádza do určitej oblasti zemského po-
vrchu, teda preskupujú, premiestňujú horizontálne 
vzdušné prúdy (vietor), prípadne morské prúdy.

Z ľadu vyzdvihnutá tmavá skala sa ohreje (na povrchu je +20 °C) 
a roztopí časť ľadu, ktorý ju obklopuje (Antarktída).
Čo sa stane s tmavou skalou a jej okolím, ak ju v lete umiestnime na 
ľadový povrch?

Pozdĺž jednej rovnobežky sa zdanlivá výška Slnka 
nad obzorom mení v priebehu dní, čo znamená, 
že sa mení uhol dopadu, a tým aj zohrieva-
nie. Svoju rolu zohráva však aj reliéf, prí-
padne orientácia svahu. Aj pri rovnakom 
uhle dopadu slnečných lúčov môže nastať 
rozdielne ohrievanie. Záleží na tom, ako 
dlho svieti Slnko. Dĺžka slnečného svi-
tu sa vyjadruje v  hodinách – a  závisí od 
oblačnosti. V Škótsku, ktoré má oceánske 
podnebie, je ročná dĺžka slnečného svitu iba 
800 hodín, v  centrálnej Sahare 4000 hodín. 
V  Maďarsku sa táto hodnota pohybuje medzi 
1800–2100 hod./rok.
Vlastnosti zemského povrchu, rastlinná pokrývka 
a farba spôsobujú, že aj pri rovnakom množstve sl-
nečnej energie nastáva nerovnomerné ohrievanie. 
Inak sa zohrieva pevnina a inak oceán. Pevniny sa zo-
hrejú aj pri menšom množstve slnečnej energie, kým 
k zohriatiu rovnako veľkej vodnej plochy treba oveľa 
viac energie. 
Rôznorodé horniny, rôznorodá rastlinná pokrývka 
a  farba zemského povrchu spôsobujú tiež nerovno-
merné ohrievanie, veď aj spätný odraz slnečných lú-
čov je iný. Tak sa napríklad z dopadnutých lúčov spät-
ne odrazí od:
snehovej prikrývky 85–95%,
piesočnatého povrchu 37–40%,
ornej pôdy 15–20%,
listnatého lesa 10–20%,
ihličnatého lesa 5–15%.

Úloha vzdušných a morských prúdov

Zhrnutie

V  ohrievaní ovzdušia nad daným územím zo-
hrávajú svoju úlohu slnečné lúče, stav atmosféry, 
vzdušné a morské prúdy. Časť slnečného žiarenia 
sa po prechode atmosférou odráža späť alebo sa 
rozptýli. Spodné vrstvy atmosféry sa ohrievajú 
prostredníctvom zemského povrchu. Skleníko-
vý efekt je zadržiavanie tepla v atmosfére. Miera 
ohrievania závisí od uhla dopadu slnečných lúčov, 
od reliéfu, množstva slnečného svitu, od farby po-
vrchu a jeho pokrývky.    
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TEPLOTA, TLAK, VIETOR
Očakávané počasie I.

Ako môžeme charakterizovať zmeny denných, mesačných a ročných teplôt?

Čo je tlak vzduchu, ako sa mení a ako sa zobrazuje?

Ako vzniká vietor, čo ovplyvňuje jeho smer?

      

Z atmosférických procesov zaujímajú človeka najviac 
teplotné, tlakové, veterné a  zrážkové pomery. Tieto 
meteorologické prvky sú prvkami počasia a  podne-
bia. Počasie a podnebie sú však dva rozdielne pojmy!
Počasie v  danej zemepisnej oblasti je krátkodobý 
stav meteorologických prvkov, ich priebeh a zmena 
– počas niekoľkých hodín, dní.
Podnebie danej zemepisnej oblasti je dlhodobý 
(napr. viac desaťročí), pravidelne sa opakujúci a dob-
re pozorovateľný režim počasia.

Jej hodnoty sa môžu významne zmeniť aj počas jedné-
ho dňa. Takáto zmena sa nazýva denný chod teploty. 
Príčinou je striedanie dňa a noci a zmena uhla dopa-
du slnečných lúčov počas dňa. Denný chod teploty 
mierne zaostáva za zdanlivým pohybom Slnka. Po 
východe Slnka teplota nenarastá okamžite, nakoľko 
ešte cítiť vplyv nočného vyžarovania. Najvyššia denná 
teplota nastáva približne dve hodiny po kulminácii 
Slnka, nakoľko vzduch sa ohrieva sprostredkovane od 
zemského povrchu.

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Budapešť –2,5 0,0 4,9 11,3 16,0 20,0 21,3 20,6 16,9 11,4 5,5 0,8

Londýn 4,2 4,4 6,6 9,3 12,4 15,8 17,6 17,2 14,8 10,8 7,2 5,2

Na základe uvedených priemerných mesačných teplôt vypočítajme priemernú ročnú teplotu v Budapešti a v Londýne, prípadne priemerný 
ročný teplotný výkyv v týchto mestách!

Sibírska tajga je územie, kde sú najväčšie teplotné výkyvy na našej planéte, v zime 
pod –60 °C, v lete nad +30 °C.
V ktorých oblastiach našej planéty sú teplotné výkyvy najmenšie?

ATMOSFÉRA – OCHRANNÝ ŠTÍT OKOLO NAŠEJ PLANÉTY 

Teplota
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Cesta do najteplejšej oblasti našej planéty
Krajina je doslova žeravá. Nad rozpáleným pieskom vzduch len tak vibruje. 
Nachádzame sa v Afrike, v strednej časti Sahary, v Čade. Prešlo poludnie, 

pokúsime sa vytvoriť tienisté miesto na meranie teploty. Teplomer ukazuje 45 °C! 
Ešte je iba máj, no náš teplomer už celé dni neklesne v poobedňajších hodinách 
pod 40 °C. Pravda je, že aj táto nameraná teplota je o 12 °C nižšia od tej, akú 
namerali v líbijskej Sahare v auguste roku 1922. Vtedy tam vystúpil teplomer na 
57,3 °C, čo bolo najviac na Zemi...
Začal viať vietor, no teplota neklesá, ba práve naopak, pohyb vzduchu nám do-
slova praží kožu. Túžobne spomíname na nočné hodiny, keď sme sa v spacích 
vakoch pri 14 °C takmer triasli od zimy.
Ešte chceme zmerať teplotu piesku na povrchu. Ortuť pôdneho teplomeru zastr-
čeného do piesku sa dvíha viditeľne rýchlejšie, ako na prístroji, ktorým meriame 
teplotu vzduchu, a zastavuje sa na 52 °C!
Práve dokončujeme meranie, keď sa unavení, ale predsa len šťastní vracajú ďalší 
členovia expedície. Oni robili merania o niekoľko sto metrov ďalej, na miestach, 
kde sa spod piesku vynárajú čierne bazaltické skaly. Ich nadšenie vysvetľujú na-
merané hodnoty. Teplotu vzduchu aj oni namerali rovnakú 45 °C, ale na povrchu 
čiernych skál namerali 63 °C. Takmer o 20 °C vyššiu ako je teplota vzduchu. Ešte 
zaujímavejšie údaje získali, keď pôdny teplomer ponorili do pukliny v skale. Len 
v 10 cm hĺbke panovala už „iba“ 35 °C teplota. Ako sa zdá, čierna hornina sa 
zohreje iba na povrchu. Vieme si predstaviť, aké napätie musí vyvolať vo vnútri 
hornín takmer 30 °C teplotný výkyv. Práve tento teplotný výkyv napomáha 
zvetrávanie skál...

Pomocou údajov v texte vypočítajme denný teplotný výkyv ovzdušia!

Kontinent Najteplejšie Najchladnejšie

Afrika 57,7 °C Al’Azíziyah, Líbya
13. 9. 1966

–23,9 °C Ifrane, Maroko
11. 2. 1935

Antarktída 14,6 °C Hope Bay
5. 1. 1974

–89,2 °C stanica Vostok
21. 7. 1983

Ázia 53,9 °C Tirat svi, Izrael
21. 6. 1942

–71,2 °C Ojmjakon, Rusko
6. 2. 1933

Austrália 53,1 °C Cloncurry, 
Queensland
16. 1. 1889

–23,0 °C Charlotte Pass, Nový 
južný Wales 29. 6. 1994

Severná 
Amerika

56,7 °C Death Valley, USA
10. 7. 1913

–63,0 °C Snag, Kanada
3. 2. 1947

Južná 
Amerika

48,9 °C Rivadavia, Argentína
11. 12. 1905

–33,0 °C Sarmiento, Argentína
1. 6. 1907

Európa 50,0 °C Sevilla, Španielsko
4. 8. 1881

–55,0 °C Usť Sčugor, Rusko 
(dátum neznámy)

Extrémne teploty na kontinentoch

Najvyššie duny na našej planéte bývajú vyššie ako 400 m (Namíbia).
Odkiaľ pochádza toto obrovské množstvo piesku?

Z viacerých hodnôt nameraných počas dňa 
sa vypočíta priemerná denná teplota. Roz-
diel medzi najvyššou a  najnižšou teplotou 
nameranou počas 24 hodín nám udáva den-
ný teplotný výkyv.
Z priemerných denných teplôt sa vypočíta-
jú priemerné mesačné teploty,  z  nich zase 
priemerné ročné teploty. Z  hľadiska teplôt 
nám dané územie oveľa lepšie charakteri-
zuje ročný priemerný teplotný výkyv, čiže 
rozdiel medzi priemernou mesačnou teplo-
tou najteplejšieho a najstudenšieho mesiaca 
v roku.
Teplotné pomery sa dajú znázorniť aj na 
mapách. Miesta s rovnakou teplotou spájajú 
čiary, ktoré nazývame izotermy.

Atmosférické plyny udržuje v  blízkosti 
Zeme gravitačná sila našej planéty. Atmo-
sféra má svoju hmotnosť, ktorou tlačí na 
zemský povrch. Atmosférický tlak je váha 
vzduchového stĺpca, ktorá tlačí na 1 cm2 
vodorovného povrchu. Jednotkou tlaku 
vzduchu je hektopascal (hPa). Na úrovni 
morskej hladiny sa tlak vzduchu rovná tlaku 
1013 cm vysokého vodného stĺpca, čo pred-
stavuje 1013 hPa. Smerom do výšky klesá 
hrúbka vzduchového stĺpca, čiže klesá aj 
tlak. Podobne ako teplota, aj tlakové pome-
ry sa dajú znázorniť na mape. Čiary, ktoré 
spájajú miesta s rovnakým tlakom, nazýva-
me izobary.

Tlak vzduchu
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A szél

Rozdielne zohrievanie ovzdušia dvoch susedných oblastí vyvolá rozdiely 
v tlaku vzduchu. Tlakové rozdiely sa vyrovnávajú prúdením vzduchu. Prú-
denie smeruje z oblasti vysokého tlaku do oblasti s nižším tlakom. Horizon-
tálna, prízemná zložka tohto pohybu je vietor. Vetry dostali pomenovanie 
podľa smeru, odkiaľ vejú (severný, východný, severozápadný vietor atď.).
V skutočnosti neveje vietor medzi oblasťami s vysokým a nízkym tlakom 
priamočiaro, ale je ovplyvňovaný Coriolisovou silou, ktorá vzniká dôsled-
kom rotácie Zeme okolo vlastnej osi. Coriolisova sila odchyľuje smer všet-
kých vzdušných (ale aj vodných) prúdov. Na severnej pologuli odchyľuje 
prúdenie napravo (proti smeru hodinových ručičiek), na južnej naľavo. Mô-
žeme povedať, že ak stojíme na severnej pologuli chrbtom k vetru, oblasť 
nízkeho tlaku sa nachádza naľavo od nás, kým oblasť s vysokým tlakom je 
od nás napravo.

v e ľ k o s ť  z v e t r a l í n

skala štrk piesok hlina, soľ

v y p a r o v a n i e

 Formovanie povrchu v púšti. Akým spôsobom dochádza k zvetrávaniu hornín v púštnych oblastiach?

      

Vplyv Coriolisovej sily
Sila, ktorá vzniká dôsledkom rotácie 
Zeme, vychyľuje vetry na severnej polo-
guli doprava, na južnej doľava.

pôvodný 
smer

vytáča sa 
vpravo

smer rotácie Zeme

vychýlený 
vpravo

Pieskové záhyby ukazujú usporiadanie vetrom prepravovaných poskakujúcich pieskových zŕn (púšť 
Thar, India). Kde okrem púští môžeme vidieť takéto pieskové formy?

Vetrom opracované skaly z pieskovca 
(Karpaty, Rumunsko).

Prečo sa môže eolický reliéf vyskytnúť aj vo 
vysokých pohoriach?

Vietor
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prevládajúci smer vetra

BARCHAN

POZDĹŽNE DUNY

HVIEZDICOVITÉ DUNY

PRIEČNE DUNY

premenlivý vietor

mierne premenlivý vietor

stály smer 
vetra

rovnobežné,
pozdĺžne duny

zložené
duny

vznikajú strmé 
svahy

Typy dún
Vymenujme vonkajšie sily formujúce povrch! Ktorá sila prevláda 
v púšti?

Duny na pobreží Atlantického oceánu (Maroko).
Ktoré dva spoločne pôsobiace procesy vytvorili uvedené duny?

Tam, kde panuje vietor – povrch formujúca činnosť 
vetra
V  suchých oblastiach bez rastlinstva je vietor hlav-
nou vonkajšou silou, ktorá formuje zemský povrch. 
Vietor dokáže prepravovať iba malé, maximálne
1-2 mm veľké zrnká zvetralín. Veterná erózia je účin-
ná predovšetkým v oblasti piesočných púští.
Zrnká piesku – v závislosti od ich veľkosti a sily vet-
ra – prepravuje vo vzduchu alebo ich posúva ďalej 
na povrchu. Pohybujúci sa piesok spôsobuje veternú 
eróziu, opracováva, zodiera povrch hornín. Poskaku-
júce zrnká nie sú dobrí „skokani do výšky“, väčšinou 

sa dostávajú iba 15-20 cm nad zemský povrch. Do 
tejto výšky dokážu opracovať aj tvrdšie horniny. Takto 
vznikajú hríbovité skaly. V  menej pevnom povrchu 
vznikajú vyviate, poklesnuté územia, panvy. Takáto 
činnosť vetra sa nazýva defl ácia.
Tam, kde rýchlosť vetra poklesne, ukladá prepravova-
né zrnká piesku do dún a presypov. 
V miestach, kde zemský povrch nechráni súvislá vrs-
tva rastlinstva, sa môže veterná erózia prejaviť aj mimo 
púštnych oblastí. Takto sa z naviateho piesku vytvorili 
duny v Malom Kumánsku (Kiskunság) a v okolí Ní-
reďházy (Nyírség), ale podobným spôsobom vytvoril 
vietor pieskové duny aj pri morských pobrežiach.

71

O  počasí nám podávajú obraz priamo namerané úda-
je o  teplote, zrážkach, veterných pomeroch atď., kým 
o podnebí získame obraz iba na základe ich dlhodobého, 
priemerného stavu. Nerovnomerné zohrievanie povrchu 
a následné rozloženie teplôt spôsobuje tlakové rozdiely. 
Tieto rozdiely vyrovnáva horizontálne prúdenie vzduchu 
– vietor. Smer vetra ovplyvňuje rotácia Zeme okolo vlast-
nej osi. V suchých púštnych oblastiach je vietor význam-
nou vonkajšou silou, ktorá formuje zemský povrch.       

Zhrnutie
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VZNIK ZRÁŽOK
Očakávané počasie II.

V akom vzťahu sú teplota a vlhkosť vzduchu?

Čo je rosný bod, ako sa k nemu viaže vznik oblakov?

Čo je hmla, rosa a inovať?

Kde vzniká föhn?

      

Vodné pary v atmosfére patria do skupiny silne pre-
menlivých plynov. Obsah vodných pár, zmena ich 
množstva môžu byť spojené aj so zmenou ich sku-
penstva. Čiže nastáva premena plynného skupen-
stva na tekuté. Táto premena sa nazýva vyzrážanie 
(odtiaľ názov zrážky).

Mennyi vízgõz „fér el” a levegõben? – A tényleges 

és viszonylagos vízgõztartalom

Obsah vodných pár nám určuje vlhkosť ovzdušia. 
Vyjadruje sa v g/m3 a táto hodnota je tzv. absolútna 
vlhkosť. O pomeroch vlhkosti daného ovzdušia nám 
veľa neprezrádza, nakoľko závisí od jeho teploty. Čím 
je totiž teplota vzduchu vyššia, tým viac vodných pár 
môže prijať. Ku každej teplote vieme určiť to množ-
stvo vodných pár, ktoré ešte zotrváva vo vzduchu 
v plynnom skupenstve, ktoré sa do neho ešte „zmestí“.

Viac ako absolútna vlhkosť nám prezradí relatívna 
vlhkosť ovzdušia, ktorá v percentách vyjadruje pomer 
skutočného množstva vodných pár pri danej teplo-
te ku množstvu, ktoré je potrebné na jeho nasýtenie. 
Ale čo sa stane, ak sa vodnými parami 100% nasýtený 
vzduch:
 snaží pri danej teplote pribrať ďalšiu vlhkosť,
alebo 
 pri nasýtenom vzduchu začne klesať jeho teplota? 
V oboch prípadoch nastáva vyzrážanie, čiže preme-
na plynného skupenstva na tekuté. Takto vzniká 
rosa a preto sa táto teplotná hodnota, pri ktorej už 
vzduch nevie prijať viac vodných pár, nazýva rosný 
bod.

Teplý vzduch sa stáva redším ako jeho okolie a stúpa 
do výšky. Výstupom do výšky sa začína ochladzovať. 
Ak sa jeho teplota dostane pod rosný bod, dochádza 
k vyzrážaniu vodných pár. K tomu, aby vznikli vod-
né kvapky, je potrebný pevný podklad. Vo vzduchu sa 

Teplota (°C) –20 –10 0 10 20 30 35

Absolútna vlkhosť
(g/m3)

1,1 2,3 4,8 9,4 17,3 30,4 39,6

Hustá hmla v údolí horskej oblasti (Karpaty, Rumunsko).
Prečo sa hmla často usadí v takýchto údoliach a panvách?

ATMOSFÉRA – OCHRANNÝ ŠTÍT OKOLO NAŠEJ PLANÉTY

Koľko vodných pár „sa zmestí“ vo vzduchu?
– Absolútna a relatívna vlhkosť
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Od vyzrážania po vznik oblakov
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vždy nachádzajú prachové častice alebo iné znečisťu-
júce látky, na ktorých môže tento proces začať. 
Tieto látky, na ktorých začína vyzrážanie vodných pár, 
sú tzv. kondenzačné jadrá. Takto na kondenzačných 
jadrách zhromaždené drobné kvapôčky vytvárajú 
oblaky. 
Ak sa vzduch pod rosný bod ochladí pri zemskom 
povrchu, nevznikajú oblaky, ale hmla. Vyzrážanie 
môže nastať aj na predmetoch a rastlinách pri zem-
skom povrchu. Ak je na povrchu takýchto predmetov 
teplota vyššia ako 0 °C, vzniká rosa, ak je teplota niž-
šia ako 0 °C, vzniká inovať.

Pri stúpaní sa vzduch pred dosiahnutím rosného 
bodu ochladzuje každých 100 m o 1 °C. Ak stúpanie 
pokračuje aj po dosiahnutí rosného bodu, začínajú sa 
vytvárať oblaky. Nakoľko sa pri tomto procese uvoľ-
ňuje teplo, ďalšie ochladzovanie je miernejšie. Preto 
teplota stúpajúceho vzduchu po vytvorení oblakov 
klesá každých 100 m už len o 0,5 °C.
Čím vyššie vystúpia oblaky, tým je ich okolie chlad-
nejšie a  tak sa popri kvapkách začínajú vytvárať aj 
ľadové kryštáliky. Na kryštáliky namŕza čoraz viac 
vody, vystupovanie do výšky sa zastaví a začína vy-
padávanie. Zrážky teda vznikajú z  takých oblakov, 
ktoré obsahujú aj ľadové kryštáliky. Ak je teplota 
v blízkosti povrchu nad 0 °C, kryštáliky sa roztopia 
a padá dážď, ak je pod bodom mrazu, tak padá sneh. 
V lete, pri rýchlom vzostupnom ochladení, padá ľa-
dovec. Vtedy vznikajú také veľké ľadové guľôčky, že 
sa pri dopade na zem nestihnú roztopiť.
Podobný proces sa odohráva aj vtedy, keď vysoké po-
horie prinúti vzdušné prúdy vystúpiť do výšky. Na 
záveternej strane vzduch zostupuje. Jeho teplota – 

na rozdiel od výstupných prúdov – každých 100 m 
rastie o 1 °C a mohol by prijať viac vodných pár. Jeho 
relatívna vlhkosť postupne klesá a pri úpätí pohoria 
sa mení na teplý vietor. Tento suchý zostupný vietor, 
ktorý sa vyskytuje hlavne v Alpách, sa nazýva föhn.

pokles teploty 
0,5 °C/100 m

pokles teploty
1 °C/100 m

výška (m)

2500

2000

1500

500

1000

Vznik oblakov a zrážok v horskej oblasti.
Prečo sa zmení pokles teploty vystupujúceho vzduchu?

Vplyv föhnu.
Prečo sa föhn nazýva „požierač“ snehu?

teplota vzduchu
10 °C, relatívna 
vlhkosť 75%

500

1000

1500

2000

2500 m

pokle
s t

ep
loty 

0,5 °C
/100 m

zvyšovanie teploty 1 °C/100 m

teplota vzduchu 16 °C 
relatívna vlhkosť 26 °C

600 m

Lago Maggiore, 200 m St. Gotthard, 2114 m Vierwaldstattské jazero: 433 m

6 °C
100% 

14 °C
33% 

Od vzniku oblakov po padanie zrážok 
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Vlhkosť vzduchu môže byť absolútna alebo re-
latívna. K vyzrážaniu prebytočných vodných pár 
dochádza vtedy, keď teplota klesne pod rosný 
bod. Vyzrážanie začína na predmetoch v blízkos-
ti povrchu, alebo na kondenzačných jadrách vo 
voľnom vzdušnom priestore. Jeho výsledkom sú 
rosa, inovať, prípadne oblaky a  hmla. Zrážky sa 
tvoria vo vystupujúcom a  chladnúcom vzduchu. 
Podmienkou vzniku zrážok je vznik oblakov s ľa-
dovými kryštálikmi.        

Zhrnutie
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CYKLÓNY, ANTICYKLÓNY A FRONTÁLNE 
SYSTÉMY
Očakávané počasie III. 

Čo je cyklóna a kde vzniká?

Čo je anticyklóna a aké počasie sa k nej viaže?

Čo charakterizuje studený a teplý front?

Kde vznikajú tropické cyklóny a aké sú silné?

sdt.sulinet.hu      

Na meteorologických mapách často vidieť územia, na ktorých vytvá-
rajú izobary uzavreté koncentrické kruhy. Tlakový útvar s nízkym 
tlakom sa nazýva cyklóna (C), s vysokým tlakom anticyklóna (A). 

Cyklóny vznikajú v rýchlo prúdiacom vírivom vzduchu pri stretnutí 
studených a teplých vzduchových hmôt. Priemer vzdušného víru 
cyklóny býva 3-4000 km a môže pokrývať územie s rozlohou nie-
koľko miliónov km2.
Vo vnútri cyklóny panuje nízky tlak a preto v nej prúdi vzduch 
z okolitých miest s vyšším tlakom, smerom dovnútra. Ak by nepô-
sobila Coriolisova sila, vietor by prúdil presne do stredu cyklóny. 
V dôsledku uvedenej sily sa prúdenie v cyklóne na severnej pologuli 
vychyľuje napravo, na južnej naľavo. Vo vnútri cyklóny vystupuje 
vzduch do výšky a my už z predchádzajúcej kapitoly vieme, že s tým 
sa spája oblačnosť a vznik zrážok. Cyklóny teda prinášajú daždivé 
počasie. Na počasie v Európe majú významný vplyv cyklóny, ktoré 
vznikajú v oblasti Islandu.

Anticyklóny vznikajú vírivým prúdením na všetky strany na úze-
miach s  vysokým tlakom. Vo vnútri anticyklóny panuje vysoký 
tlak, preto v nej prúdi vzduch zo stredu smerom von. Ak by nepô-
sobila Coriolisova sila, prúdil by vietor zo stredu anticyklóny pria-
mo k  jej okrajom. V  dôsledku uvedenej sily sa prúdenie smerom 
von v anticyklóne na severnej pologuli vychyľuje napravo, na južnej 
naľavo. K zostupnému prúdeniu v anticyklóne sa viaže otepľovanie 
vzduchu a znižovanie vlhkosti, preto anticyklóny spôsobujú jasné 
a suché počasie. Anticyklóny vznikajú aj vtedy, keď studený povrch 

Centrum vysokého tlaku na severnej pologuli
Aké prúdenie vzduchu charakterizuje tieto tlakové 
útvary?

Centrum nízkeho tlaku na severnej pologuli

ATMOSFÉRA – OCHRANNÝ ŠTÍT OKOLO NAŠEJ PLANÉTY

Cyklóny

Anticyklóny
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ochladí nad ním umiestnené vzdušné hmoty. Na Si-
bíri a  v  Kanade dochádza v  zime vplyvom silného 
ochladenia k vytváraniu anticyklón. Anticyklóny pa-
nujú aj v polárnych oblastiach, okolo severného a juž-
ného pólu, kde studený vzduch zotrváva počas celé-
ho roka (grónska, prípadne antarktická tlaková výš).

K cyklónam, ktoré vznikajú na hranici teplých a stu-
dených vzdušných hmôt, sa viaže – ako sme videli – 
vznik zrážok. Hranice medzi rozdielnymi vzdušnými 
hmotami sa volajú atmosférické fronty (studený, prí-
padne teplý front). Pozdĺž studeného frontu prúdi 
do oblasti s  teplejším vzduchom studený vzduch,
kým v  prípade teplého frontu prúdi do oblasti 
s chladnejším vzduchom teplý vzduch. 
Teplý a ľahší vzduch teplého frontu tlačí pred sebou 
studený vzduch, pričom sa prešmykne ponad studené 
vzdušné hmoty. K tomuto pomalému prechodu tep-
lého frontu sa viaže viacdňové tiché daždivé počasie 
v pásme širokom 300–400 km. 
Po prechode teplého frontu nasleduje jasné, teplé po-
časie. Radosť je však predčasná, lebo na päty teplého 
frontu „dýcha“ ďalší studený front. Studený vzduch, 
ktorý v ňom rýchlo prúdi, „vyhodí“ teplý ľahký vzduch
do výšky. Toto rýchle ochladenie spôsobí v  úzkom,
50-70 km širokom pásme, výdatné búrky, často spo-
jené s krupobitím. Po prechode studeného frontu na-
stáva chladné, trblietavo čisté, jasné slnečné počasie.

Tropické cyklóny. Ako ovplyvňujú život ľudí cyklonálne systémy? Vyhľadajme na inter-
nete správy o ničivom pustošení tropických cyklón v rôznych oblastiach našej planéty! 
Ako sa chránia ľudia pred ničivými účinkami tajfúnov a tornád?

Vznik zrážok v cyklóne mierneho pásma.
Na základe meteorologickej mapy v novinách
pripravme ústne hlásenie o počasí!

studený front teplý front

A trópusi ciklonok

V tropických oblastiach s horúcim podnebím sa 
nad oceánmi vytvárajú vodnými parami nasýtené 
vzostupné vzdušné víry. Tieto rýchlo sa pohybujú-
ce tropické cyklóny patria k  najničivejším javom
v atmosfére. Rýchlosť týchto ničivých vírivých vet-
rov dosahuje 200–250 km/hod. a  ich priemer je 
400–500 km. V  ich strede sa vytvára bezveterné, 
bezoblačné jadro, tzv. oko cyklóny. Okolo tohto oka 
sa v hrubých vrstvách sústreďujú oblaky, z ktorých 
vznikajú ničivé prietrže mračien. V Amerike, v ka-
ribskej oblasti, sa takýto ničivý cyklón nazýva huri-
kán, vo východnej Ázii, v tichooceánskej oblasti, mu 
dali meno tajfún.

1. pohľad zhora

2. prierez

Cyklonálna oblačnosť na zábere z družice.
Nad ktorou pologuľou mohol vzniknúť tento obrázok?

Tropické cyklóny

Cyklóny a vznik zrážok
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Cyklóny a anticyklóny sú uzavreté tlakové útvary s nízkym (cyk-
lóna) a vysokým (anticyklóna) tlakom. Smer vírivého prúdenia 
ovplyvňuje Coriolisova sila. Anticyklóny prinášajú jasné a suché 
počasie, k cyklónam sa pozdĺž teplých a studených frontov viaže 
daždivé počasie. Nad najteplejšími morami našej planéty vzni-
kajú ničivé tropické cyklóny.          

Zhrnutie
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VŠEOBECNÁ CIRKULÁCIA ATMOSFÉRY
   

Ktoré systémy vetrov na Zemi patria medzi najdôležitejšie?

Ako prebieha výmena vzduchu medzi jednotlivými oblasťami našej planéty?

Čo je monzún, kde a ako vzniká tento systém vetrov?

      

Slnečné lúče zohrievajú zemský povrch v  najväčšej 
miere v  oblasti rovníka, najmenej v  polárnych ob-
lastiach. K silnému ohrevu v oblasti rovníka sa viaže 
pásmo nízkeho tlaku, k nízkym teplotám polárnych 
oblastí pásmo vysokého tlaku. 
Ak by Zem nerotovala, teplý vzduch z oblasti rovníka 
by po výstupe do výšky prúdil smerom k pólom, kým 
studený vzduch polárnych oblastí by v blízkosti po-
vrchu prúdil smerom k rovníku. Rotácia Zeme však 
túto jednoduchú výmenu vzduchových hmôt značne 
ovplyvňuje.

Podľa údajov z  meteorologických družíc vieme, že 
v horných vrstvách troposféry panujú na celej Zemi 
západné vetry. V pohybe ich udržujú teplotné a tlako-
vé rozdiely medzi rovníkovou a polárnou oblasťou a ich 

smer ovplyvňuje Coriolisova sila. Najväčšiu rýchlosť 
dosahujú v oblastiach s najväčšími teplotnými rozdiel-
mi: najsilnejšie vetry vo veľkých výškach vejú medzi 
30. a 60. stupňom zemepisnej šírky. Tieto rýchlostné 
vetry (jet stream) západného smeru vejú okolo celej 
planéty a dosahujú rýchlosť 300–500 km/hod. 
Veľká rýchlosť vetrov spôsobuje vznik vírivého prú-
denia, z  ktorého sa vytvárajú cyklóny a  anticyklóny. 
Tieto vetry, ktoré prúdia na hornej hranici troposféry, 
vplyvom svojej veľkej rýchlosti strhávajú so sebou aj 
nižšie položené vzduchové hmoty. Preto v pásme dý-
zových vetrov, medzi 30. a 60. stupňom zemepisnej 
šírky, panujú západné vetry aj v  prízemných vrs-
tvách atmosféry.

Na zemskom povrchu sa vytvorili štyri charakteris-
tické tlakové pásma. Všeobecná (alebo aj planetárna) 

cirkulácia vzduchu nie je nič iné, než výmena vzdu-
chu medzi týmito oblasťami s  rozdielnym atmo-
sférickým tlakom. Zem obklopuje pásmo nízkeho 
tlaku v  oblasti rovníka a  pásmo vysokého tlaku 
v oblasti studených polárnych území. Príčinou 
vzniku týchto tlakových pásiem sú teda veľké tep-
lotné rozdiely. 
Priestor okolo 30. stupňa zemepisnej šírky ob-
klopuje pásmo vysokého tlaku, okolo 60. stupňa 
pásmo nízkeho tlaku. Charakterizuje ich vznik po-
hyblivých cyklón a anticyklón, ktoré tam panujúce 

polárne vetry

západné vetry

pasátové vetry

monzúnové vetry

Planetárna cirkulácia vzduchu – systém vetrov
Ako vplýva na podnebie Európy skutočnosť, že sa jej územie nachádza 
v pásme západných vetrov?

ATMOSFÉRA – OCHRANNÝ ŠTÍT OKOLO NAŠEJ PLANÉTY

Západné dýzové vetry: veterné „expresy“
vo výškach

Prúdenie vzduchu medzi oblasťami s rozdielnym 
tlakom
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západné vetry unášajú smerom na východ. Na sever-
nej pologuli sa vychyľujú do severovýchodného smeru, 
na južnej do juhovýchodného. Príčinou 
tohto javu je väčšie pôsobenie 
vychyľujúcej sily na smer 
cyklón od polárnych 
oblastí. Oblasť nízke-
ho tlaku pozdĺž 60. 
stupňa severnej aj 
južnej zemepisnej 
šírky sa vyznačuje 
množstvom cyk-
lón, ktoré sú vy-
tlačené do tohto 
pásma. 
Aj na anticyklóny na 
severnej a  južnej po-
loguli má vychyľujúca 
sila najväčší vplyv zo strany 
polárnych oblastí. Preto sa na 
severnej pologuli vychýlia an-
ticyklóny do juhovýchodného 
smeru a pozdĺž 30. rovnobež-
ky vytvárajú pásmo vyso-
kého tlaku. 

Planetárna cirkulácia atmosféry nie je nič iné, než 
výmena vzduchu medzi týmito štyrmi oblasťami 
s rozdielnym tlakom.

V  polárnych oblastiach vplyvom 
ťažkého studeného vzduchu panu-
jú anticyklóny s  vysokým tlakom. 
Anticyklonálne prúdenie pozdĺž 
poludníkov smerom von sa vplyvom 
vychyľujúcej sily v  severnej polár-
nej oblasti mení na severovýchodné, 

a v južnej polárnej oblasti na juhový-
chodné.

Medzi rovníkovým pásmom nízkeho tlaku a pásmom 
vysokého tlaku pozdĺž 30. stupňa zemepisnej šírky 
vznikli vetry, ktoré majú vplyvom Coriolisovej sily na 
severnej pologuli severovýchodný a na južnej juhový-
chodný smer. Vietor, ktorý veje od 30° zemepisnej 
šírky smerom k  rovníku, je severovýchodný alebo 
juhovýchodný pasát. 
Pasáty s malými prestávkami vejú takmer pravidelne, 
pričom ich smer a rýchlosť sa mení len veľmi málo. 

V  časoch plachetníc boli tieto spoľahlivé vetry 
veľmi dôležité. Pasátové prúdenie využil aj Ko-
lumbus pri svojej ceste do Ameriky. 
Oblasť rovníka charakterizujú výstupné prú-
dy a bezvetrie s veľkou oblačnosťou a častý-
mi zrážkami. Priestor okolo 30° zemepisnej 

šírky charakterizujú zostupné vzdušné prúdy, 
bezvetrie a jasné bezoblačné obdobia.

Poznatky o systéme 
pravidelných vetrov 
boli dôležité už
v časoch plachetníc. 
Ako ovplyvňovali 
veľké systémy vetrov 
cestu plachetníc cez 
Atlantický oceán?

Oblačná pokrývka nad stolovou 
horou pri Kapskom meste,
ktorá vznikla po rýchlom
výstupe juhovýchodného
pasátového prúdenia.

Východné, polárne vetry

Východné, pasátové vetry

77

Všeobecná cirkulácia
vzduchu
NT = nízky tlak
VT = vysoký tlak 

polárne vetry

pásmo vysokého 
tlaku

SV pasát

pásmo nízkeho tlaku

JV pasát

pásmo vyso-
kého tlaku

západné 
vetry

polárne vetry

NT

 VT

 VT

 VT

 VT VT

 VT

 VT

 VT

NT NT

NT
NT

NT

vplyv polárnej vzdušnej hmoty
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Az évszakosan változó irányú monszunszelek

Tropický monzún, čiže „vychýlený pasát“
Sklon zemskej osi spôsobuje, že najteplejšie oblasti 
sa primerane so striedaním ročných období posúvajú 
v smere sever-juh. Takto sa posúvajú aj tlakové pásma, 
ktoré usmerňujú pasátové prúdenie. Z  toho dôvodu 
pasáty nesmerujú k  astronomickému rovníku, ale 
v blízkosti zemského povrchu vejú k najteplejšiemu 
miestu, kde je najnižší 
tlak. Toto pásmo je tzv. 
teplotný (termický) rov-
ník, ktorý dostaneme, ak 
spojíme miesta s  najvyš-
šou teplotou.
V  čase leta na severnej 
pologuli sa nachádza se-
verne od astronomického 
rovníka, v  čase leta na 
južnej pologuli je posu-
nutý južne od rovníka. 
K  tomu sa prispôsobuje 
aj pasátové prúdenie. V  čase nášho leta prekraču-
je pasátové prúdenie rovník z  južnej pologule, kým
v zime prekročí pasát rovník zo severu. Po prekročení 
rovníka sa pasáty dostávajú okamžite pod vplyv vy-
chyľujúcej sily na danej pologuli. Z  toho dôvodu sa 
napr. juhovýchodný pasát, ktorý veje na južnej polo-
guli, vplyvom Coriolisovej sily na severnej pologuli 

vychýli napravo, a na sever od rovníka pokračuje ako 
juhozápadný vietor.
Na sever a  juh od zemepisného (astronomického) 
rovníka (napr. v Afrike v  oblasti Guinejského záli-
vu, na Hindustánskom polostrove, v ostrovnej oblasti 
Indonézie) vejú so zmenou ročných období takmer 
protichodné vetry. Vzduchové prúdy, ktoré počas 
roka pravidelne menia svoj smer aspoň o 120°, sa na-
zývajú monzúny. 

Monzúny mierneho pásma
Monzúny sa vyvinuli aj v miernom podnebnom pás-
me. Vznikajú dôsledkom nerovnomerného ohrieva-
nia pevnín a oceánov. Letný monzún veje od oceánu 
a  prirodzene, prináša na pevninu zrážky, kým zim-
ný monzún, ktorý veje zvnútra kontinentov, je suchý. 
Monzúnové vetry mierneho pásma sa najlepšie vyvi-
nuli na hranici najväčšieho kontinentu a najväčšieho 
oceánu, v okrajových oblastiach východnej Ázie. Ale 
podobnú monzúnovú oblasť nájdeme aj na Floride.

Monzúny – vetry ročných období

      

Tropický monzún. Ako ovplyvňuje sila monzúnového prúdenia život obyvateľstva v týchto oblastiach? 

LETO ZIMA

rovník
rovník

teplotný rovník

teplotný rovník

zrážky v danom 
období

pod 250 mm 250–
750 mm

750–
1550 mm

nad
1550 mm

smer vetra 2000 km

Monzúnové obdobie v Indii. V ktorých me-
siacoch spôsobuje monzún v Indii problémy 
v doprave? Pomocou internetu vyhľadajte správy 
o škodách, ktoré spôsobil monzún!
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Planetárna cirkulácia v  blízkosti zemského po-
vrchu znamená výmenu vzduchových hmôt me-
dzi oblasťami s  rozdielnym atmosférickým tla-
kom. Zem obklopujú nasledovné tlakové pásma: 
pásmo vysokého tlaku v oblasti pólov, pásmo níz-
keho tlaku okolo 60° zemepisnej šírky, pásmo vy-
sokého tlaku okolo 30° zemepisnej šírky a pásmo 
nízkeho tlaku v oblasti rovníka. Prvé a posledné 
ako dôsledok teplotných pomerov, stredné dve 
ako miesto sústredenia cyklón a  anticyklón. Na 
Zemi, na oboch pologuliach, sa vytvorili tri veľké 
systémy vetrov: východné polárne vetry, západné 
vetry a   východné pasátové vetry. Pasáty prúdia 
smerom k teplotnému a nie k zemepisnému rov-
níku. Preto počas protichodného leta prekraču-
jú zemepisný rovník a vplyvom Coriolisovej sily 
menia svoj smer. Takto vzniká systém tropických 
monzúnových vetrov. Monzúny mierneho pásma 
vznikajú ako dôsledok nerovnomerného ohrieva-
nia pevnín a oceánov.        

Zhrnutie
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ČLOVEK A ATMOSFÉRA
Zem je len jedna!

Odkiaľ pochádzajú emisie, ktoré znečisťujú ovzdušie?

Ktoré škodlivé látky sú najnebezpečnejšie, ktorých je najviac?

Čo sú kyslé dažde a prečo sú nebezpečné?

Ako môže prispieť skleníkový efekt k zmene klimatických pomerov?

Ako môžeme my sami prispieť k zníženiu škodlivých emisií?

  www.espere.net          

Zloženie dnešnej atmosféry je výsledkom dlhodobé-
ho vývoja. K jej vzniku prispeli aj živé organizmy, kto-
ré sa prispôsobovali plynom v troposfére. Zastúpenie 
premenlivých a silne premenlivých plynov sa menilo 
aj v  minulosti, ale nikdy nenarušilo vytvorenú rov-
nováhu. V  dôsledku rýchleho technického pokroku 
(priemysel, doprava, domácnosti) sa v posledných de-
saťročiach dostalo do ovzdušia toľko škodlivých emi-
sií, že tie už – v niektorých prípadoch – viedli k na-
rušeniu tejto rovnováhy. Vážne poškodenie atmosféry 
a zmena klimatických podmienok sa stávajú čoraz 
bližším nebezpečenstvom.

Škodlivé látky vypúšťajú do ovzdušia priemyselné zá-
vody, dopravné prostriedky, domácnosti. Vypúšťanie 
škodlivých látok označujeme cudzím slovom emisia.
Emisie, ktoré sa dostanú do ovzdušia, vietor ďalej 
prepravuje. Tento proces sa nazýva transmisia. Počas 
prepravy vstupujú do chemických reakcií so vzdu-
chom alebo navzájom a tak môžu vzniknúť nové látky. 
Treťou časťou tohto procesu je vylúčenie týchto látok 
z ovzdušia a ich opätovný návrat na zemský povrch. 
Toto vylúčenie – čiže hodnota znečistenia určitého 
miesta – sa nazýva imisia. Vo väčšine prípadov spô-
sobujú toto vylučovanie z ovzdušia zrážky, ale môže 
nastať aj ukladanie škodlivých látok v suchej podobe. 
Zvýšené znečistenie ovzdušia spôsobuje pri nepriaz-
nivých poveternostných podmienkach vznik smogu. 
V zimnom období, pri slabom prúdení vzduchu, keď 

sa v  domácnostiach kúri, môže oxidom uhoľnatým 
alebo siričitým nasýtený vzduch spôsobiť vážne dý-
chacie ťažkosti. Toto je tzv. londýnsky typ smogu. Po-
čas letných horúcich dní sa vplyvom oxidov dusíka 
z výfukových plynov vytvára prízemný, silne jedovatý 
ozón. Toto je tzv. losangeleský typ smogu.

Priemyselné závody, tepelné elektrárne a  dopravné 
prostriedky spôsobujú, že sa do ovzdušia dostáva čo-
raz viac oxidov síry a dusíka. Usadené kyslé emisie 
priamo poškodzujú rastlinstvo, časť z  nich sa na-
hromadí v  pôde a  zmenia jej kyslosť. Cez korene 
rastlín sa dostáva do nich menej vody a živín, strácajú 
obrannú schopnosť voči škodcom, a  hynú. Kyslými 
dažďami sú najviac ohrozené ihličnaté lesy. Kyslé 
dažde ohrozujú aj budovy a sochy. Sochy na aténskej 
Akropole trpia od výfukových plynov veľkomesta po-
dobne, ako budovy našich veľkých miest. 
Lesy sa snažíme chrániť rôznymi spôsobmi, napr. na-
tieraním stromov vápnom, ale to je len dočasné riešenie. 
Problém pustnutia lesov sa dá defi nitívne zastaviť iba ob-
medzením (zastavením) vypúšťania škodlivých emisií!

Smog sa usadil nad mestom (Zhengzhou, Čína).
Aký typ smogu býva v dnešných časoch v Budapešti?

ATMOSFÉRA – OCHRANNÝ ŠTÍT OKOLO NAŠEJ PLANÉTY

Cesta škodlivých emisií v atmosfére

Vznik kyslých dažďov

79
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Pozor, nebezpečný plyn! – Čo všetko znečisťuje ovzdušie?!

Oxid siričitý (SO2): 93 % pochádza z vykurovania a z priemyselného 
spaľovania, 7 % produkuje doprava. Po zlúčení s hmlou alebo daž-
ďom vytvára kyselinu sírovú a na zemský povrch sa dostáva v podo-
be kyslých dažďov, ktoré menia chemické zloženie pôdy a vôd. 
Oxid dusíka (NO2): 70 % pochádza z dopravy, 30 % zo spaľovania 
ropy a uhlia. S vodnými parami vytvára kyselinu dusičnú. Na povrch 
sa tiež dostáva v podobe kyslých dažďov. 
Oxid uhoľnatý (CO): 70 % pochádza z dopravy, 30 % z vykurovania 
a priemyselného spaľovania. Poškodzuje zdravie tým, že zabraňuje 
obohacovaniu krvi kyslíkom.

Ozón (O3): V stratosfére nenahraditeľný plyn, ktorý nás chráni, je pri 
zemskom povrchu vyslovene nebezpečný. Vzniká prostredníctvom 
slnečného žiarenia v ovzduší zamorenom oxidmi. Je rovnako škodlivý 
pre človeka aj pre rastlinstvo.
Olovo (Pb): 70 % sa vyskytuje „vďaka” používaniu olovnatého ben-
zínu. Usadením v pôde sa dostáva do rastlín, zeleninou a ovocím do 
ľudského organizmu. V tele človeka sa usadzuje v kostiach, poško-
dzuje tvorbu krviniek a nervový systém človeka.
Smog (sadze a dym): Vzniká nad priemyselnými oblasťami a veľ-
kými mestami s hustou dopravou. V zamorenom ovzduší sa na pra-
chových časticiach ukladajú aj iné škodlivé látky (napr. olovo), ktoré 
zamorenie ešte viac stupňujú.

Akými metódami by sa dalo znížiť znečisťovanie ovzdušia? Pripravme si plán, zhrňme najdôležitejšie možnosti, čo môžeme urobiť!

A fokozódó üvegházhatás

Skleníkový efekt spôsobuje, že na Zemi panuje prí-
jemná teplota a obývateľné prostredie. Od čias prie-
myselnej revolúcie 19. storočia, ale hlavne v posled-
ných desaťročiach, sa spaľovaním uhlia, ropy a zem-
ného plynu dostalo do ovzdušia obrovské množstvo 
oxidu uhličitého. Problémy nespôsobuje len 
oxid uhličitý. Jeden zo „spoluvinníkov” je napr. 
metán (CH4), ktorého nárast v ovzduší spôso-
buje sčasti aj rozšírenie chovu veľ kých domá-
cich zvierat. 
Spomínané plyny spôsobujú, že ovzdušie pohl-
cuje viac vyžarovaného tepla, ohrieva sa a nastá-
va zvyšovanie skleníkového efektu.
Dôsledkom tohto javu je globálne otepľova-
nie, ktoré je podľa mnohých vedcov už reali-
tou. Vedci diskutujú o jeho miere. Podľa pred-
pokladov sa priemerná teplota Zeme do roku 
2100 zvýši o +1 až –4 °C. Zvyšovanie skleníko-
vého efektu, ktoré je výsledkom ľudskej čin-
nosti, môže teda zmeniť obraz podnebných 
pásiem na Zemi!

Zmena môže vyvolať skutočnú reťazovú reakciu:
  môže sa zmenšiť ľadová pokrývka v polárnych ob-

lastiach,
  kvôli tomu sa môže o  niekoľko metrov zdvihnúť 

hladina svetového oceánu,
  to vyvolá zaplavenie pobrežných oblastí od Ho-

landska, cez Bangladeš, až po svet tichooceánskych 
ostrovov,

  môže sa zmeniť smer vzdušných a morských prúdov,
  tým sa zmení rozloženie zrážok, môžu sa posunúť 

podnebné pásma,
  to vyvolá pokles podzemných vôd, môže sa narušiť 

celková ekologická rovnováha.

Porozprávajme sa, aké ďalšie zmeny môžu ešte nastať!

Ozón v ovzduší neustále vzniká a zaniká. Túto rov-
nováhu narušila činnosť človeka. „Vinníkmi” sú fre-
ónové plyny – chlór a fl uór, ktoré sa nachádzajú ako 

www.googleearth.com      

Obraz Európy v noci. Vysvietené územia sú dôkazom o nerovno-
mernom využívaní energie. Ktoré oblasti spotrebujú najviac a ktoré 
najmenej energie?

slnečné žiarenie
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oxid uhličitý 
CO2

oxid dusičitý 
NO2 freón

oxid uhličitý 
CO2

oxid dusičitý 
NO2

metánoxid dusičitý 
skládka 
odpadu

Skleníkový efekt. Ktoré plyny majú vplyv
na zosilňovanie skleníkového efektu?

Zvyšovanie skleníkového efektu

Stenčovanie ozónovej vrstvy

80

vypaľovanie lesa chov zvierat
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ťovanie životného prostredia našej planéty sa dotýka 
všetkých jej obyvateľov a stáva sa globálnym problé-
mom celého ľudstva!

Organizácie zaoberajúce sa ochranou životného pros-
tredia odporúčajú proti zvyšovaniu skleníkového efek-
tu kroky, ktoré môže urobiť každý z nás: šetrenie ener-
giou! Takto aj my môžeme prispieť k zníženiu zdro-
jov, ktoré spôsobujú zvyšovanie skleníkového efektu!
Tu je niekoľko nápadov:
  pravidelne sledujme spotrebu energie v domácnosti 

a keď sa dá, znížme jej spotrebu,
  kupujme spotrebiče a žiarovky s nízkou energetic-

kou spotrebou,
  v domácnostiach používajme nízkoenergetické za-

riadenia,
  vykurujme len vtedy, keď je to potrebné, pri odcho-

de z bytu alebo z miestnosti zhasnime svetlo,
  prevádzajme zatepľovanie okien,
  namiesto jazdy autom choďme peši, na bicykli ale-

bo použime hromadnú dopravu.

Vplyv škodlivých emisií. Prečo sú najviac ohrozené ihličnaté lesy?

poškodenie zdravia, po-
škodenie budov, ničenie 

lesov

vplyv na vzdialené územia, až do vzdialenosti 1000 km

kys
lé dažde

p r e n o s  e m i s i í

usadzovanie

vypúšťanie

usadzovanie

usadzovanie

„hnacie” plyny v sprejoch, v chladiacich a klimatic-
kých zariadeniach. 
Rozpad ozónu spôsobujú aj pozostatky spaľovania 
nadzvukových prúdových lietadiel, ktoré sa dostávajú 
do stratosféry. Chlór v riedkom ovzduší stratosféry 
rozkladá ozón na kyslík.
Za posledných tridsať rokov sa ozónová vrstva 
miestami stenčila o  2-3%. Pre stenčenie ozónovej 
vrstvy vzrástol výskyt rakoviny kože a sivého zákalu, 
predovšetkým na južnej pologuli. Neodporúča sa kú-
panie a pobyt na Slnku v poludňajších hodinách!

Škodlivé emisie, ktoré sú v ovzduší, voľne prenikajú 
cez štátne hranice, ba vo vyšších vrstvách atmosféry 
sa môžu dostať aj z kontinentu na kontinent. Bez 
prekážok prenikajú aj cez hranice jednotlivých geo-
sfér. Škodlivé emisie v ovzduší sa prostredníctvom 
zrážok vrátia na zemský povrch. Prenikajú do riek, 
jazier, pôdy a rastlinstva a tak sa dostávajú aj do po-
travinového reťazca.
Znečistenie ovzdušia sa nevzťahuje výlučne na úze-
mie, na ktorom dochádza k vypúšťaniu emisií, ale-
bo len na samotné ovzdušie. Napríklad až 80% CO2, 
ktorý sa od II. svetovej vojny dostal do ovzdušia, po-
chádza zo štátov Severnej Ameriky a Európy. Znečis-

Znečisťovanie atmosféry nepozná hranice!

Čo môžem urobiť ja?

Vplyvom otepľovania sa začína roztápať ľadová pokrývka v Antarktíde.
Aké priame dôsledky môže mať roztápanie kontinentálnych ľadovcov? 81

Prirodzená rovnováha prvkov v atmosfére je čin-
nosťou človeka už narušená. Znečisťovanie atmo-
sféry sa dotýka aj ostatných geosfér, dostáva sa aj 
do vzdialených oblastí a stáva sa globálnym prob-
lémom ľudstva.          

Zhrnutie
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Atlantické pobrežie v Maroku.
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MODRÁ PLANÉTA
– HYDROSFÉRA
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KOLOBEH VODY
„Výmenný obchod” medzi zemskými sférami

Ako prebieha globálny kolobeh vody?

Aký je rozdiel medzi morom a oceánom?

Čo charakterizuje slanosť a teplotné pomery svetového oceánu?

Naša Zem, ktorej povrch pokrývajú oceány a moria, putu-
je vesmírom ako modrá planéta. Vďaka tejto modrej far-
be nám medzi ostatnými planétami pripadá ako skutočná 
oáza. Voda je pre nás aj dnes jeden z najdôležitejších – a sú-
časne s ovzduším najviac ohrozených – prírodných zdrojov.

Zásoby vody na Zemi sa neustále premiestňujú, 
kolujú. „Motorom” tohto kolobehu vody je slnečné 
žiarenie. Kolobeh vody je skutočným výmenným „ob-
chodom” medzi hydrosférou, atmosférou, litosférou a 
biosférou.
Kolobeh je zložený z nasledujúcich krokov:

  slnečné žiarenie zohreje vody oceánov a morí,
  morská voda sa vyparuje, nad oceánmi vznikajú 

vodné pary,
  vyzrážanie vodných pár nastáva sčasti už nad oce-

ánmi a morami,
  časť vodných pár zaveje vietor nad pevniny, kde 

vznikajú oblačnosť a zrážky,
  voda zo zrážok,
  jedna časť zrážkovej vody sa zo zemského  povrchu 

a z rastlinstva vyparí, 
  druhá časť, v závislosti od zloženia pôdy a hornín, 

vsiakne do zeme,
  a  tretia časť zrážkovej vody prostredníctvom riek 

(napájaných povrchovou a  sčasti podpovrchovou 
vodou) odtečie späť do oceánov a morí, teda tam, 
kde celý proces začal.

Hlavné časti tohto procesu teda sú: výpar (V), zráž-
ky (Z) a odtok (O). Z celoplanetárneho pohľadu sa 
ročné množstvo zrážok rovná ročnému výparu. To 
znamená, že bilancia vody na Zemi je v rovnováhe. 
Rovnováhu tak na pevninách, ako aj v oceánoch udr-
žuje hodnota odtoku. 
Pre pevniny platí:

Zrážky = výpar + odtok, čiže Z = V + O.
Pre oceány platí:

Výpar = zrážky + odtok, čiže V = Z + O.
80 % vody sa sústreďuje v oceánoch a moriach, 19% 
ukrýva litosféra a  ľadovce a  iba 1% vody je sústre-
dené v riekach, jazerách a atmosfére. Rieky prepra-
via ročne do svetového oceánu 40 000 km3 vody, čím 
zabezpečia, že bilancia vody na Zemi je v neustálej 
rovnováhe.

MODRÁ PLANÉTA – HYDROSFÉRA

Bilancia vody na Zemi

Kolobeh vody. Čo sa stane, ak bude hodnota výparu vyššia 
ako hodnota zrážok a odtoku?84
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Morská voda je slaný, tekutý roztok. Najväčšie 
množstvo soli tvoria chloridy (89%), z nich má naj-
väčšie zastúpenie kuchynská soľ (NaCl) so svojimi 
78%. 
Priemerná slanosť (salinita) morskej vody je 35‰, 
čo znamená, že v 1000 g morskej vody sa nachádza 
35 g rozpustených pevných látok. Slanosť ovplyvňuje 
pomer výparu a zrážok, ako aj množstvo pritečenej 
sladkej vody. Najväčšia slanosť oceánov (37–38‰) 
je pri obratníkoch. Je tu vysoký výpar, málo zrážok a
z púštnych suchozemských oblastí priteká málo riek. 
Najnižšia slanosť (33‰) je okolo 60° severnej zeme-
pisnej šírky, kde je vplyvom teploty nízky výpar, do-
statok zrážok a do oceánov sa z pevniny vlievajú rieky 
bohaté na vodu.

Na otvorenom oceáne sa pásmo najvyšších 
teplôt (26–28 °C) nenachádza v oblasti 

rovníka, ale v okolí 7° s. z. š., nakoľ-
ko na severnej pologuli sú pevniny 

v oblasti Tichého a Atlantického 
oceánu viac zúžené a tak bránia 
prílivu studených vôd z arktic-
kej oblasti. Najteplejším morom 
na Zemi je Perzský záliv (v lete

36 °C), ktorý je uzavretý medzi 
suché a horúce pevniny.

Spomínané teplotné pomery platia 
len pre vrchné vrstvy. V hĺbke viac ako 

1000 m je teplota okolo 1-3 °C. Mor-
ská voda zamŕza kvôli vysokému obsahu 
solí pri -2 °C. Ľad je dobrý tepelný izo-

látor, spomaľuje ochladzovanie vody pod ním, preto 
siaha morský ľad priemerne len do hĺbky niekoľkých 
metrov.
Plávajúce ľadové hory, ktoré ohrozujú plavbu lodí, 
nepochádzajú z morského ľadu, ale vznikajú odtrh-
nutím sa od pobrežných kontinentálnych ľadovcov.

Z celkovej plochy Zeme – 510 mil. km2 – zaberá sve-
tový oceán 71% (361 mil. km2). Súvislý vodný obal 
Zeme – svetový oceán - delíme na oceány a moria.
Oceány sú obrovské vodné plochy (niekoľko desia-
tok mil. km2), majú vlastnú oceánsku panvu, na dne 
oceánov sa tiahnu oceánske chrbty. Priemerná hĺb-
ka je veľ ká (3900 m), slanosť vykazuje malé výkyvy 
(33–38‰), majú samostatný vodný režim. Dnešné 
oceány – Tichý, Atlantický, Indický, Severný ľadový 
a Južný – vznikli počas dlhého geologického vývinu. 
Moria sú menšie vodné plochy (okolo 1 mil. km2), 
ktoré od oceánov oddeľujú ostrovné oblúky, polo-
strovy alebo úžiny. Nemajú samostatnú panvu, ich 
slanosť kolíše (1–41‰) a  nevyvinul sa v  nich sa-
mostatný systém prúdenia. Ak má more s oceánom 
široké spojenie, nemá vlastnú panvu a  jeho 
vody pokrývajú kontinentálny šelf, čiže úze-
mie, ktoré je súčasťou súše, tak sa jedná 
o okrajové more. Takými sú napr. Se-
verné more a  Záliv sv. Vavrinca na 
okraji Atlantického oceánu alebo 
Východočínske more a  Kalifornský 
záliv na okraji Tichého oceánu.
Ak more s  oceánom spája iba úzka 
úžina, má často vlastnú panvu, je 
uzavreté a  hlbšie ako okrajové moria 
(môže mať aj niekoľko tisíc metrov), tak 
sa jedná o  vnútrozemské more. Do tejto 
skupiny patrí napr. Baltské more, Stredo-
zemné more, Čierne more, Hudsonov záliv, 
Červené more a Perzský (Arabský) záliv.

Vyhľadajme v atlase okrajové a vnútorné moria!

Oceány a moria Malá „morská chémia” a malá „morská fyzika”

Morská úžina Bospor spája vnútorné moria. V ktorom štáte sa 
nachádza a ktoré moria spája? 85

Zásoby vody na Zemi sú v  neustálom pohybe. 
Najdôležitejšie časti kolobehu vody tvoria: výpar, 
zrážky a odtok. Bilancia vody na Zemi je v rov-
nováhe. 80 % vodných zdrojov sa nachádza v mo-
riach a oceánoch. Svetový oceán sa člení na oceá-
ny a moria, moria delíme na okrajové a vnútorné. 
Oceány a moria sa navzájom odlišujú svojou veľ-
kosťou, hĺbkou, slanosťou a teplotnými pomermi. 
           

Zhrnutie

Severný pól

Južný pól

severná pologuľa

more 60% pevnina 40%

južná pologuľa

more 81% pevnina 19%

Rozloženie oceánov 
a pevnín.
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POHYBY MORSKEJ VODY
Svetový oceán je v neustálom pohybe

Čo je vlnenie, ako vznikajú vlny?

Ktoré sú najdôležitejšie morské prúdy?

Čo je príliv a odliv, ako vznikajú?

Ako formuje pobrežia morská voda?

Vody svetového oceánu nikdy nie sú pokojné. Pohyby, 
ktoré svetový oceán vykonáva, sú nasledovné: vlnenie, 
prúdenie, slapové javy – čiže príliv a odliv. Tieto po-
hyby vyvolávajú podnebné a kozmické javy. Vlnenie 
a slapové javy zohrávajú úlohu pri formovaní pobre-
žia, morské prúdy ovplyvňujú podnebie kontinentov.

Vlnenie mora vyvolávajú tlakové rozdiely vo vzducho-
vých vrstvách nad nimi a následný vietor, ktorý pri tom 
vzniká. Dôsledkom nerovnomerného tlaku je dvíhanie 
a klesanie morskej hladiny. Pri tomto dvíhaní a následnom 

klesaní sa vodné častice dostávajú do kruhového valivého 
pohybu. Samotné vlny sa teda nepohybujú dopredu, vlna sa 
len vyzdvihne a poklesne a zdanlivý pohyb vyvoláva práve 
toto rytmické striedanie. 
Pri silných búrkach na otvorenom mori môže výška vĺn do-
siahnuť až 20–40 m.

Za morský prúd považujeme vytrvalé prúdenie mor-
skej vody tým istým smerom. Prúdenia sa zúčastňujú 
iba vrchné, niekoľko sto metrov hrubé vrstvy oceán-
skych vôd.

studený prúd

teplý prúd

rovníkové 

prúdy

 Západný príhon

H
um

bo
ldtov prúd

rovníkové prúdy

rovníkové prúdy

G

olf
ský prúd

rovníkové prúdy

prúd Oja-šio

MODRÁ PLANÉTA – HYDROSFÉRA

Vlnenie – kruhové dráhy vo vode Morské prúdy – „rieky” v oceánoch

Hlavné morské prúdy. Ako ovplyvňujú jednotlivé morské prúdy život pobrežných oblastí?

Labradorský prúd

prúdúd

ý prúd

Severoatlantic-

ký prúd

86

prúd Kuro-šio
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Morské prúdy, ktoré prekonávajú obrovské vzdia-
lenosti, udržujú v pohybe pravidelné vetry. Prúdy, 
ktoré prúdia od rovníka smerom k pólom, majú vzhľa-
dom k okoliu teplejšie vody (teplé morské prúdy), od 
pólov smerom k rovníku prúdia vzhľadom k okoliu 
chladnejšie vody (studené prúdy).
Smer morských prúdov ovplyvňuje nepravidelné 
rozloženie pevnín a Coriolisova sila. Úplné, uzavreté 
kruhovité prúdenie sa vyvinulo iba v polárnych oblas-
tiach Atlantického a Tichého oceánu.
Teplé a studené morské prúdy významne ovplyvňu-
jú podnebie nielen v pobrežných oblastiach, ale ce-
lých kontinentov. Teplé prúdy spôsobujú, že pobre-
žia kontinentov majú vyššiu priemernú ročnú teplotu 
ako je priemerná teplota pozdĺž danej zemepisnej šír-
ky. Naopak, studené prúdy ju znižujú. Túto odchýlku 
od ročných priemerných teplôt na danej rovnobežke 
nazývame pozitívna alebo negatívna anomália. 

Námorná loď v blízkosti plávajúcej ľadovej hory.
Kde a prečo ohrozujú plávajúce kryhy námornú dopravu?

Príčina stroskotania Titaniku.
Ako a odkiaľ sa dostala ľadová hora do plavebnej dráhy Titaniku?

L
a

b
r a

d o r

G
ró

n
s

k o

New 
York

Londýn

letná plavebná dráha pred r. 1912

dnešná letná dráha
najkratšia dráha

Labradorský prúd Severoatla
ntic

ký
 p

rú
d

I s l and

Najbohatšie oblasti rybolovu sa nachádzajú na 
miestach, kde sa stretávajú studené a teplé morské 
prúdy. Studené prúdy sú bohaté na kyslík, teplé pre-
pravujú veľa planktónu, ktorý je zdrojom obživy.

Teplotné anomálie pozdĺž 60° s. z. š. Ako ovplyvňuje Severoatlantický prúd klimatické pomery okolitých oblastí?

studený prúd teplý prúd
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Cestovanie pozdĺž peruánskeho pobrežia

Náš motorový čln sa rýchlo zarezáva do sivých vôd Tichého 
oceánu. Plavíme sa pri južnom pobreží Peru, naším cieľom sú ostro-
vy vzdialené asi 50 km. Sivé nie sú len vody, sivá je aj obloha a sivá 
bola aj krajina, ktorou sme prichádzali k prístavu, kde sme sa nalodili. 
Takmer celé peruánske pobrežie je sivá, extrémne suchá, vypále-
ná púšť, bez slnečného svetla, v ktorej sa celé dni prevaľuje hustá 
hmla. Suché podnebie sa vytvorilo „vďaka” na sever smerujúcemu, 
studenému Humboltovmu morskému prúdu, nad ktorým je usadená 
studená vzdušná perina. V studených vzdušných hmotách panuje 
vysoký tlak, ktorý zabraňuje výstupu vzduchu do výšky, čo je pred-
poklad pre vznik zrážok. Zriedkavejší ako dážď je iba slnečný svit. 
Takto v septembri, na konci leta, sa hustá hmla pretrhne často iba 
v popoludňajších hodinách a sucho na tejto časti pobrežia zmierňuje 
vlhkosť hmly.
Vďaka suchému podnebiu však môžeme obdivovať historickú pa-
miatku, pred ktorou sa na chvíľu aj my zastavíme. Na svahu, ktorý je 
obrátený k moru, je vyrytý obraz v tvare svietnika, pozostatok dávno 
zaniknutej kultúry. Obraz vo svahu vznikol zarezaním po odstránení 
hornej vrstvy pôdy pred 600 rokmi. Obraz sa v tejto suchej púštnej 
oblasti – kde neexistujú zrážky a zmývanie povrchu – už 600 rokov 
vysmieva času. U nás by ho zmyl hádam jediný jarný dážď…
Za nepríjemnú hmlu a vyprahnutú krajinu zodpovedný studený mor-
ský prúd je na druhej strane nesmierne bohatý na planktón, a tým 
aj na ryby. Táto bohatá korisť sem prilákala nielen peruánskych ry-
bárov, ale aj obrovské kŕdle vtákov. Z vtáčieho trusu – ktorý by vo 

vlhkých oblastiach dážď hravo zmyl – sa na suchom pobreží a na 
blízkych ostrovoch nahromadili hrubé vrstvy hnojiva, ktoré je bohaté 
na dusík a fosfor. Poznáme ho pod menom guáno.
Sú však aj také roky, keď sú ostrovy pri peruánskom pobreží tiché 
a vody oceánu chudobné. Je to vtedy, keď sú vody pri pobreží oveľa 
teplejšie ako je ich priemer. Namiesto studených vôd morského prú-
du, ktorý sem prúdi z juhu, získavajú prevahu teplejšie vody prúdiace 
od rovníka. Nakoľko sa tak stáva zvyčajne okolo Vianoc, domorodci 
pomenovali tento úkaz El Niño, čiže Batoliatko. Sucho vystrieda-
jú výdatné dažde, chýbajúca studená voda a planktón spôsobujú, 
že rybári majú prázdne siete a ubúda aj vtáctvo. Napr. na prelome 
rokov 1982 - 1983 namerali v dedine Talara, kde bol priemerný roč-
ný úhrn zrážok 15-20 mm, za jediný deň 160 mm. V  roku 1983 
spadlo v tejto oblasti stonásobne viac zrážok ako je ročný priemer! 
Namiesto 15 mm spadlo 1500 mm! Dažde spôsobili zosuny pôdy, 
ale El Niño z prelomu rokov 1982 - 1983 spôsobil najväčšiu škodu 
rybárom. Pred ním vylovili peruánski rybári ročne priemerne 7 mil. 
ton rýb, po jeho príchode vylovili iba pol milióna ton.
El Niño zasiahol pobrežie aj v roku 1997, ale spôsobil oveľa menšie 
škody a menej sa trápila aj živá príroda. Takže teraz, keď sme s čl-
nom zastali pred ostrovmi, celé okolie zaplavilo štebotanie miliónov 
vtákov. V čase umelých hnojív už guáno nemá takú cenu ako pred 
sto rokmi a  preto sa jeho ťažba na mnohých miestach zastavila. 
Ostrovy – pre bohatý svet živej prírody – boli vyhlásené za chránené 
územie. Z toho dôvodu ani my nemôžeme vystúpiť na breh, 
len krúžiac okolo nich sledujeme svet vtákov a  ich pokojné 
spolužitie s tuleňmi.

Studený Benguelský prúd pri pobreží Namíbie
spôsobil vznik púšte Namib.
Odkiaľ pochádza studená voda morského prúdu?

Slapové javy

88

veľká a dosahuje iba 1–2 m. V úzkych zálivoch alebo 
v ústiach riek býva jeho priemerná hodnota 6–13 m.
V takýchto lievikovitých ústiach riek vzniklo veľa veľ-
kých prístavov. Sila prílivu a odlivu sa využíva aj na 

Slapové javy. Vysvetlime pomocou obrázka princíp slapových 
javov! Aký praktický význam má sledovanie prílivu a odlivu?

Hladina svetového oceánu sa v priebehu dňa dvakrát 
dvíha a dvakrát klesá. Dvíhanie hladiny je príliv, kle-
sanie odliv. Tieto výkyvy úrovne vodnej hladiny sa 
označujú ako slapové javy. Vyvoláva ich vzájomná 
príťažlivosť Zeme a Mesiaca.
Zem aj Mesiac obiehajú okolo spoločného 
ťažiska, ktoré sa nachádza vo vnútri Zeme, 
nakoľko jej hmotnosť je 80-krát väčšia. Prí-
liv nastáva vždy na práve privrátenej strane 
k Mesiacu a v tom istom čase aj na protiľahlej 
strane. Na privrátenej strane spôsobuje príliv 
príťažlivá sila Mesiaca, kým na odvrátenej strane 
spôsobuje dvíhanie hladiny odstredivá sila rotácie 
okolo spoločného ťažiska. Výška prílivu v malých mo-
riach je iba 10–30 cm, na otvorenom oceáne tiež nie je 
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výrobu elektrickej energie. Prvú prílivovú elektráreň 
postavili roku 1967 v ústí rieky Rance vo Francúzsku.

Pri pobrežiach sa stretávame s  charakteristickými 
formami georeliéfu.
V hlbokej vode narážajú vlny plnou silou na pobrež-
né skaly, kde sa trieštia a ich voda strieka vysoko do 
výšky. 
To sú znaky morského príboja. Útoku vĺn, ktoré sú 
navyše „vyzbrojené” zvetralinami, neodolá ani pobre-
žie z najtvrdších skál. Ničivá sila mora sa prejavuje 
v pásme prílivu a odlivu, kde vyhlbuje v skale kabín-
ku. Tá sa postupne prehlbuje, až skala nad ňou stratí 
prirodzenú oporu a zrúti sa do mora. Takýmto spôso-
bom pobrežie postupne zaniká, ustupuje moru. 
Rýchlosť tohto procesu závisí aj od geologického 

zloženia hornín na danom pobreží. V mäkkých hor-
ninách členitých pobreží je rýchlejší, pobrežia zlože-
né z  tvrdých, jednoliatych hornín pustnú pomalšie. 
Takáto erózna činnosť mora sa nazýva abrázia. Naj-
krajšie formy abráznej činnosti nájdeme pri takých 
pobrežiach, ktoré sú vybudované z rôzne odolných 
hornín. Takéto pobrežie majú Britské ostrovy alebo 
západná Austrália. 
Pri pobrežiach s plytkou vodou narážajú vodné čas-
tice o dno ešte pred pobrežím, vlny sa lámu a na breh 
vybehnú bez ničivej sily. Na základe zvukového efek-
tu hovoríme, že more „šumí”. Vlny prinášajú na breh 
iba jemné zvetraliny, štrk a piesok, z ktorých sa pred 
pobrežím vytvárajú akumulačné formy georeliéfu, tzv. 
príbrežné valy. Takéto valy vyzdvihnuté nad hladinou 
sa nazývajú pieskové lavice alebo kosy. V talianskych 
Benátkach oddeľujú benátske lagúny od otvoreného 
mora a na poľskom pobreží sa vyskytujú vo viacerých 
zátokách (Gdansk). Takéto povrchové formy môžu 
vzniknúť aj pri brehoch väčších jazier.

Odliv (a) a príliv (b) v polárnej oblasti. Prečo sa hrádza pieskovej lavice neuzavrie úplne?

Abrázne pobrežie ostrova Capri (Taliansko).
Aké formy vytvorilo vlnobitie v tvrdom vápenci?

Pomocou obrázka 
vysvetlite eróznu činnosť 
mora!

Tam, kde panuje more…
Formovanie povrchu pri pobrežiach

89

Tri základné druhy pohybov morskej vody sú vl-
nenie, prúdenie, príliv a odliv. Tieto pohyby majú 
spojenie s viacerými kozmickými a podnebnými 
javmi a majú aj značný hospodársky význam (ry-
bolov, doprava, zdroj energie). Na pobrežiach sa 
vytvorili charakteristické formy reliéfu. Na po-
brežiach s hlbokou vodou vznikli abrázne formy 
(ničivá činnosť), pri pobrežiach s plytkou vodou 
vznikli akumulačné formy (stavebná činnosť) 
georeliéfu – kosy a pieskové lavice.    

Zhrnutie
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PODPOVRCHOVÁ VODA
„Moria” v zemskej kôre

Aký je rozdiel medzi pôdnou vodou a vrstvovou vodou?

Čo je podstatou krasového procesu, aké povrchové formy vytvára?

Ktoré vody sú termálne a ktoré minerálne?

      

Podzemné vody sú skrytou, ale veľmi dôležitou sú-
časťou kolobehu vody. Rozloha týchto podzemných 
„morí” závisí v prvom rade od zloženia hornín. Tie 
môžu byť nepriepustné, pevné alebo naopak, popras-
kané, s medzerami, čiže priepustné. Podzemné vody 
podľa ich umiestnenia v hĺbke môžeme rozdeliť na:
  pôdnu vodu, ktorá sa nachádza v póroch a pukli-

nách nad najvyššie položenou nepriepustnou 
vrstvou,

  vrstvovú vodu, ktorá je uzavretá medzi dvomi ne-
priepustnými vrstvami,

  a puklinovú vodu, nachádzajúcu sa v puklinách 
popraskaných hornín.

Pôdna voda, ktorá vypĺňa póry, medzery medzi pôd-
nymi zrnkami, je zhromaždená nad vrch-
nou nepriepustnou vrstvou. Do 
pôdy sa dostáva zo zrážok ale-
bo presakovaním z riek a ja-
zier. Pod povrchom sa vytvorí 
súvislá hladina pôdnej vody. 
V Maďarsku sa táto hladina 
na nížinách nachádza v hĺbke 
2-5 m, na pahorkatinách je 
v hĺbke 8-10 m. Výška hladiny 
sa počas roka mení. Pre poľno-
hospodárstvo je nevýhodné, ak je jej hladina vysoká 
alebo nízka. Ak je vysoká, podmáča korene rastlín. 
Nízko položené územia môže úplne zaliať, zatopiť a 

spôsobiť tak tzv. vnútornú povodeň. Ak sa hladina 
pôdnej vody nachádza príliš hlboko, korene rastlín 
nedostávajú dostatok vlahy.
Nad hladinou pôdnej vody nie sú medzery v pôde 
úplne vyplnené vodou, pôdne častice zvlhčuje pôdna 
vlaha.
Na kolísanie hladiny pôdnej vody vplýva aj činnosť 
človeka. Regulácia riek, odvodňovanie, podpovrchová 
ťažba jej hladinu znižujú, zavlažovanie hladinu pôd-
nej vody zvyšuje.

Vrstvová voda je taká podpovrchová voda, ktorá je 
uzavretá medzi dvomi nepriepustnými vrstvami.
Vrstvová voda je pod hydrostatickým tlakom a  po 
navŕtaní vrchnej vrstvy môže vyraziť na zemský po-

vrch. Takáto vrstvová voda dostala pomenovanie ar-
tézska voda. V prehnutých vrstvách suchozemských 
štruktúr miskovitého tvaru vznikli charakteristické 

Artézska panva.
Odkiaľ pochádza voda v artézskej panve?

MODRÁ PLANÉTA – HYDROSFÉRA

Pôdna voda

Vrstvová voda

90
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artézske panvy. Takáto artézska panva sa 
nachádza napr. aj v Maďarsku pod Veľkou 
maďarskou nížinou (je na nej okolo 40 tis. 
artézskych studní), v Parížskej panve, pod 
Saharou alebo v Austrálii (Veľká artézska 
panva). Zásoby artézskych vôd sa vytvo-
rili pred mnohými tisícročiami z daž-
ďovej vody.
 

Z vody, ktorá sa nachádza v pukli-
nách hornín, je najznámejšia krasová 
voda, ktorá vypĺňa pukliny vo vápenci. 
Popraskaný vápenec ako špongia prepúšťa 
vodu zo zrážok. Z toho dôvodu je vo vá-
pencovom pohorí len málo povrchových 
tokov. Vsiaknutá krasová voda však môže 
pod povrchom vytvoriť aj mohutné pod-
zemné rieky. 

          

Obrovská, 500 m hlboká, preborená a vodou naplnená jaskynná 
jama v Chorvátsku.

Krasovými jamami pretkaný pustý povrch oblasti Biokovo (Chorvátsko).
Prečo je vo vápencových oblastiach riedka riečna sieť?

Vodou vytvorené povrchové formy vo vápencovom pohorí 
v tropickej oblasti (Čína) Čo sú škrapy a prečo môžu byť v tropic-
kých oblastiach také obrovské?

krasové jamy 
vznikajú roz-
púšťaním alebo 
preborením

potok sa stráca 
v závrte

povrchové formy 
krasu vznikajú
rozpúšťaním

podzemný 
vodný tok

jaskyňa

Cesta vody vo vnútri 
vápencového pohoria. 

Kde sa v Maďarsku nachádza-
jú krasové oblasti a jaskyne?

Puklinová, krasová voda

91

30446Azemberszlovk1–142korr4.indd   91 2014.07.10.   11:59



A karsztosodás, a 

rejtõzködõ külsõ erõ

Krasová voda rozpúšťa 
vápenec, pričom vzni-
kajú nové formy reliéfu. 
Pomenovanie krasový 
proces a krasové formy 
reliéfu pochádza zo slo-
vinského pohoria Kras.

Krasové procesy majú 
medzi vonkajšími silami 

osobitné miesto, nakoľko 
krasová voda vykonáva svoju 

činnosť pod povrchom, ale výsled-
kom jej činnosti sú krasové formy, 

ktoré nájdeme tak na povrchu, ako aj 
v podzemí.

Čistá voda rozpúšťa vápenec iba veľmi po-
maly. K rýchlejšiemu rozpúšťaniu je po-

trebná voda s obsahom oxidu uhličitého. 
Presiaknutím cez pôdu, ktorá prikrýva vápencové 
horniny, sa dažďová voda „vyzbrojuje” oxidom uh-
ličitým. Väčšiu časť oxidu uhličitého vyprodukujú 
pôdne organizmy (baktérie, huby). Pri krasových 
procesoch hrá teda rozhodujúcu úlohu hrúbka 
pôdy a množstvo živých organizmov.
Predpokladom pre rozpúšťanie vápenca je preme-
na vodou pohlteného oxidu uhličitého na kyseli-
nu uhličitú, ktorá vstupuje do chemickej reakcie 
s vápencom, pričom sa vápenec rozpúšťa. Miestom 
presakovania dažďovej vody na povrchu sú závrty 
lievikovitého tvaru.
Voda do podzemia môže presakovať aj cez rozšíre-
né krasové jamy kruhovitého tvaru, tzv. doliny.
Najväčšou zníženinou (aj niekoľko sto km2) v kra-
sových oblastiach je polje. (Výraz pochádza od slo-
va pole, nakoľko v Dinárskych vrchoch sa poľno-
hospodárska činnosť viaže práve do týchto pôdou 
vyplnených zníženín). Okrem krasových procesov 
prispela k ich vytvoreniu aj tektonická činnosť 
(zlomy). Povrch krasových oblastí často spestrujú 
škrapy, niekoľko desiatok centimetrov hlboké zá-
rezy, žliabky a výčnelky (ľudovo „čertove brázdy”). 
Rozšírením krasových dutín vznikajú obrovské jas-
kyne.
Krasová voda, ako každá vonkajšia sila, nielen ničí, 
ale aj buduje. Kvapkaním zo stropu jaskýň sa oxid 
uhličitý vyparí, vo vode rozpustený vápenec sa vy-
zráža, usadzuje. Z usadeného vápenca vznikajú 
kvaple.

Krasový prameň rieky Sávy v Juliánskych Alpách (Slovinsko).
Kde sa v Maďarsku využíva krasová voda ako pitná voda?

Krasový proces, 
skrytá vonkajšia sila
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Kvapľová záclona
V ktorej maďarskej 
jaskyni nájdeme veľké 
kvapľové útvary?
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časť zrážkovej vody sa 
dostane do podzem-
ných vôd

teplý prameň

presa-
kujúca 
studená 
voda

ohriata voda za-
čína vystupovať 
nahor

teplo vzniká v 
hlbinách Zeme

pod tlakom 
sa voda ďalej 
ohrieva

horúca 
voda sa 
tlačí na 
povrch

gejzír

Vznik termálnych vôd.
Aká je priemerná hodnota geotermického gradientu?
Kde sa nachádzajú v Maďarsku kúpele s liečivými vodami?

horúce 
horniny 
ohrejú 
studenú 
vodu

Források, hévizek és ásványvizek

Podpovrchová voda sa prirodzenou cestou dostáva na 
povrch v podobe prameňov. Najviac prameňov vzniká 
tam, kde sa na povrch dostane nepriepustná vrstva.
Na hranici takejto vrstvy vznikajú pôdne alebo vrs-
tevné pramene. Veľmi bohaté pramene na vodu sú tzv. 
vyvieračky v krasových oblastiach, v ktorých sa zhro-
mažďuje voda z rozsiahlych podzemných priestorov.
Termálne vody sú tie, ktorých teplota prekračuje 
priemernú ročnú teplotu ovzdušia v danej oblasti. 
(V Maďarsku považujú balneológovia za termálne 
vody tie, ktoré majú viac ako 20 °C.)
Podpovrchové vody vykonajú v podzemí často dlhú 
cestu, pričom sa nasýtia rôznymi minerálnymi látka-
mi. Minerálne vody sú také podzemné vody, ktoré 
obsahujú určité množstvo rozpustených minerál-
nych látok. Podľa ich obsahu rozlišujeme napr. uh-
ličité, kyslé, slané, železité, siričité, jódovo-bromičité, 
rádiové a iné minerálne vody.
Minerálne vody s liečivým účinkom sa nazývajú lie-
čivé minerálne vody.

Kras, toto zdanlivo ťažké slovo, už poznáme, veď podľa 
neho sú pomenované procesy vo vápencových oblastiach, 
ako aj názvy jednotlivých foriem reliéfu, ktorý sa tu vytvoril. 

Nachádzame sa v Slovinsku, odkiaľ pochádza aj väčšina odbor-
ných názvov, spojených s  krasovými procesmi, ako napr. doli-
na. Škocjanské jame, čítame na tabuli a ideme si jazyk polámať, 
pritom ide o  jednu z najväčších atrakcií Slovinska – Škocjanskú 
jaskyňu.
Škocjanská jaskyňa je dlhá iba 5 km a v iných jaskyniach by sme 
určite videli viac trblietavých kvapľov, predsa táto patrí medzi naj-
slávnejšie jaskyne sveta.
Prečo, to hneď uvidíme, len čo sa za nami zavrú vstupné železné 
vráta do jaskyne.
Zostupujeme po chodníku v Tichej jaskyni. Tichej, lebo na jej dne 
nehučí tečúca voda, ako v hlavnej časti jaskyne, kde sa čoskoro 
dostávame. Len teraz pochopíme, prečo predchádzajúca časť do-
stala také meno, lebo tu všetko prehlušuje hukot Rieky. S veľkým 
R, lebo tu tečúcu rieku, ktorá vytvorila Škocjanskú jaskyňu, po-
menovali jednoducho Rieka (Reka). Rieku však ledva vidieť, zato 
o to viac počuť. Tečie totiž 45 m pod nami, na dne jaskyne. Svetlá 
refl ektorov tam nedosiahnu, tak ako nedosiahnu ani na strop jasky-
ne, ktorý je 45 m nad nami! Čiže úzka jaskynná chodba má výšku 
90 m! Do hlavnej vetvy jaskyne by sa na základe výšky zmestil celý 
Gellértov vrch, a to od nábrežia Dunaja...

Cez hlavnú vetvu jaskyne je vybudovaný most. Pohľadom dole 
a hore sa pri slabom svetle snažíme odhadnúť veľkosť chodby. Pod 
sebou vidíme neuveriteľne hlbokú tmu. Je tiež neuveriteľné, že pri 
občasných povodniach v jaskyni zaplní voda Reky celú spomína-
nú výšku. Časom sa vráti do pôvodného stavu. Dvíhanie hladiny 
spôsobujú konáre a pne stromov, ktoré upchajú úzky otvor, ktorým 
voda z  jaskyne vyteká. Keď nakoniec tlak vody uvoľní zapchaný 
východ, voda sa – ako z  vypustenej nádrže – vyvalí obrovskou 
rýchlosťou a ničivou silou von z jaskyne.
Chodník sa v hlavnej jaskynnej vetve vinie proti toku Reky. Čoskoro 
uzrieme prenikajúce slnečné svetlo. Vari sme už dosiahli miesto, 
kde Reka vstupuje do jaskyne? Nie, to sa len blížime k ďalšej atrak-
cii Škocjanskej jaskyne, ktorou je 160 m hlboká sesterská dolina, 
oddelená kolmými skalnými stenami, ktoré spájajú prirodzené ka-
menné mosty. Na jej dne konečne vidíme rieku a nad sebou kúsok 
neba. Na druhej strane doliny sa chodník opäť mení na jaskynnú 
chodbu a my po prekonaní niekoľko sto metrov dlhého úseku stojí-
me na mieste, kde Reka, ktorá nepriteká z  krasovej oblasti, začína 
svoju podzemnú púť.
Ale kadiaľ tečie Reka na svojej 5 km dlhej púti jaskyňou tam, kde sa 
pomerne široké chodby menia na sieť puklín? Odpoveď hľadali vý-
skumníci tak, že zafarbili vody rieky. Podľa ich zistenia Reka v pod-
zemí urobí ešte ďalších 40 (!) km, kým sa vleje do Jadranské-
ho mora v severnej časti Terstského zálivu, pri meste Duino.

Pramene, termálne a minerálne vody
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Podpovrchové vody delíme na pôdnu vlahu, pôdnu 
vodu, vrstvovú vodu (artézska) a puklinovú (kra-
sovú) vodu. Podpovrchová voda sa zhromažďuje 
v  priepustných horninách a v pôde a je oddelená 
nepriepustnými vrstvami. Na základe teploty a che-
mického zloženia rozlišujeme termálne a minerál-
ne pramene, ktoré majú často liečivý účinok. Kra-

sové procesy rozpúšťajú vápenec a formujú zemský 
povrch. Krasové procesy umožňuje dažďová voda 
bohatá na kyselinu uhličitú. Oxidom uhličitým sa 
nasýti pri presakovaní cez pôdu, ktorá prikrýva vá-
pencový povrch. Najdôležitejšie formy krasového 
reliéfu sú: závrt, dolina, polje a jaskyňa.                 

Zhrnutie
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POVRCHOVÉ VODY I. 
Jazerá

Ako vznikajú jazerá?

Ako prebieha postupný zánik jazier?

Jazero je zo všetkých strán uzavretá zníženina vy-
plnená vodou. V jazerných panvách je sústredené 
obrovské množstvo vody. Celková plocha jazier je
2,5 mil. km2, čo predstavuje iba 1,7% zemského po-
vrchu. Ich plocha by však pokryla ¼ povrchu Európy!
Jazerné panvy – vzhľadom k výške okolitého územia 
– môžu vzniknúť dvomi spôsobmi: vyhĺbením alebo 
zahradením. Na tomto procese sa spoločne zúčast-
ňujú vonkajšie aj vnútorné sily.

Z vnútorných síl môžu jazernú panvu vytvoriť tekto-
nické pohyby a vulkanická činnosť.
V tektonických priekopových prepadlinách vznikli 
napr. jazero Bajkal a Tanganika (dve najhlbšie jazerá 
sveta), Mŕtve more, ale aj Balaton. Na mapách spo-
známe takéto jazerá podľa ich úzkeho, pozdĺžneho 
tvaru. Vulkanické jazero charakterizuje kruhovitý tvar. 
Z obdobia zaľadnenia pochádzajú jazerné panvy, kto-
ré sú dielom vonkajších síl – ľadovcov. Takými jaze-
rami sú napr. Veľké kanadské jazerá, alebo jazerá na 
úpätí Álp (Zürišské, Gardské).
Pozdĺž meandrujúcich riek sa nachádzajú porieč-
ne jazerá, tzv. mŕtve ramená. Vznikli pretnutím 
riečnych zákrut počas 

miesto bývalé-
ho výtoku

dnešný výtok

prítok

terasy svedčia 
o výške hladiny 
v minulosti

priplavené usadeniny 
budujú náplavový kužeľ

vrstvy 
usadením 
na dne 
jazera

Formovanie jazernej 
panvy

V ľadových dolinách vznikajú 
jazerá (Vysoké Tatry, Sloven-
sko).
Čo zdvihne hladinu jazier?

MODRÁ PLANÉTA – HYDROSFÉRA

Vznik jazier
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Mŕtve ramená pozdĺž meandrujúcej rieky.
Pozdĺž ktorej maďarskej rieky je veľa takýchto mŕtvych ramien?

Zarastanie mŕtveho ramena, veľkú plochu pokrýva trstina. 
Aké sú ďalšie stupne zániku pôvodných jazier?

povodní (alebo pri regulácii rieky), keď sa vyrovnal 
tok rieky. Takto vzniklo napr. Selidské (Szelidi) jazero 
pri meste Kalocsa. Hradené jazerá vytvárajú zosuny 
pôdy v pohoriach. Takúto hradenú jazernú panvu má 
jazero Gyilkos, ktoré sa nachádza v Sikulsku.
Jazernú panvu môže vytvoriť aj činnosť vetra. V  ta-
kejto vetrom vyviatej a vodou naplnenej jazernej pan-
ve je napr. Biele jazero (Fehér-tó) v Segedíne.
Umelé jazerá vznikajú činnosťou človeka. Môžu to 
byť rybníky, alebo štrkoviská či iné ťažobné jamy vy-
plnené vodou. Stavbou hydroelektrární a postavením 
priehrad vznikajú na riekach veľké vodné nádrže, ako 
napr. jazero Tisa alebo Násirovo jazero na Níle.

Jazerá – z hľadiska geologického vývinu – predsta-
vujú iba dočasnú, prechodnú formu zemského po-
vrchu.
Zánik jazier spôsobujú nánosy riek, ktoré ich postup-
ne vypĺňajú. K vypĺňaniu jazernej panvy prispievajú 
aj živé organizmy a  rastlinstvo jazera, ako aj množ-
stvo živín, ktoré sa dostanú do jazera. Tie urýchlia rast 
vodných rias, ich bujnenie, čiže eutrofi záciu. Odu-
mreté zvyšky rastlinstva a živočíšstva sa ukladajú na 
dne jazera, ktoré sa postupne vypĺňa a stáva sa plyt-
kým. Zánik jazier prechádza viacerými fázami:
  bahnisko – hladina jazera je rozčlenená rastlin-

stvom,
  močiar – rastlinstvo získa prevahu nad voľnou 

vodnou plochou,
  slatina – zánik voľnej vodnej hladiny.

Bajkal je najhlbšie jazero na 
Zemi. Ktorý riečny systém odvá-
dza vodu z tohto tektonického 
jazera?

Zánik jazier
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Jazerné panvy vytvárajú vnútorné aj vonkajšie sily. 
Jazerá sú prechodné formy zemského povrchu. 
Fázy zániku jazier sú: bahnisko, močiar, slatina.  

Zhrnutie
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POVRCHOVÉ VODY II.
Rieky pustošiace pohoria a budujúce nížiny

Akú úlohu zohráva transport materiálu pri formovaní riečneho reliéfu?

Ako prebieha riečna erózia?

Kde a prečo vznikajú riečne zákruty?

Kedy vykonáva tečúca voda akumulačnú činnosť?

Ktoré typy ústia riek sú najdôležitejšie?

Z vodných prameňov vznikajú potoky, ktoré sa neskôr rozrastú 
do riek. Zrážková voda zvyšuje množstvo vody, ktoré odtečie na 
povrchu. Voda tečie z vyššie položených území do nižších polôh. 
Tečúca voda patrí medzi najdôležitejšie sily, ktoré formujú tvar 
zemského povrchu. Činnosť tečúcej vody – tak ako činnosť kaž-
dej vonkajšej sily – začína eróziou, pokračuje transportom ma-
teriálu a končí jeho akumuláciou, ukladaním.

Tá časť územia, z ktorého daná rieka odvádza povrcho-
vú vodu, sa nazýva povodie. Spojením najvyšších bodov na 
okrajoch povodia môžeme vyznačiť jeho hranicu, čiže roz-
vodie.
Odtoková oblasť je územie, z ktorého zrážková voda odtečie do 
svetového oceánu. Územie, ktoré nemá spojenie so svetovým 
oceánom, je bezodtoková oblasť (napr. časť vnútrozemia Ázie, 
povodie rieky Volgy).
Z časového hľadiska sa množstvo vody v korytách riek neustále 
mení. Tieto zmeny charakterizujú hodnoty vodného stavu, prie-
toku a riečneho režimu.
Vodný stav je výška vodnej hladiny. Na tomto základe rozlišu-
jeme malú, strednú a vysokú vodu. 
Povodeň je vysoká voda, ktorá vystúpi z koryta rieky. 
Prietok je množstvo vody, ktoré pretečie daným profi lom rie-
ky za určitý čas. Udáva sa v m3/s. Vodný režim vyjadruje prie-
merné ročné kolísanie prietoku. 
Vodný režim odzrkadľuje predovšetkým klimatické podmienky 
daného územia.
Na základe údajov Hydrometeorologického ústavu pripravme hláse-
nie o vodnom stave na našich riekach!

Povodie – vodný stav – prietok – vodný režim

MODRÁ PLANÉTA – HYDROSFÉRA

       www.hydroinfo.hu      96 Úzky kaňon vo vápencovom pohorí (Slovenský raj).
Prečo je nebezpečné zdržiavať sa v tiesňave počas búrky?
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Rieky prepravujú vo svojom koryte okrem vody aj 
množstvo materiálu rôznej zrnitosti. Ide o naplave-
niny ako bahno, piesok, štrk a kamene. Prenos ma-
teriálu úzko súvisí s rýchlosťou toku a prietokom. 
Tá istá rieka dokáže pri väčšej rýchlosti vysokej vody 
prepraviť viac materiálu s väčšou zrnitosťou, ako pri 
potichu plynúcej malej vode. 

Činnosť rieky pri formovaní povrchu závisí od 
prietoku, sklonu riečneho koryta a rýchlosti prúde-
nia toku.
Pri pohľade do niekoľko sto metrov hlbokej tiesňavy 
si len ťažko vieme predstaviť, že ju vyhĺbil ten malý 
zurčiaci potok na jej dne. Prácu rieky však napomáha 
rôzny materiál, ktorý rieka prepravuje vo svojom ko-
ryte. Väčší vlečie, kotúľa po dne (splaveniny), jemnejší 

sa vo vode vznáša (plaveniny). Čím je rýchlosť toku 
väčšia, tým väčšie kusy dokáže materiál ukladať podľa 
jeho veľkosti. Ako prvé uloží ťažké kamene, okruhlia-
ky, potom štrk, piesok a nakoniec bahno.
Činnosť, ktorú rieka vyvíja pri formovaní povrchu 
môžeme rozdeliť na charakteristické úseky. V hor-
ských oblastiach, na hornom toku rieky, prehlbuje 
svoju dolinu (hĺbková erózia). Na územiach, kde je 
sklon miernejší, sa rieky začínajú krútiť a vytvára-
jú zákruty, tzv. meandre (bočná erózia). Poklesnuté 
panvy vypĺňajú rieky svojimi nánosmi (ukladanie 
materiálu). Činnosť rieky od prameňa k ústiu sa 
môže viackrát zmeniť.

Rieky a ich „pomocníci”

Transport materiálu

Akumulačný úsek riečnej doliny v horskej oblasti
(Andy, Argentína).
Prečo je riečna dolina vyplnená napriek tomu,
že sa nachádza v horskej oblasti?

97Rozvetvené koryto rieky na Islande.
Prečo sa vodný tok pochádzajúci z ľadovca štiepi v údolí na množstvo ramien?

30446Azemberszlovk1–142korr4.indd   97 2014.07.10.   11:59



Pr = prúdnica

Formovanie koryta meandrujúcej rieky.
Kde vieme pri splave rieky ľahšie pristáť?

Tam, kde vznikajú riečne zákruty – bočná erózia

Tiesňava Turda vznikla prielomom potoka 
Hesdat v tvrdých vápencoch (Apusanské 
vrchy, Rumunsko).
Prečo mohla tiesňava v minulosti poskytnúť 
útočisko pre okolité obyvateľstvo?

Na území s menším sklonom a pri pomalšom 
toku aj najmenšia nerovnosť v koryte vychý-
li rieku z priameho smeru. Vychýlená voda sa 
dostáva pod vplyv centrifugálnej sily a rieka 
začína vytvárať zákruty, tzv. meandre. V me-
andrujúcej rieke sa prúdnica v zákrutách vply-
vom centrifugálnej sily presúva od jedného 
brehu k druhému. Pozdĺž prúdnice je preprava 
riečneho materiálu najintenzívnejšia. Preto 
breh, kde je prúd najrýchlejší, rieka pod-
mýva, rozširuje koryto (bočná erózia), 
kým na protiľahlom brehu sa riečne ná-
nosy ukladajú (akumulácia).
Riečne zákruty sú pomenované podľa starove-
kého gréckeho názvu tureckej rieky Menderes 
– grécky Meandros (slovensky meander – pozn. 
prekl.). Meandre bočná erózia postupne zväč-
šuje, až ich rieka v čase veľkej vody v najužšom 
mieste presekne a vyrovná svoj tok. Oddelený 
meander, mŕtve rameno, poznáme z predchá-
dzajúceho učiva ako poriečne jazero.

Pomocou prepravovaného materiálu, ktorý obrusuje 
horniny na dne a bokoch koryta, si rieka najprv pre-
hlbuje svoje koryto a po dlhšom čase aj riečnu dolinu. 
Čím sú horniny v koryte tvrdšie, tým pomalšie sa rie-
ka zarezáva.
Na hornom toku, v pohoriach, vytvárajú rieky spra-
vidla riečnu dolinu v tvare písmena V. To, nakoľko 
bude riečna dolina široká, závisí od tvrdosti bočných 

hornín. V tvrdých horninách je málo prítokov, nevy-
skytujú sa tam zosuny, a preto má riečna dolina veľ-
mi strmé, takmer kolmé steny. Vzniká kaňon alebo 
tiesňava. V prípade mäkších hornín sa vytvárajú širšie, 
otvorené riečne doliny. 
Tam, kde rieky pretínajú pohoria, sa často vyskytujú 
vodopády. Tie sa viažu na tvrdšie horniny, tzv. kamen-
né lavice, ktoré sa vyskytnú v riečnom koryte. Hĺbko-
vá erózia je najväčšia v čase vysokého vodného sta-
vu, keď sa viacnásobne zvýšia prietok a rýchlosť vody 
v koryte.

Tam, kde vzniká riečna dolina – hĺbková erózia

Meandrujúca rieka.
Na ktorej strane rieky 
je hlboká voda a vyso-
ký breh a kde je voda 
plytká a breh nízky?
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Lievikovité ústie La Platy.
Ktorý riečny systém privádza vody do Atlantického oceánu?

Mesto vybudované na náplavovom kuželi v predhorí Álp (Taliansko).
Prečo je povrch náplavového kužeľa vhodný na budovanie sídiel?

Na miestach, kde sa rýchlosť toku rieky náhle zníži 
alebo prechádza cez územie, ktoré má malý spád, za-
čína ukladanie materiálu – akumulácia. 
Po opustení území s väčším spádom ukladá rieka ako 
prvé hrubšie nánosy väčšej zrnitosti. Z usadeného 
materiálu vznikajú náplavové kužele. Takéto obrov-
ské náplavové kužele Dunaja sú Malý a Veľký Žitný 
ostrov na okraji Malej maďarskej nížiny.
Pri pretekaní cez klesajúce územia ich rieky vyplnia 
svojimi nánosmi. Z uloženého materiálu vznikajú 
štrkové a pieskové lavice, plytčiny a riečne ostrovy. 
Rozvetvené a znovu spojené ramená vytvárajú sku-
točnú vodnú sieť. Počas dlhého geologického obdo-
bia vyplnili rieky obrovské riečne nížiny.

Väčšina veľkých riek ústi do jazera, mora alebo oceá-
nu. Rieky, ktoré prepravujú málo materiálu alebo ústia 
do mora tam, kde je silný morský príboj alebo príliv, 
majú lievikovité ústie. Zužujúci sa lievik siaha hlbo-
ko do pevniny, nakoľko ho príliv neustále prehlbuje. 
Rieky, ktoré majú veľa nánosov, sa zbavia ich zvyškov 
pri vyústení a tak budujú svoje delty, ktoré sa podo-
bajú náplavovým kužeľom. Pomenovanie delta je zo 
starovekého Grécka, nakoľko trojuholníkový tvar ús-
tia rieky Níl, pripomínal Grékom písmeno delta z ich 
abecedy (∆). V deltovitom ústí rieky pevnina viditeľ-
ne rastie na úkor mora. Napr. delta rieky Pád sa ročne 
posunie smerom do mora o 130–140 m, delta Dunaja 
o 30–35 m.

Tam, kde rieky končia svoju púť – ústie riek

Tam, kde rieky budujú nížiny – akumulácia

Delta Dunaja.
Prečo sa hovorí o delte Dunaja „ani voda, ani súš”? 99

Rieky „živí” voda z prameňov a voda z priamych 
zrážok. Veľkosť odtoku závisí od podnebia, reliéfu 
a zloženia hornín. 
Povodie rieky ohraničuje uzavreté rozvodie. 
Transport materiálu závisí od vodného stavu, 
prietoku a vodného režimu. Činnosť, ktorú vyvíja 
vodný tok pri formovaní povrchu, sa dá rozdeliť 
na: hĺbkovú eróziu, bočnú eróziu a na ukladanie 
materiálu (akumuláciu). Eróznu činnosť riek na-
pomáha prepravovaný materiál. Činnosť veľkých 
riek sa na jednotlivých úsekoch pozdĺž ich toku 
môže viackrát zmeniť.        

Zhrnutie
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PROCES FORMOVANIA
ĽADOVCOVÉHO RELIÉFU
Kde aj dnes trvá ľadová doba

Čo sme sa učili o ľadových dobách?

Kde a ako vznikajú ľadovce?

Ako formujú zemský povrch horské ľadovce?

Aké povrchové formy zanecháva činnosť kontinentálneho ľadovca?

   www. meteo21.hu   

Ľad formuje zemský povrch pod niekoľko sto až ti-
síc metrov hrubou ľadovou pokrývkou. To, aké formy 
vznikajú dnes v zaľadnených dolinách Álp a Himalájí, 
môžeme zistiť napr. vo Vysokých Tatrách, z ktorých 
ľad ustúpil už pred desaťtisíc rokmi. Ľadová pokrývka 
na Zemi má rozlohu 15 mil. km2. V čase zaľadnenia sa 
toto územie mohlo rozšíriť až na 47 mil. km2. Priemer-
ná hrúbka ľadovej pokrývky v Antarktíde je 2200 m.
V čase zaľadnenia pokrývala podobná, 2-3000 m 
hrubá vrstva ľadu, v severnej Európe Baltský štít. 

 

V zaľadnených oblastiach môžeme vyznačiť výškový 
stupeň, nad ktorým sa v lete roztopí menej snehu, než 
koľko ho napadne v zime. Táto nadmorská výška je tzv. 
„snežná čiara”, čiže hranica, nad ktorou sa rozprestie-

visuté ľadovce kar

spodná moréna

Územie
Zemepisná 

šírka
Nadmorská výška (m) 

„snežnej čiary”

Zem Františka Jozefa 50

juh Nórska 800

Mont Blanc 2900

južná strana Himalájí 5000

Rawenzoni/Východná Afrika 4500

Andy (hranica Bolívie, 
Argentíny a Chile)

6300

Ohňová zem 600

Antarktický polostrov 50

Zapíš pomocou atlasu chýbajúcu zemepisnú šírku! Aká je súvislosť 
medzi zemepisnou šírkou a nadmorskou výškou „snežnej čiary”?

Hranica trvalej snehovej pokrývky v niektorých oblastiach Zeme

Činnosť horského ľadovca vo vysokých pohoriach. 
Zisti, odkiaľ pochádza pomenovanie ľadovec!

horský ľadovec

ľadom formované 
horské hrebene

ra, ako sa ľudovo povie, ríša večného snehu a ľadu.
Hranica večného snehu a ľadu sa mení s geografi c-
kou šírkou. Smerom od vlhkých rovníkových oblastí 
k obratníkom sa posúva do vyšších polôh (zvyšuje) a 
od obratníkov smerom k pólom sa postupne znižuje.

Zo snehu fi rn – z fi rnu ľad
Medzery v čerstvo napadnutom snehu sú vyplnené 
vzduchom. Opakované zamŕzanie a topenie, ako aj 
tlak nových vrstiev snehu, vzduch postupne vytlačia. 
Takto vznikne zrnitý, skostnatený sneh, ktorému dali 
v Alpách názov fi rn. Ďalším zhusťovaním vzniká
z tohto zrnitého snehu ľad. Približne 5–10 cm vrstva 
ľadu vznikne z 1 m vysokej vrstvy fi rnu, ktorá sa vy-
tvorí zo 6–8 m hrubej vrstvy čerstvého snehu!

Sledujme európske snehové správy a zostavme hlásenie 
pre cestovné kancelárie!

V ríši „večného snehu a ľadu“

MODRÁ PLANÉTA – HYDROSFÉRA
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Činnosť ľadovca je viditeľná iba po jeho ústupe. 
Ľad vzniká nad hranicou snežnej čiary. Vytvára sa 
z čerstvého snehu. Pomocou tlaku a opakovaného 
topenia a zamŕzania vzniká najprv fi rn a potom ľad. 
V pohoriach vytvára horský ľadovec doliny v tvare 
písmena U. V pohoriach aj na rovinách zanechávajú 
ľadovce viacero druhov morén.           

Zhrnutie

Lavíny
Ak sa sneh alebo ľad na svahu dá do 
pohybu a rúti sa dolu svahom, hovo-
ríme o  lavíne. Lavíny môžu vzniknúť
z čerstvo napadnutého prachového sne-
hu rovnako ako z vlhkého, topiaceho sa 
snehu na konci zimy. 
Veľmi často sa vrstvy snehu začínajú po sebe 
šmýkať kvôli rozdielnym fyzikálnym vlastnostiam 
snehu, ktorý obsahujú. Vznikajú tzv. doskovité 
(plošné) lavíny. Lavíny môžu byť veľmi nebezpeč-
né, zasypú ľudí, ničia budovy.

Zisti, ako sa ľudia bránia pred ničivým účinkom lavín!

Horské a kontinentálne ľadovce
Činnosť ľadu na územiach, ktoré ho „zdedili na 
večnosť”, má silný vplyv na tvorbu reliéfu. Iné po-
vrchové formy vznikajú v pohoriach a iné na rovi-
natých územiach.
Aj pomenovanie ľadovcov je iné. Ľad, ktorý vypĺ-
ňa údolia vo vysokých pohoriach, je horský ľado-
vec, ľad, ktorý sa rozprestiera na veľ kých rovina-
tých plochách, sa nazýva kontinentálny ľadovec.

Ľad sa v  oblastiach nad snežnou čiarou začína 
zhromažďovať v  záveroch ľadovcových dolín. Ľad 
sa doslova zahryzne do hornín, nad ním sa týčiace 
steny štítov zvetrávajú, ustupujú a zužujú sa. Takto 
na mieste záverov bývalých riečnych dolín vzniká 
poloblúkovitý ľadovcový kotol alebo kar, uzavretý 
kolmými stenami. Po roztopení ľadovca vznikajú 
na týchto miestach karové jazerá, tzv. morské oká.
Spodné vrstvy ľadu sa pod veľkým tlakom stanú 
plastickými a  ľadovec sa na svahu dá do pohybu. 
Svedkami pohybu sú ľadové škrabance na ska-
lách. Horské ľadovce vypĺňajú riečne doliny, ktoré 
vznikli zaľadnením. Ľadovec teda formuje riečnu 
dolinu v tvare V na ľadovcovú dolinu v tvare pís-
mena U.
Materiál, ktorý ľadovec prepravuje a  ukladá, sa 
nazýva moréna. Na konci ľadovca, za čelnou mo-
rénou, sa po roztopení ľadovca vytvárajú jazerá. 
Pokiaľ do hlbokej bývalej ľadovcovej doliny pre-
nikne more, vznikne úzky fj ord s kolmými stena-
mi a s hlbokou vodou (napr. na západnom pobreží 
Nórska).

Dnes sa na našej Zemi nachádza ľadovec kontinentálnych 
rozmerov iba v Antarktíde a v Grónsku. V období štvr-
tohôr, v čase najväčšieho zaľadnenia, však kontinentálny 
ľadovec pokrýval obrovské územia na severnej pologuli. 
Na miestach výskytu zanechal stopy svojej činnosti. 
V  mäkších horninách, ktoré „hobľoval” a prehlboval, 
vznikli väčšie – menšie jazerné panvy, z tvrdších hornín 
vytvoril vlnovito usporiadané valy, tzv. putujúce skaly. 
V takýchto ľadovcom vytvorených panvách vznikli jaze-
rá v Kanade a v oblasti Baltského štítu.
Množstvo materiálu prepravil kontinentálny ľadovec 
smerom na juh, kde ho po svojom ústupe zanechal v po-
dobe morén. Povrch Nemeckej a Poľskej nížiny spestru-
jú jazerné plošiny a morénové valy.

Kontinentálny
ľadovec a pozostatky
jeho činnosti. Vyhľadaj
na mapách v atlase oblasti,
ktorých povrch formoval
kontinentálny ľadovec!

čelo konti-
nentálneho 
ľadovca

morénové valy

jazerné panvy

putujúce skaly

čelná moréna

Reliéf vytvorený horským 
ľadovcom
Aké formy povrchu zanechal 
horský ľadovec po svojom 
ústupe?

morské oko (karové jazero)kar

morénou 
hradené 
jazero

visutá dolina

vodopád

Činnosť horských ľadovcov
– ľadový reliéf v pohoriach

Činnosť kontinentálneho ľadovca
– ľadový reliéf rovín

101

ľadovec a pozostatky

30446Azemberszlovk1–142korr4.indd   101 2014.07.10.   12:00



ČLOVEK A HYDROSFÉRA
Zem je len jedna!

Ktoré látky znečisťujú hydrosféru najčastejšie?

Prečo je znečisťovanie podpovrchových vôd nebezpečné?

Čo znečisťuje povrchovú vodu v najväčšej miere?

      

Kolobeh vody znamená, že súčasne s vodou kolujú 
aj látky, ktoré ju znečisťujú. Nečistoty sa v riekach, 
v pôde, v moriach usadzujú a neustále pribúdajú. Ešte 
viac zamorujú a poškodzujú vodné organizmy. Takto 
– cez potravinový reťazec – môže spôsobiť nevyčísli-
teľné škody.

Prostredníctvom riek sa do sve-
tového oceánu dostáva obrovské 
množstvo nečistôt. Odpad pochá-
dza hlavne z pobrežných skládok, 
z ťažby surovín, z poškodených lodí 
(ročne 20 mld. ton rozpusteného 
alebo voľne plávajúceho odpadu!). 

Znečistené sú v prvom rade pobrežné oblasti, ktoré 
sú najbohatšie na morskú fl óru a faunu. Pri pobreží 
sa totiž nachádza rastlinný planktón, ktorý je na za-
čiatku potravinového reťazca a výrazne určuje životný 
priestor mnohých morských živočíchov. Nie je náho-
da, že 90% vylovených rýb pochádza z pobrežného 
pásma do 350 km.
Najviac znečistené sú vnútrozemské moria, ktoré
zo všetkých strán obklopuje pevnina (napr. Baltské 
more, Stredozemné more).

Znečisťovanie podzemných vôd je veľmi nebezpečný 
proces, nakoľko nie je viditeľný, ako napr. znečisťo-
vanie riek. Nebezpečný je aj preto, lebo k rozkladu 
škodlivín je potrebný kyslík. Podzemné vody však ne-
majú priamy kontakt s kyslíkom v ovzduší a tak je ich 
proces samočistenia oveľa pomalší.
Škodliviny zo zemského povrchu ohrozujú v prvom 
rade pôdnu vodu. Do pôdy sa dostáva odpadová voda 
z domácností, presakujú do nej rôzne chemikálie
zo skládok a z umelých hnojív a postrekov, ktoré sa 
používajú v poľnohospodárstve. Zvlášť nebezpečné sú 
dusičnany, ktoré spôsobujú, že sa voda stáva nevhod-
nou na pitie. V hĺbke uložené vrstvové vody pod-
liehajú znečisteniu oveľa pomalšie. Inak povedané: 
dnešným znečisťovaním sa znečisťuje artézska voda 
budúcich storočí…
Nadmerné odčerpávanie zásob krasovej podzemnej 
vody ohrozuje jej prirodzené dopĺňanie.

Stroskotaný tanker pri pobreží  Škótska
Aké nebezpečenstvo hrozí prírodnému prostrediu pri takejto nehode?

MODRÁ PLANÉTA – HYDROSFÉRA

Svetový oceán – zásobáreň potravín, alebo 
odpadový kôš ľudstva?

102

Podpovrchové vody – ohrozené zásoby pitnej vody
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Povrchové vody najviac využíva a zároveň najviac 
znečisťuje priemysel. Hlavnými odvetviami prie-
myslu, ktoré sa v najväčšej miere podieľajú na znečis-
ťovaní, sú: energetický, hutnícky, strojársky, chemický 
a ľahký priemysel. Charakteristické tepelné znečisťo-
vanie spôsobujú atómové elektrárne, ktoré potrebujú 
veľa vody na chladenie a preto sa budujú pri riekach. 
Hranice štátov pri šírení nečistôt nestoja ani za dera-
vý groš. Najčastejšie to pozorujeme na riekach. Zne-
čistenie rieky Rýn na švajčiarskom úseku ohrozuje 

rovnako aj nemecký alebo holandský úsek. Podobné 
je to aj s riekami Tisa a Dunaj, po ktorých sa škodli-
vé látky dostávajú k nám zo susedných štátov. Varov-
ným prípadom bolo znečistenie rieky Tisy kyanidom 
v roku 1999. Vážne problémy v oblasti ochrany vôd sú 
pri jazerách v suchých oblastiach. Prílišné odčerpáva-
nie vody na zavlažovanie z riek, ktoré do nich ústia, 
spôsobuje ich vysychanie. Kvôli tomu sa čoraz menej 
vody z rieky Jordán dostáva do Mŕtveho mora, preto 
sa zmenšuje plocha Aralského jazera, ktoré vyživujú 
rieky Amu Darja a Syr Darja.

Čo všetko ohrozuje vody?

Dusík, dusičnany. Hlavným zdrojom dusičnanov sú umelé hno-
jivá, hnojivo z veľkých chovných fariem, prípadne odpadové vody 
z domácností. Zlúčeniny dusíka v pôde (napr. amoniak) sa menia 
na rozpustné nitráty, nitrity. Tieto látky sú už jedovaté a pri zvýšenej 
koncentrácii môžu zapríčiniť aj smrť udusením. 
Fosfát. Je škodlivá látka pochádzajúca z umelých hnojív a pracích 
prostriedkov. Hromadí sa predovšetkým v povrchových tokoch.

Olej. Pre svoju nižšiu hmotnosť zamorí povrch riek, jazier a morí. 
Hlavným zdrojom tohto znečistenia sú ropné plošiny a tankery, ktoré 
prepravujú ropu. Olej uzavrie vodnú hladinu, čím spôsobuje nedo-
statok kyslíka vo vode.
Chemické postreky, jedy proti hlodavcom. Chemické látky, 
ktoré sa ťažko rozkladajú. Usadzujú a rozširujú sa v mori cez po-
travinový reťazec. V Európe a Severnej Amerike už viac druhov po-
strekov a jedov zakázali, ale v chudobnejších krajinách sa ešte stále 
používajú a zamorujú nimi moria v tropickej oblasti.

Chemický podnik pri pobreží Čierneho mora.
Ako vplýva priemyselná činnosť na znečisťovanie vôd?

Závrt ako odpadová jama.
Aké následky má takéto hromadenie 
odpadu?

Povrchové toky: zo živej vody odpadový kanál?

103

Ani znečisťovanie vôd nemôže-
me oddeliť od znečisťovania pôdy 
a ovzdušia; škodlivé látky, ktoré sa 
dostávajú do povrchových a pod-
zemných vôd, končia nakoniec 
v mori; prírodné prostredie znečis-
ťuje priemysel, poľnohospodárstvo, 
aj domácnosti. Nečistoty, ktoré sa 
dostanú do vodných zdrojov, sa do-
stanú aj do potravinového  reťazca. 
Ak je poškodený ktorýkoľvek jeho 
článok, poškodí sa celý potravinový 
reťazec.        

Zhrnutie
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Po erózii pôdy sa objavia aj vulkanické horniny.
(Kapadokya, Turecko)
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PÔDA: ZRKADLO ATMOSFÉRY, 
HYDROSFÉRY A HORNÍN
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VZNIK PÔDY, PÔDNE TYPY
Pôda je „kôrou” zemskej kôry

Čo je pôda, ktoré sú najdôležitejšie časti pôdotvorného procesu?

Aké pôdne horizonty sa vyčleňujú v pôdach?

Ktoré procesy ohrozujú pôdu?

Pôda je zrkadlom viacerých faktorov prírodného pro-
stredia – hornín, reliéfu, hydrologických pomerov, 
podnebia, živej prírody atď. Pôda je snáď najzložitejší 
systém fyzickogeografi ckej sféry. 

Pôda je vrchná nespevnená úrodná časť zemskej 
kôry, ktorá zabezpečuje pre rastlinstvo vodu a živi-
ny.
Vznik pôdy ovplyvňuje množstvo faktorov prírodné-
ho prostredia. Pôda je v  úzkom vzťahu s  horninou, 
z ktorej zvetralín vzniká. Podnebie ovplyvňuje rých-
losť zvetrávania, vplýva na rastlinstvo a pôdne živo-
číšstvo, ako aj na hydrologické pomery pôd. Prvky 
podnebia ovplyvňuje reliéf daného územia (nadmor-
ská výška, sklon svahov). Pri vzniku pôdy zohrávajú 
zvlášť významnú úlohu rastlinné a živočíšne organiz-
my. V súčasnosti má na prírodné faktory čoraz väč-
ší vplyv človek a jeho činnosť (používanie umelých 

hnojív, zavlažovanie, odvodňovanie). Nakoľko pôda 
odzrkadľuje vplyv týchto faktorov, môžeme ju pova-
žovať za najzložitejší fyzickogeografi cký systém. 

Podmienkou začatia pôdotvorného procesu je vznik 
zvetralín. Zvetraliny sú pritom iba jednou zo zložiek 
pôdotvorného procesu. 
Miliardy pôdnych baktérií, húb a  plesní premieňa-
jú prostredníctvom zložitých chemických procesov 
odumreté zvyšky organizmov na organické zlúčeni-
ny, na humus. Humus je tmavá organická zlúčenina 
s  veľkými molekulami. Zvetraliny sa premenia na 
pôdu iba na základe tvorby humusu (humifi kácie). 
Humus má dôležitú úlohu pri zásobovaní rastlín ži-
vinami. Rastliny čerpajú z neho okrem iného dusík 
a fosfor.
Humus zároveň „uskladňuje” ďalšie potrebné živiny 
pre rastliny. Množstvo humusu v pôde ovplyvňuje jej 

zvetrávanie, drobenie

MATERSKÁ HORNINA vývoj v čase

pôdne 
organizmy

zrážky
plynná zložka

PODNEBIE RASTLINSTVO A ŽIVOČÍŠSTVO

slnečné žiarenie

PÔDA

HUMUS

Preštudujme pomocou obrázka proces vzniku pôdy!

PÔDA: ZRKADLO ATMOSFÉRY, HYDROSFÉRY A HORNÍN

Pôda je „kôrou” zemskej kôry
Pôdotvorný proces – od horniny po pôdu

106
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farbu. Pôdy bohaté na humus majú vo všeobecnosti 
tmavú farbu (černozeme).
Druhým dôležitým procesom pri vzniku pôdy je vy-
lúhovanie, pri ktorom sa ľahko rozpustné soli pre-
miestňujú do hĺbky. Vylúhovanie znižuje úrodnosť 
pôdy, nakoľko presakovaním sa časť živín vymyje 
do spodných horizontov. Humus, ktorý je vytvorený 
z nerozpustných alebo vo vode len slabo rozpustných 
látok, nedokáže dažďová voda prepraviť do spodných 
vrstiev, čiže humus sa na vylúhovaní nezúčastňuje. 
Protikladom vylúhovania je ukladanie, hromadenie 
vylúčených látok v  niektorom pôdnom horizonte 
(ukladanie). 

Tvorba humusu, vylúhovanie a  ukladanie, prípadne 
ďalšie pôdotvorné procesy spôsobujú vznik viacerých 
pôdnych horizontov:
  A – horizont je najvrchnejší, biologicky najaktív-

nejší a preto na humus najbohatší horizont;
  B – horizont sa nachádza pod horizontom A, bio-

logicky je menej aktívny, preto obsahuje aj menej 
humusu. Tu sa hromadia z A horizontu vylúhované 
pôdne soli;

  C – horizont je vlastne materská hornina, zvetrá-
vaním ktorej začal pôdotvorný proces.

Na základe odlišných pôdnych horizontov rozlišuje-
me odlišné typy pôd. Z geografi ckého hľadiska roz-
lišujeme zonálne (viažu sa k určitej zóne) a azonálne 
(nezávislé od daných zón) typy pôd. Zonálne pôdy 

sa  vytvorili v  súlade s  daným, pre uvedené územie 
charakteristickým podnebím a rastlinstvom.
Azonálne typy pôd sa môžu vyskytnúť v ktorejkoľ-
vek zóne, nakoľko na ich vznik má najväčší vplyv 
materská hornina alebo reliéf. Napr. vo vápencových 
oblastiach vzniká tenká černozem – rendzina, ktorá 
sa viaže na horninu. Na riečnych nivách pozdĺž riek 
vznikajú nivné pôdy, ktoré sú v konečnom dôsledku 
výsledkom daného tvaru zemského povrchu.

Zrážky, ktoré dopadajú na svahovité územia – v zá-
vislosti od rastlinnej pokrývky – zmývajú povrch, 
pričom dažďová voda odnáša aj zrnká pôdy. Pôdna 
erózia sa najvýraznejšie prejavuje tam, kde človek na-
rušil alebo zničil pôvodnú, prirodzenú rastlinnú po-
krývku. Pôdna erózia je nebezpečná aj preto, že od-
straňuje v prvom rade vrchnú, na humus najbohatšiu 
časť A – horizontu, čím sa úrodnosť pôdy postupne 
znižuje. Ochranou proti pôdnej erózii na svahovitých 
územiach môže byť vytváranie terasových polí ale-
bo orba pozdĺž vrstevníc. Vrchnú vrstvu okrem vody 
môže odnášať aj vietor.
Pôsobenie kyslých dažďov sa prejavuje aj cez pôdu. 
Ich vplyvom sa pôda stáva kyslou, čo vedie k ničeniu 
lesných porastov.

Pripravme si krátku prednášku o  hlavných procesoch, 
ktoré vedú k ničeniu pôdy a o ich spojitosti s hospodárskou 
činnosťou!

Terasovité polia na Iberskom polostrove pripravené 
na poľnohospodársku činnosť. Prečo je v takomto 
teréne nevyhnutné vytvoriť hustú sieť terás?

Pôdne horizonty, pôdne typy

Ohrozená pôda!

107

Pôda je zložitý útvar, ktorý je zrkadlom geologic-
kých, podnebných, hydrologických, geomorfolo-
gických a biologických pomerov daného územia. 
Zvetraliny sa premenia na pôdu iba na základe 
tvorby humusu. Ďalšie zložky pôdotvorného pro-
cesu sú vylúhovanie a  ukladanie pôdnych solí. 
V pôdach sa vytvorili pôdne horizonty. Pôdy mô-
žeme zaradiť do dvoch skupín: zonálne a azonál-
ne typy pôd. Eróziu spôsobuje v mnohých prípa-
doch činnosť človeka.         

Zhrnutie
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Vysokohorské pastviny v Andách vo výške 4 800 m.
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OD ROVNÍKA
PO POLÁRNE OBLASTI – 

ZONÁLNOSŤ
GEOGRAFICKEJ SFÉRY
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OD KLIMATICKEJ ZONÁLNOSTI
PO ZONÁLNOSŤ GEOGRAFICKEJ SFÉRY

Zopakujme si, čo sme sa učili o obehu Zeme okolo Slnka, o sklone zemskej osi 
a o dopade slnečných lúčov!

Prečo vznikli na Zemi solárne podnebné pásma a ktoré to sú?

Čo nazývame klimatickou zonálnosťou?

Ktoré sú hlavné prvky zonálnosti geografi ckej sféry?

OD ROVNÍKA PO POLÁRNE OBLASTI - ZONÁLNOSŤ GEOGRAFICKEJ SFÉRY 

obehu zviera 66,5° uhol, môže Slnko pod 90° vrcholiť 
počas roka (90-66,5 = 23,5) iba medzi 23,5° severnej 
a 23,5° južnej zemepisnej šírky. To je územie, ktoré 
ohraničujú obratníky Raka a Kozorožca. Územie me-
dzi obratníkmi dostáva najviac tepla a preto sa na-
zýva horúce solárne pásmo. Na obratníkoch vrcholí 
Slnko pod 90° raz do roka, medzi obratníkmi dvakrát 
do roka. Horúce solárne pásmo môžeme charakteri-
zovať aj tak, že to je také územie, kde Slnko pod 90° 
vrcholí aspoň raz do roka. 

Studené solárne pásmo
Z  hodnoty uhla, ktorý zviera zemská os s  rovinou 
ekliptiky, vyplýva aj to, že na 66,5° severnej aj juž-
nej zemepisnej šírky Slnko raz do roka nevychádza, 
prípadne nezapadá. Tieto zemepisné šírky vyznačujú 
severný a južný polárny kruh.
Územie medzi polárnymi kruhmi a  pólmi dostáva 
najmenej tepla, uhol dopadu slnečných lúčov je tu 
najmenší,  preto toto územie nazývame studené so-
lárne pásmo. Na polárnych kruhoch trvá polárny deň 
a polárna noc jeden deň, ale na póloch trvajú 6 mesia-
cov. Studené solárne pásmo môžeme charakterizovať 
aj tak, že to je také územie, kde Slnko najmenej raz do 
roka nevychádza alebo nezapadá.

Dôsledkom guľovitého tvaru Zeme sa viacero kli-
matických prvkov a následne aj ostatné prírodné javy 
usporiadali okolo Zeme vo forme pásiem. Tak ako pre 
väčšinu prírodných procesov a javov, aj pre vznik zo-
nálnosti je východiskovým bodom slnečné (solárne) 
žiarenie. 

Čím je uhol dopadu slnečných lúčov väčší, tým viac 
energie dostáva daná územná jednotka. Uhol dopa-
du slnečných lúčov sa od rovníka smerom k pólom 
zmenšuje. Guľovitý tvar Zeme spôsobuje, že miera 
ohrievania závisí v prvom rade od zemepisnej šírky.
Nakoľko je zemská os k  rovine ekliptiky naklonená, 
uhol dopadu slnečných lúčov a tým aj ohrievanie po-
vrchu sa na tej istej zemepisnej šírke zo dňa na deň 
mení. Striedanie ročných období teda spôsobuje 
obeh Zeme okolo Slnka a sklon zemskej osi k rovi-
ne ekliptiky. 

Horúce solárne pásmo
Najväčší uhol dopadu slnečných lúčov je v čase, keď 
Slnko vrcholí (90°). Nakoľko zemská os s  rovinou 

Solárne podnebné pásma

110 Krajina v Antarktíde dostáva málo slnečného žiarenia.
Prečo môžeme polárne oblasti nazvať prostredím ľadovej doby?
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Mierne solárne pásmo
Medzi obratníkmi a polárnymi kruhmi sa na obidvoch pologu-
liach nachádza prechodné pásmo, Slnko tu vychádza a zapadá 
každý deň, ale počas vrcholenia uhol dopadu slnečných lúčov 
nikdy nedosiahne 90°. Tieto územia dostávajú viac tepla ako 
studené pásmo, ale menej ako pásmo horúce. Územie medzi ob-
ratníkmi a polárnymi kruhmi nazývame mierne solárne pásmo.

Hranice solárnych pásiem ovplyvňuje v skutočnosti celý rad kli-
matotvorných činiteľov, ako napr. rozloženie oceánov a pevnín, 
georeliéf, planetárna cirkulácia vzduchu a morské prúdy. Hrani-
ce skutočných klimatických pásiem preto neprebiehajú v smere 
rovnobežiek, ale sú výsledkom vplyvu uvedených klimatotvor-
ných činiteľov. Nakoľko vo vysokých pohoriach sa faktory prí-
rodného prostredia menia s  nadmorskou výškou, zaraďujeme 
tieto do osobitného typu vertikálnej zonálnosti. 

Pásmovitosť podnebia ovplyvňuje viacero prírodných faktorov. 
Od podnebia závisí prirodzená rastlinná pokrývka a od nej zá-
visí živočíšstvo. Podnebie a  rastlinstvo zohráva dôležitú úlohu 
pri vzniku pôdy. Podnebiu sa prispôsobuje aj vodný režim riek. 
Z toho dôvodu sú aj tieto zložky prírodného prostredia pásmo-
vito usporiadané.
Ale podnebie rozhodne aj o tom, či nastane mechanické alebo 
chemické zvetrávanie, či bude povrch formovať tečúca voda, ľad, 
alebo vietor. Preto aj povrchové formy vytvorené vonkajšími si-
lami majú pásmovité usporiadanie.
Pásmovité usporiadanie podnebia, rastlinstva, pôd, živočíš-
stva, povrchových foriem – a čiastočne od nich závislej ľud-
skej činnosti – sa nazýva zonálnosť fyzickogeografi ckej sféry. 
Má, podobne ako klimatická zonálnosť, horúcu, miernu a stu-
denú zónu. Vo vnútri týchto zón môžeme vyčleniť na základe 
menších alebo väčších odlišností ďalšie pásma alebo oblasti (po-
zri zadnú založenú časť obálky).

Od solárnych pásiem ku skutočnej klimatickej zonálnosti

Od klimatickej zonálnosti po zonálnosť geografickej sféry

111

Na základe intenzity slnečného žiarenia vyčleňujeme tri so-
lárne podnebné pásma. V horúcom solárnom pásme vrcholí 
Slnko pod 90° aspoň raz do roka, v studenom solárnom pás-
me Slnko aspoň raz do roka nevychádza prípadne nezapa-
dá, v miernom solárnom pásme, ktoré je medzi nimi, Slnko 
každý deň vychádza aj zapadá, ale nikdy nevrcholí pod 90° 
uhlom. Hranice skutočných podnebných pásiem ovplyvňu-
je rozloženie pevnín a oceánov, reliéf, planetárna cirkulácia 
vzduchu a morské prúdy. Základom fyzickogeografi ckej zo-
nálnosti je pásmovité usporiadanie podnebia, živej prírody, 
vodného režimu riek a povrchových foriem.             

Zhrnutie

Dažďový prales je po celý rok zelený a vlhký 
(Bolívia). Prečo môže mať táto oblasť našej planéty 
druhovo najbohatšie rastlinné spoločenstvo?

Púštna oblasť v okolí obratníka Kozorožca (Na-
míbia). Prečo majú oblasti pozdĺž obratníkov málo 
zrážok?

Listnatý les mierneho pásma (Rumunsko). Ako sa 
prispôsobuje živá príroda štyrom ročným obdobiam?

Tajga na severnom polárnom kruhu (Fínsko). Aká 
hospodárska činnosť charakterizuje toto územie?

V mnohých vysokohorských oblastiach sa 
vytvorila atraktívna vertikálna zonálnosť (Andy). 
Nad ktorým vertikálnym stupňom sa nachádza 
trvalá snehová pokrývka? V akých výškach sa 
môže vyskytovať?
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ZÓNA HORÚCEHO PÁSMA
Od pralesov k púšťam

Kde panuje horúce pásmo? Na akom základe ho môžeme členiť?

V čom sa odlišujú ročné obdobia v jednotlivých oblastiach horúceho pásma?

Ako sa od rovníka smerom k obratníkom mení rastlinstvo, pôda a formovanie povrchu?

      

OD ROVNÍKA PO POLÁRNE OBLASTI – ZONÁLNOSŤ GEOGRAFICKEJ SFÉRY

Horúce podnebné pásmo sa rozprestiera medzi 30° 
severnej a južnej zemepisnej šírky. V pásme prevláda 
systém pasátových vetrov. Vzostupné pasátové prú-
denie putuje medzi obratníkmi spolu s  teplotným 
rovníkom. Priemerná ročná teplota prekračuje v ce-
lom pásme 20 °C. V oblasti vzostupných pasátových 
prúdov (teplotný rovník) panuje intenzívna zrážková 
činnosť, kým k oblasti zostupného prúdenia sa viaže 
suché počasie. Horúce pásmo teda nečleníme na zák-
lade teploty, ale na základe rozdelenia zrážok:
  rovníkové pásmo: kde takmer každý deň prší,
  prechodné pásmo (a monzúnová oblasť): prší 

v letných mesiacoch,
  obratníkové pásmo: kde neprší aj niekoľko rokov.

Oblasti sa nachádzajú v Južnej Amerike v Amazon-
skej panve, v Afrike v Konžskej panve a na ostrovoch 
Indonézie. 
Podnebie charakterizuje jediné, horúce, dusné a vlhké 
ročné obdobie. Priemerná ročná teplota je 25–27 °C.
Rovnaké počasie sa opakuje pravidelne každý deň. 
Pre vysoké teploty a výpar sa už pred obedom začína 
vytvárať veľká oblačnosť, z ktorej sa v skorých popo-
ludňajších hodinách v podobe prietrže mračien spustí 
prudký lejak, často aj s krupobitím (preto sa zvykne 
hovoriť o  tejto oblasti ako o „pásme každodenných 
dažďov”). Ročný úhrn zrážok dosahuje 2-3000 mm. 
Obsah vodných pár v ovzduší je stále vysoký, silný vý-
par vráti do ovzdušia 75 % spadnutých zrážok.

Prirodzená rastlinná pokrývka – dažďový prales
Vďaka vysokej teplote a  bohatým zrážkam vytvára 
dažďový prales druhovo najbohatšie rastlinné spo-
ločenstvo. Na 1 ha plochy dažďového pralesa sa vy-
skytuje 80-100 druhov rastlín. Pritom rovnaké druhy 
stromov môžu byť od seba vzdialené aj niekoľko kilo-
metrov. V dažďovom pralese sa vytvorili mnohostup-
ňové – horné, stredné a spodné – rastlinné poschodia, 
v ktorých rastliny zvádzajú neustály boj o svetlo (napr. 
orchidey, liany). Prales je neustále zelený, nakoľko lis-
ty neopadávajú v rovnakom čase.

Zrážkové maximá v Afrike.
Ktoré územie má pravidelné rozdelenie zrážok?

január

21. VI.

23. IX.
21. III.

21. XII.

júl

V januári a v júli viac ako 50 mm 
zrážok

teplotný rovník

postupné vrcholenie Slnka

112

Rovníkové pásmo, kde takmer každý deň prší
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Časť živočíšstva – podobne ako časť rastlinstva - žije 
na stromoch (opice, veľa druhov vtáctva a hmyzu).
Pôdy tvoria na živiny chudobné tropické červeno-
zeme. Odumreté zvyšky rastlín sa rýchlo rozkladajú, 
tvorba humusu je slabá, silné vylúhovanie vymýva 
živiny do spodných horizontov. Červenú farbu tro-
pických pôd spôsobujú oxidy železa a hliníka, ktoré 
sú ťažko rozpustné a hromadia sa v horných horizon-
toch.
Rieky sú bohaté na vodu (napr. Amazonka, Kongo).
Formovanie povrchu sa tiež prispôsobuje daným 
klimatickým pomerom. Pod pralesmi prikrýva pev-
né horniny asi 100 m hrubá vrstva zvetralín. Rýchle 
zvetrávanie poskytuje na vodu bohatým riekam veľa 
materiálu. Kvôli ničeniu a ťažbe dreva sa v pralesoch 
zrýchľuje erózia pôdy a na svahoch sú časté zosuny.
Málopočetné obyvateľstvo sa živí pestovaním plodín. 
Chov domácich zvierat je kvôli rôznym parazitom 
malý. Na vypálených parcelách sa pestujú hľuzovité 
druhy rastlín (bataty, maniok, jam). Na plantážach 
pestujú monokultúry – kakao, banány, kaučukovník.

Rastlinné poschodia v tropickom pralese. Čo sa stane, ak spadne v pralese obrovský strom?

                                                                                                    Amazonský prales.
Čo charakterizuje rovníkové podnebie?

V dažďovom pralese panuje neustále šero. 
Prečo hovoríme, že prales je poschodový?

10

20

50

40

30

0 trávnatý podrast
krovinatý podrast

spodné rastlinné 
poschodie

stredné rastlinné 
poschodie

horné rastlinné 
poschodie

Diagram rovníkového 
podnebia.
Kedy vrcholí Slnko
na rovníku pod 90° uhlom?
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Iquitos, Peru
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Pôda dažďového pralesa. Charakterizujte jednotlivé 
pôdne horizonty!
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Názov prechodného pásma nám napovedá, že sa tam 
– v  polročnom cykle – striedajú črty rovníkového 
a obratníkového prírodného pásma.
Významnejšie oblasti zaujíma v Južnej Amerike – Bra-
zílska a Guayanská vysočina, v Afrike – Sudán a Vý-
chodoafrická vysočina, v Austrálii – severné územia.
Podnebie sa prispôsobuje posunutému vzostupnému 
a  zostupnému pasátovému prúdeniu a  má dve ročné 
obdobia – obdobie dažďov a obdobie sucha. Nakoľko 
zrážky prichádzajú v letných mesiacoch, zvykneme toto 
pásmo nazývať pásmom letných dažďov. Priemerná roč-
ná teplota je 23–27 °C. Dĺžka obdobia dažďov sa smerom 
k obratníkom skracuje z 9–10 mesiacov na 2–3 mesiace 
a ročné množstvo zrážok klesá z 1500 mm na 300 mm.
Rastlinstvo tvorí savana, krovinaté až trávnaté rast-
linné spoločenstvo s ojedinelými skupinami stromov.
Na savanách sa s ubúdaním zrážok zmenšuje vylúho-
vanie, pôdy majú čoraz viac humusu a ich farba je čoraz 
tmavšia.

Rozľahlá savana je domovom veľkej zveri, dokonca tu 
žijú najväčšie suchozemské druhy (slony, nosorožce, 
žirafy, veľké šelmy).
Rieky majú výrazne kolísavý vodný režim, ktorý sa 
prispôsobuje rozdeleniu zrážok (napr. Niger). 
Formovanie povrchu – v spojitosti so zmenou obdo-
bí – usmerňuje chemické zvetrávanie a teplom vyvo-
lané drobenie hornín. Povrch rýchlo pustne, nakoľko 
zvetraliny zmyje dažďová voda a rozdrobené horniny 
v období dažďov odplavia rieky. Obyvateľstvo sa za-
oberá pestovaním prosa, bavlny, podzemnice olejnej, 
cukrovej trstiny a  v  horských oblastiach sa pestuje 
káva. Extenzívne sa chová rožný statok, kozy a ovce.

Významnejšie oblasti sú v  Južnej Amerike – púšť 
Atakama, v Afrike – Sahara a Kalahari, v Ázii Arab-
ská púšť, v Austrálii vnútorné púštne oblasti. 

zostupné prúdenie zostupné prúdenie

OBRATNÍK 
KOZOROŽCA

P Ú Š Ť S A V A N A

ROVNÍK
trávnatátropický prales  krovinatá

T R O P I C K Ý  P R A L E S

trávnatá  krovinatá
S A V A N A

OBRATNÍK 
RAKA

P Ú Š Ť

23. IX. 21. III. 

22. VI. 

obdobie sucha obdobie dažďov

obdobie dažďov obdobie sucha

Striedanie ročných období v horúcom pásme. Čo sme sa učili o pasátoch a teplotnom rovníku? 
Charakterizujme pomocou obrázka podnebie a živú prírodu jednotlivých pásiem!

Diagram savanového podnebia

Niamey, Nigéria
13°30’ s. z. š. 2°07’ v. z. dl./220 m
prt.: 29,1 °C/rz.: 584 mm
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Diagram podnebia obratníkového
pásma

In Salah, Alžírsko
27°12’ s. z. š. 2°28’ v. z. dl./273m
prt.: 25,3 °C/rz.: 15 mm
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Obratníkové pásmo, kde neprší aj niekoľko rokov

Prechodné pásmo, prší v letných mesiacoch

114

lesnatá lesnatá
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Podnebie ovplyvňuje po celý rok zostupné pasátové 
prúdenie, ročný úhrn zrážok je malý (100–250 mm), 
ich rozdelenie je nepravidelné a nevypočítateľné. In-
tenzívne denné slnečné žiarenie strieda za jasných 
nocí silné vyžarovanie, preto sú denné teplotné výky-
vy veľmi veľ ké (25–30 °C). Tu bola nameraná najvyš-
šia teplota na Zemi: 57,7 °C v líbyjskej časti Sahary.
Riedke rastlinstvo sa pred vyparovaním chráni hl-
bokým koreňovým systémom, uskladňovaním vody 
(napr. kaktusy) a namiesto listov pichliačmi a tŕňmi. 
V oblasti sa vyskytujú iba slabé náznaky pôd.
Živočíšstvo suchých púštnych oblastí (hady, hlodav-
ce) sa „prebúdza k životu” v noci, po západe Slnka. 
Cez takéto oblasti sa prebijú iba rieky, ktoré prame-
nia v oblastiach bohatých na zrážky (napr. Níl). Ko-
rytá ostatných riek, tzv. vádí, sú po väčšinu roka suché 
a vodou sa naplnia len pri občasných dažďoch alebo 
topení snehu v okolitých pohoriach. 
Formovanie povrchu ovláda činnosť vetra a tepelné 
zvetrávanie. Dôsledkom veľkých denných teplotných 
výkyvov dochádza k rýchlemu drobeniu hornín. Pre 
nedostatok zrážok a tečúcich vôd sa hrubšie zvetrali-
ny, úlomky hornín hromadia na úpätí vrchov a takto 
časom vrchy v  púšti „pochovajú” vlastné zvetraliny. 
Z drobných zrniek piesku buduje vietor premenlivé 
duny a pieskové presypy.
Pestovanie plodín (datle, proso, bavlna) je možné iba 
v oázach, nomádski pastieri chovajú ovce, kozy a ťavy.

Tropické monzúnové oblasti nájdeme v  Afrike pri 
severnom pobreží Guinejského zálivu, v južnej a ju-
hovýchodnej Ázii a na oboch polostrovoch v severnej 
Austrálii.
Podnebie v tropických monzúnových oblastiach nám 
pripomína podnebie prechodného pásma (suchá, sl-
nečná „zima”, krátka horúca „jar”, daždivé, dusné 
„leto”). V priestorovom rozdelení zrážok hrajú rozho-
dujúcu úlohu pohoria: na Hindustánskom polostrove 
„vyžmýkajú” najviac zrážok horské pásma Himalájí 
(v Čerápundží je ročný priemer 11 000 mm a dote-
rajšie maximum 25 900 mm).
Formovanie povrchu ovláda silné chemické zvetrá-
vanie, v období dažďov sa často vyskytujú veľké zo-
suny.
Monzúnový les – džungľa - sa podobá savanovému 
lesu. Živočíšstvo reprezentuje slon indický a  tiger. 
Charakteristické plodiny monzúnového poľnohospo-
dárstva sú ryža, cukrová trstina, juta a čajovník.

Pieskové duny na Sahare
Prečo má obratníkové pásmo púšťový charakter?

Diagram monzúnové-
ho podnebia

Bombay, India
18°54’ s. z. š. 72°49’ v. z. dl./11 mm
prt.26,9 °C/rz: 1815 mm
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Tropické monzúnové oblasti

Zeleň v tropickej monzúnovej oblasti – južná India.
Kde a prečo vznikli monzúnové oblasti? 115

V  rámci horúceho 
pásma sa vplyvom po-
sunu pasátového prú-
denia vytvorili tri pod-
nebné pásma a  jedna 
oblasť: rovníkové, 
prechodné a  obratní-
kové pásmo a  tropic-
ká monzúnová oblasť. 
Určujúcim prvkom 
fyzickogeografickej 
charakteristiky jed-
notlivých podnebných 
pásiem je množstvo 
zrážok a ich rozdelenie 
počas roka.                

Zhrnutie
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ČLOVEK A ZÓNA HORÚCEHO PÁSMA
Zem je len jedna!

Prečo prebieha v Amazónii rozsiahle ničenie lesov a aké to má následky?

Čo ohrozuje krehkú prírodnú rovnováhu v pásme Sahelu?

Čo ohrozuje pôdu v historických poriečnych oázach?

      

OD ROVNÍKA PO POLÁRNE OBLASTI – ZONÁLNOSŤ GEOGRAFICKEJ SFÉRY

V riedko osídlenom horúcom pásme dlho prevládalo 
tradičné hospodárenie pre vlastnú potrebu. V prale-
soch to znamenalo vypaľovanie lesov a hospodárenie 
na malých plochách, v  prechodnom pásme nomád-
sky spôsob života a  v  obratníkovom pásme okrem 
nomádskeho chovu zvierat pestovanie oázových 
kultúr. Najdôležitejšie plodiny vzrastajúceho plan-
tážneho poľnohospodárstva v  rovníkovom pásme sú 
kakao, banány a cukrová trstina, v prechodnom pás-
me bavlna, cukrová trstina, káva a podzemnica olej-
ná a  v  obratníkovom pásme datle. Tradičné hospo-
dárenie nenarušilo prírodnú rovnováhu a málo škôd 
spôsobovalo aj pestovanie plodín na export, nakoľko 
išlo o malé plochy. Krehkú prírodnú rovnováhu naru-
šil v skutočnosti rýchly rast počtu obyvateľstva, ktorý 
nastal v posledných desaťročiach. 

Domorodci, ktorí hospodárili tradičným spôsobom
– pôdu získavali vypaľovaním tropického pralesa –, 
po 2–3 rokoch vypálili novú časť lesa, nakoľko vedeli, 
že pôda sa rýchlo vyčerpá. V Brazílii sa v 60. rokoch 
minulého storočia zrodili veľkolepé plány na poľno-
hospodárske využívanie Amazónie. Pozdĺž Amazon-
ky a jej prítokov vyrúbali čoraz viac lesných porastov, 
aby získali poľnohospodársku pôdu. Časté dažde však 
čoskoro vymyli živiny z  chudobných pôd, ktoré zo-
stali bez ochrany lesného porastu a holý povrch roz-
členila pôdna erózia. Pozostalé zvetraliny v horúcom 

slnečnom žiarení rýchlo vyschli a  stvrdli na kameň.
V roku 1970 začala výstavba cesty naprieč pralesom. 
Na územiach pozdĺž cesty plánovali mestá s hustým 
osídlením (niekoľko stotisíc obyvateľov). K tomu, aby 
cesta nebola v tieni a zostala suchá, potrebovali okolo 
10 m širokej, štrkom vysypanej cesty vytvoriť 40 m ši-
roké pásmo bez stromov. Cesta nesplnila nádeje, kto-
ré do nej vkladali, nakoľko toto územie nepriťahovalo 
prisťahovalcov.
Pri ťažbe dreva v tropických lesoch sa kvôli jednotli-
vým vzácnym druhom musí vyrúbať obrovské množ-
stvo stromov, nakoľko v  pralese stromy nevytvárajú 
druhové spoločenstvá.
Ničenie dažďových pralesov môže mať vážne ná-
sledky. Výdatné zrážky v  Amazonskej panve (vyše
2000 mm ročne) pochádzajú z väčšej časti z miestne-
ho výparu. Ak sa kvôli ničeniu lesov zníži výpar, znížia 
sa aj zrážky, pričom sa pri vypaľovaní lesa dostáva do 
ovzdušia veľké množstvo oxidu uhličitého, ktorý zvy-
šuje skleníkový efekt. (Dažďové pralesy zachytávajú 
40% oxidu uhličitého, ktorý sa vyprodukuje 
na Zemi!). Ťažba dreva neohrozuje len 
Amazonský prales, ale aj dažďové 
lesy v Afrike a na ostrovoch 
v  Indonézii. Ničením 
živej prírody daž-
ďových pralesov sa 
znižuje rozmani-
tosť druhov (bi-
odiverzita) na 
našej planéte.

Stavba cesty v dažďovom pralese. Aké enviromentálne problémy 
prináša takáto stavba cesty v pralese?116

Amazónia: odstrašujúci príklad ničenia
dažďových pralesov
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Sahel je územie pod Saharou, ktoré siaha od Atlan-
tického oceánu až po Červené more. Sahel tvorí hra-
nicu medzi prechodným a  obratníkovým pásmom, 
s extrémnym rozdelením zrážok. V oblasti sa strieda-
jú viacročné suchá s obdobiami dažďov.
Na riedko osídlených územiach sa obyvateľstvo zao-
beralo sčasti poľnohospodárstvom (napr. pestovaním 
prosa, ktoré potrebuje málo vody a má krátke vege-
tačné obdobie) a sčasti nomádskym chovom zvierat. 
Od 60. rokov sa v  štátoch v  oblasti Sahelu zlepšila 
zdravotná starostlivosť, čo spôsobilo rýchly nárast 
počtu obyvateľstva (napr. Niger mal v  roku 1950
2,3 mil. obyvateľov, ale v roku 1970 už 4,1 mil.). Poľ-
nohospodári boli nútení osiať prosom aj ladom le-
žiacu pôdu. V roku 1970 však zasiahlo pásmo Sahelu 
strašné sucho. Proso sa neurodilo, studne vyschli, pas-
tviny pokryl piesok. Stáda spásli aj suché kríky a pas-
tviny sa nevedeli obnoviť. Hlad si vyžiadal tisícky 
obetí. Tí, čo túto situáciu spôsobili a zároveň boli jej 
obeťou, nebrali do úvahy skutočnosť, že toto územie 
s  krehkou prírodnou rovnováhou dokáže uživiť iba 
určitý počet obyvateľov. 
Začiatkom 90. rokov nastali v pásme Sahelu opäť roky 
so zvýšenými zrážkami, čo dočasne uľahčilo situáciu. 
Skôr či neskôr sa však očakávajú nové suché obdobia. 
Pre pásmo Sahelu by bolo riešením, ak by sa v období 
sucha znížila plocha obrábaných území a veľkosť stád 
sa prispôsobila daným možnostiam.

hranica 200 mm ročných zrážok

hranica 600 mm ročných zrážok

Pásmo Sahelu
Cez ktoré štáty sa tiahne pásmo Sahelu?

Staroveké východné civilizácie mali svoje centrá 
v  obratníkovom pásme pozdĺž veľkých riek. Takýto 
svet oáz sa vytvoril v Mezopotámii pri riekach Eu-
frat a  Tigris a v  Egypte pozdĺž rieky Níl. Poriečne 
oázy sú už celé tisícročia najhustejšie osídlenými ob-
lasťami obratníkového pásma. Nakoľko na mnohých 
miestach sa staroveký spôsob zavlažovania zmenil 
len veľmi málo, spôsobuje v dnešných dňoch pomer-
ne vážne škody na prírodnom prostredí. Intenzívne 
zavlažovanie spôsobuje zdvihnutie hladiny spodných 
vôd. V horúcom, suchom podnebí však býva mimo-
riadne silný výpar. Podzemná voda je bohatá na roz-
pustené soli, ktoré sa pri silnom vyparovaní ukladajú 
v blízkosti povrchu. Zasolená nie je len vrchná časť 
pôdy, ale soľ sa často dostáva aj na jej povrch, kde 
ďalej „kvitne“. Toto je proces zasolenia pôd, ktorý vý-
razne znižuje ich úrodnosť a možnosti obrábania.

Tradičné hospodárenie jednotlivých skupín obyvateľstva nenaru-
šuje prírodnú rovnováhu. Obydlie pastierov kmeňa Himba v krovi-
natej savane. Aké dôsledky by malo rozšírenie púští do tejto oblasti?

V suchých oblastiach sa obyvateľstvo tlačí v oázach, kde často 
dochádza k preľudneniu. Kde môžu v púšťach vzniknúť oázy? Nájdi-
me na mapách takéto sídla!

Poriečne oázy: nebezpečenstvo zasolenia 
rajských záhrad

Pásmo Sahelu: hlad a rozširovanie púšte

117

Krehkú prírodnú rovnováhu horúceho pásma na-
rušil v posledných desaťročiach rýchly rast počtu 
obyvateľstva. Vážnou hrozbou pre prírodné pro-
stredie v  rovníkovom pásme je rozsiahle ničenie 
lesných porastov, v prechodnom pásme extenzív-
ny chov zvierat a v obratníkovom pásme porieč-
nych oáz je takou hrozbou prehnané zavlažova-
nie, ktoré spôsobuje zasolenie pôd.     

Zhrnutie
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ZÓNA TEPLÉHO MIERNEHO PÁSMA
Pásmo štyroch ročných období: mierne pásmo I.

Aké typy vyčleňujeme v rámci mierneho pásma?

Čo charakterizuje oblasti s mediteránnym podnebím?

Ktoré sú charakteristické vlastnosti subtropických monzúnových oblastí?

OD ROVNÍKA PO POLÁRNE OBLASTI – ZONÁLNOSŤ GEOGRAFICKEJ SFÉRY 

V miernom pásme sa vyvinuli štyri viac-menej dob-
re odlíšiteľné ročné obdobia. Priemerná ročná teplo-
ta, na rozdiel od horúceho pásma, má široký rozptyl 
a pohybuje sa medzi 0–20 °C. V miernom pásme pa-
nujú západné vetry. V rámci mierneho pásma – sme-
rom k  vyšším zemepisným šírkam – rozlišujeme tri 
typy podnebia:
  teplé mierne pásmo

(priemerná ročná teplota 15–20 °C),
  skutočné mierne pásmo

(priemerná ročná teplota 8–15 °C),
  studené mierne pásmo

(priemerná ročná teplota od –15 ° C po +3 °C).

Teplé mierne pásmo sa rozprestiera na oboch polo-
guliach medzi 30–45° zemepisnej šírky. Pomenovanie 
subtropické poukazuje na jeho geografi ckú polohu. 
Subtropický totiž znamená: „pod trópmi“, blízko 
trópov. V  rámci tohto pásma rozlišujeme dva typy 
podnebia, dve rôzne územia: 

  mediteránny typ, so suchými letami na západných 
pobrežiach kontinentov, a

  monzúnový typ, s letnými zrážkami na východných 
pobrežiach kontinentov.

K územiam s mediteránnym podnebím patrí v Sever-
nej Amerike Kalifornia, v Južnej Amerike centrálna 
časť Chile, na hranici Európy, Afriky a  Ázie panva 
Stredozemného mora a v Austrálii na juh siahajúce 
polostrovy. 
Územia sú pomenované podľa oblasti, kde je tento 
typ najlepšie rozvinutý, a tou je oblasť Stredozemné-
ho mora, čiže Mediteráneum.
Podnebie: v lete siaha zostupné pasátové prúdenie do 
mediteránnej oblasti a prináša slnečné, horúce a suché 
počasie. Na jeseň sa pasátové 
prúdenie „stiahne“ a  otvorí 
cestu západným vetrom, ktoré 
prinášajú cyklóny a  zrážkovú 
činnosť. Mediteránne pod-
nebie charakterizuje horúce, 
suché leto a mierna, daždivá 
zima.
Vodný režim riek je kolísavý 
a  závisí od ročného rozdele-
nia zrážok. Na väčších riekach 
bývajú veľké rozdiely medzi 

Územia s mediteránnym podnebím, na ktorých 
padajú zrážky v zime

Teplé mierne pásmo
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Izmir, Turecko
38°27’ s. z. š. 27°15’ v. z. dl./26 m
prt.: 17,4 °C/rz.: 652 mm
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Krasové pohorie v mediteránnej oblasti
(Biokovo, Dalmácia, Chorvátsko). Kde sa mohla 
zachovať pôvodná rastlinná pokrývka?
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maximálnym a minimálnym vodným stavom, niekto-
ré menšie rieky v lete dokonca vysychajú. 
Prirodzenú rastlinnú pokrývku tvoria tvrdolisté 
lesy (cezmína, dub korkový). Rastlinstvo sa pred stra-
tou vlahy chráni tvrdými, lesklými kožovitými alebo 
voskovitými listami. Popri tvrdolistých lesoch nájde-
me v týchto oblastiach aj ihličnaté lesy. V Kalifornii 
vytvárajú takéto lesy niekedy aj 100 m vysoké, 3–4000 
rokov staré „mamutie“ ihličňany – sekvoje. Medite-
ránne lesy sú na mnohých miestach – predovšetkým 
v  Európe – už dávno vyrúbané. Na ich miestach 
vznikli ťažko prechodné, pichľavé, vždy zelené kro-
vinaté porasty – macchie.
Pôdy na vlhkejších územiach tvoria na humus bo-
hatšie hnedozeme, v  suchších oblastiach vznikli 
na humus chudobnejšie škoricové pôdy. Vo vápen-
cových oblastiach prevládajú červenozeme (ter-
ra rossa), ktoré do červena zafarbujú oxidy železa.
Povrch formujú predovšetkým rieky. V  lete vzniká 
počas zriedkavých, ale prudkých prívalových dažďov 
vodná erózia pôdy.
Na chudobných pastvinách sa pasú ovce a kozy, bez 
zavlažovania sa pestujú olivy, fi gy, vinič, so zavlažo-
vaním sa pestuje zelenina a citrusové plodiny. Oblasť 
patrí so svojím príjemným podnebím, teplými moria-
mi a množstvom kultúrnych a historických pamiatok 
medzi vyzdvihnuté oblasti cestovného ruchu.

V  subtropickom pásme majú 
monzúnový typ podnebia na-
sledovné oblasti: v  Severnej 
Amerike Florida, v  Južnej 
Amerike širšie územie La Pla-
ty, v  južnej Afrike východné 
pobrežie, v  Ázii Čínska níži-
na, Kórejský polostrov, južné 
ostrovy Japonska a  východná 
Austrália.

Podnebie ovládajú premenlivé vzdušné prúdy. Sezón-
ne striedanie monzúnových vetrov spôsobuje nerov-
nomerné a  meniace sa ohrievanie oceánov a  pevnín. 
V zimnom období smerujú monzúnové vetry z pásma 
anticyklón, ktoré sa vytvorili nad rýchlejšie ochlade-
nými pevninami, do susedných cyklonálnych oblastí 
nad oceánmi, ktoré sa ochladzujú pomalšie. Nakoľko 
vejú zvnútra pevnín, sú suché a spôsobujú, že zima je 
v týchto oblastiach oveľa chladnejšia ako v mediterán-
nej oblasti. Letný monzún smeruje z pásma anticyk-
lón, ktoré sa vytvorili nad menej ohriatym oceánom, 
do cyklonálnych oblastí nad rýchlejšie sa ohrievajúcimi 
pevninami. Nakoľko veje od mora, prináša na pevninu 
bohaté zrážky (ročný úhrn zrážok je 1000–1500 mm).
Vodný režim riek je kolísavý, ale nemá také výkyvy, 
ako rieky v  mediteránnych oblastiach. K  letnému 
monzúnu sa viažu občasné ničivé povodne.
Prirodzenú rastlinnú pokrývku tvoria vavrínové 
lesy. Pomenované sú podľa vždy zelených lesklých lis-
tov pripomínajúcich vavrín.
Prevládajúce pôdy na suchých územiach tvoria čer-
venozeme, vo vlhkejších oblastiach prevládajú žltoze-
me. Pod vždy zelenými listnatými, ale aj ihličnatými, 
lesmi sa vytvára málo humusu, aj ten výdatné monzú-
nové dažde premyjú a vylúhujú.
Formovanie povrchu: v  zime prevláda mechanické 
a  v  lete chemické zvetrávanie. Vzniknuté zvetraliny 
odplavia počas obdobia dažďov rozvodnené rieky. 
Výživu početného obyvateľstva zabezpečuje pesto-
vanie ryže, k  čomu sa využíva voda monzúnových 
dažďov. Charakteristickými plodinami sú aj cukrová 
trstina a čaj.
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Santiago, Chile
33°27’ j. z. š. 70°42’ z. z. dl./520 m
prt.: 14 °C/rz.: 361 mm
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Prečo sú tieto dva diag-
ramy odlišné?
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V  miernom pásme, ktoré je pod vplyvom zá-
padných vetrov, sa striedajú štyri ročné obdobia. 
V  rámci mierneho pásma rozlišujeme tri typy 
(teplé mierne pásmo, skutočné mierne pásmo 
a  studené mierne pásmo). V  teplom (subtropic-
kom) miernom pásme rozlišujeme dve odlišné 
oblasti: pri západných pobrežiach kontinentov sa 
vytvorili v lete suché mediteránne oblasti, kým pri 
východných pobrežiach vznikli v lete vlhké mon-
zúnové oblasti.          

Zhrnutie

Monzúnové oblasti
s letnými zrážkami

Mediteránna horská oblasť v južnom Španielsku.
V čom spočíva hlavný rozdiel medzi letom a zimou 
v tejto podnebnej oblasti?
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SKUTOČNÉ A STUDENÉ MIERNE PÁSMO
Pásmo štyroch ročných období: mierne pásmo II.

Čo charakterizuje oceánske oblasti?

V čom sa odlišujú jednotlivé typy kontinentálnych oblastí?

Čo charakterizuje prírodné prostredie studeného pásma?

      

OD ROVNÍKA PO POLÁRNE OBLASTI – ZONÁLNOSŤ GEOGRAFICKEJ SFÉRY 

Mierne pásmo pretína kontinenty v širokom páse od 
oceánu po oceán. Podnebie je pod vplyvom západné-
ho cyklonálneho prúdenia. V rámci mierneho pásma 
sa stretávame s najväčšími klimatickými rozdielmi. 
Na základe rozdelenia zrážok a  teplotných výkyvov 
môžeme v  pásme vyčleniť oblasti, ktoré sa od seba 
výrazne odlišujú. Sú to:
  oceánska oblasť,
  mierne kontinentálna (prechodná) oblasť,
  kontinentálna oblasť a
  výrazne kontinentálna oblasť.

Do oceánskej oblasti patrí severozápadné pobrežie 
USA, v Južnej Amerike južné pobrežie Chile, v Eu-
rópe Britské ostrovy a západný okraj kontinentu.
Podnebie: Oceánske podnebie je mimoriadne vy-

rovnané. Okrem rovníkovej oblasti má oceánsky typ 
na našej planéte najmenšie ročné teplotné výkyvy 
(miestami iba 7–8 °,C). V oblasti je počas roka málo 
slnečného svitu, často sa vyskytujú hmly, rozdelenie 
zrážok počas roka je pravidelné (800–3000 mm).

Oceánska oblasť v Chile,  plot je pokrytý lišajníkmi. 
Akú hospodársku činnosť umožňuje rovnomerné rozloženie zrážok?

Krajina na „Zelenom ostrove” (polostrov Kerry).
Prečo sa Írsko nazýva „Zeleným ostrovom”?

Aj vodný režim riek je vyrovnaný, rozdiely medzi 
najvyšším a najnižším vodným stavom sú malé.
Prirodzenú rastlinnú pokrývku tvoria listnaté lesy 
(dub, buk), miestami môžu prevládať vždyzelené lesy 
(napr. na pobreží Tichého oceánu). Časté sú slatiny 
a  rašeliniská. Nízku hranicu lesa (600-800 m) spô-
sobilo na mnohých miestach silné vzdušné prúde-
nie. Trávnatý porast je zelený počas celého roka, čo 
umožňuje vyspelý chov a rozvinutú živočíšnu výrobu. 
Na ornej pôde sa pestuje raž, jačmeň, zemiaky a ľan. 
V  európskej časti sa pôvodná rastlinná pokrývka 
a s ňou aj živočíšstvo takmer úplne zmenili.

Oceánska oblasť

Skutočné mierne pásmo

120
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V oblasti prevláda zonálna hnedá lesná pôda.
Formovanie povrchu: K eróznej činnosti vodných tokov poskytuje chemické 
zvetrávanie dostatok materiálu, no jeho prepravu, a tým aj eróznu činnosť riek, 
„brzdí” súvislá rastlinná pokrývka.

Tieto oblasti sa nachádzajú sčasti v  susedstve oceánskeho typu (napr. sever-
ná časť Mississippskej nížiny, v Európe na východ sa zužujúci stredný pruh) 
a  sčasti na východnej strane kontinentov, v  monzúnovej oblasti mierneho 
pásma (Mandžusko vo východnej Ázii).
Podnebie: V  susedstve oceánskych oblastí sa vytvorilo vlhké kontinentálne 
podnebie, na východe kontinentov vznikla kontinentálna monzúnová oblasť. 
Ich spoločným znakom je, že smerom do vnútra kontinentov narastá kon-
tinentalita podnebia: zvyšujú sa teplotné výkyvy (z 10 °C na 20 °C), klesajú 
ročné zrážky ( z 800 mm na 500 mm), postupne sa vykresľuje výrazné zrážkové 
maximum na začiatku leta, časť zimných zrážok padá v podobe snehu. 
Rastlinstvo, pôda: Listnaté lesy charakterizujú odlišné druhy stromov na jed-
notlivých kontinentoch (v Európe dub, buk; v Severnej Amerike dub, breza, 
javor; vo východnej Ázii dub, lipa a miestne druhy jaseňa). Smerom do vnút-
rozemia listnatý les ustupuje a vystrieda ho lesostep. Prevládajúci pôdny typ je 
hnedá lesná pôda.
Formovanie povrchu: Popri chemickom zvetrávaní zohráva dôležitú úlohu aj 
mechanické zvetrávanie. Okrem riečnej erózie formuje povrch v podobe spla-
chovania aj zrážková voda, prípadne činnosť vetra.
V oblasti sa zlepšujú podmienky pre pestovanie obilnín, pestuje sa najmä: pše-
nica, kukurica, cukrová repa a slnečnica. Živočíšnu výrobu charakterizuje chov 
ošípaných a hydiny, ale významný je aj chov hovädzieho dobytka.

Diagram oceánskeho 
podnebia

Valentia, Írsko
51°56’ s. z. š. 10°15’ z. z. š.
prt.: 10,8 °C/rz.: 1 398 mm
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Diagram vlhkého kon-
tinentálneho podnebia

Varšava, Poľsko
52°09’ s. z. š. 20°59’ v. z. dl.
prt.: 8,1 °C/rz.: 502 mm
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Pôdy listnatých lesov.
Porovnajme hrúbku humusového 
horizontu s pôdou v tropických 
dažďových pralesoch!

A
B

C

50

100

150

cm

Dažďový les mierneho pásma na tichooceán-
skom pobreží Kanady. V čom sa tento typ lesa 
odlišuje od dažďového lesa v tropickej oblasti?

Mierne kontinentálna (prechodná) oblasť

Pomocou diagramov charakte-
rizujme a porovnajme podnebie 
Varšavy a Valentie!
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A szárazföldi területek

Ku kontinentálnym oblastiam patria medziiným se-
veroamerické prérie, juhoamerické pampy, eurázijské 
stepi a mongolské pustatiny. 
Podnebie a hydrologické pomery: oblasti majú suché 
kontinentálne podnebie, ktoré vykazuje oveľa väčšie 

teplotné výkyvy, ako vo vlhkej 
kontinentálnej oblasti: priemer-
ný ročný výkyv teplôt sa pohy-
buje medzi 25–45 °C a nepravi-
delne rozdelené zrážky dosahu-
jú 300–500 mm. Väčšie výkyvy 
odzrkadľuje aj vodný režim riek.
Rastlinstvo a  pôda: Malé 
množstvo zrážok neumož-
ňuje vznik súvislého lesného 
porastu, preto sa prirodzenou 
rastlinnou pokrývkou tejto ob-
lasti stali v  Eurázii trávnatá 
step, v  Severnej Amerike pré-
rie a v Južnej Amerike pampa. 
V minulosti boli trávnaté stepi 
miestom chovu obrovských 
stád, dnes ich miesto zaberá 

orná pôda (kukurica, pšenica). Tieto územia patria 
medzi najdôležitejšie potravinové komory našej pla-
néty. Vysokú produkciu obilnín umožňuje kvalitná 
černozem. Suchšie miesta s menším množstvom zrá-
žok charakterizuje nízkotrávnatá step, na ktorej rast-
linnú výrobu vystriedal chov dobytka. 
Formovanie povrchu: Mechanické zvetrávanie prevlá-
da nad chemickým a pri formovaní povrchu zohrávajú 
rovnakú úlohu tečúca voda a vietor. Územia, ktoré strati-
li trávnatú pokrývku, formuje voda počas letných búrok.

Sem patria polopúšte a púšte mierneho pásma, kto-
ré sa vytvorili vo vnútrozemí kontinentov. V strednej 
a vnútornej Ázii vznikli vysokými pohoriami uzavre-

Územie s výrazne kontinentálnym podnebím v Strednej Ázii. Pre-
čo sa v Strednej a vo vnútornej časti Ázie vyskytuje tak veľa púští?

Zimná step v Mongolsku. Prečo je v stepných 
oblastiach jurta najrozšírenejším obydlím?

Diagram suchého kon-
tinentálneho podnebia

Karaganda, Kazachstan
49°48’ s. z. š. 73°08’/537 m
prt.: 2,8 °C/rz.: 273 mm
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Diagram výrazne 
kontinentálneho 
podnebia

Turfan, Čína 
42°56’ s. z. š. 89°12’ v. z. dl./30 m
prt.: 14,6 °C/rz.: 20 mm
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Kontinentálne oblasti

Výrazne kontinentálne oblasti

té panvy, ako napr. Turanská 
nížina alebo Tarimská panva.
Ročné zrážky sú okolo 100–
200 mm a  teplotné výkyvy 
môžu dosahovať aj 40–50 °C. 
Zo štyroch ročných období 
môžeme vyčleniť horúce leto 
a drsnú zimu.
Polopúšťové a  púšťové pôdy 
umožňujú život len chudob-
nému, spravidla roztrúsené-
mu krovinatému spoločen-
stvu. Rieky majú extrémne 
kolísavý vodný režim, korytá 
riek bývajú naplnené vodou 
len občasne a  rieky často 
ukončia svoju púť v bezodtokových panvách.
Letné horúčavy a  zimné mrazy spôsobujú drobenie 
hornín a  povrch formujú svahové (gravitačné) geo-
morfologické procesy a silná veterná erózia.
Málo početné obyvateľstvo sa zaoberá chovom nená-
ročných zvierat (ovce, kozy, ťavy). Tam, kde je dosta-
tok vody a dá sa zavlažovať, vznikli oázy, v ktorých 
pestujú bavlnu a ryžu. 

Vyhľadajme na mape Karagandu a Turfan! Vysvetlime 
na základe zemepisnej polohy príčinu rozdielneho množ-
stva zrážok!
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Diagram studeného 
mierneho pásma

Ojmjakon (Rusko)
63°16’ s. z. š. 143°09’ v. z. dl./740 m
prt.: -16,5 °                 C/rz.: 193 mm
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prt.: -16,5 °                 C/rz.: 193 mm

január

Sibírska tajga s močaristým podrastom. 
Prečo je táto oblasť rekordérom v teplotných výkyvoch?

Prirodzenú rastlinnú pokrývku tvorí najväčší ihlič-
natý les na Zemi – tajga. Riedky podrast produkuje 
málo humusu, preto v celom pásme prevláda zrážkami 
vylúhovaná, na živiny chudobná, sivá podzolová pôda. 
Vplyvom častých teplotných zmien okolo bodu mra-
zu (zamŕzanie – topenie) prebieha v oblasti výrazné 
drobenie a zvetrávanie hornín. Okrem riečnej erózie, 
ktorú spôsobujú v lete rozvodnené rieky, dôležitú úlo-
hu pri formovaní povrchu zohrávajú zosuny a tečenie 
pôdy. Príčinou zosunov a tečenia pôdy je zamrznutá 
zem do hĺbky 0,5–3 m (tzv. „večnaja merzlota”).
Obyvateľstvo sa zaoberá lesným hospodárstvom 
(ťažba dreva) a chovom kožušinových zvierat. Väčšie 
mestá sa nachádzajú iba v  južnej časti pásma, alebo 
pri ložiskách dôležitých nerastných surovín.

Pobrežie Aljašky patrí do studeného 
mierneho pásma.

Prečo siahajú ľadovce až
k morskému pobrežiu?

123

Studené mierne pásmo sa nachádza v  blízkosti po-
lárnych oblastí, preto sa zvykne nazývať subarktické 
pásmo. Vytvorilo sa iba na severnej pologuli a  pat-
ria sem nasledujúce oblasti: južnejšie oblasti Kana-
dy, okolie Veľkých jazier; v Eurázii rozširujúci sa pás 
územia od Baltského štítu (Škandinávia) cez Sibír, až 

po Ochotské more.
Podnebie: 6–9 mesiacov tr-
vajúcu drsnú zimu a krátke 
teplé, vlhké leto „bleskovo” 
spájajú ešte kratšie prechod-
né obdobia. Severný okraj 
pásma siaha za polárny kruh, 
kde sa už vyskytujú polárne 
dni a noci. V  tomto pásme 
bola nameraná najnižšia tep-
lota na Zemi (na obývanom 
území) v Ojmjakone na Si-
bíri –71,2 °C a tiež najväčší 
ročný teplotný výkyv na na-
šej planéte (113° C).

Studené mierne pásmo

V  oblasti mierneho pásma s  prevládajúcim zá-
padným prúdením sa hlavné klimatotvorné čini-
tele menia s narastaním vzdialenosti od oceánu. 
V  širokom nížinatom pásme Eurázijského kon-
tinentu dochádza medzi jednotlivými susednými 
podnebnými pásmami k  plynulému prechodu 
a  zmene klimatických činiteľov, kým v  Severnej 
a Južnej Amerike, kde západnému prúdeniu brá-
nia vysoké pohoria poludníkového smeru, je táto 
zmena náhla a výrazná na oboch stranách poho-
rí. Studenú oblasť mierneho pásma charakteri-
zujú najväčšie teplotné výkyvy na našej planéte 
a okrem horúceho pásma aj najrozsiahlejšie lesné 
porasty – tajga.           

Zhrnutie
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ČLOVEK A ZÓNA MIERNEHO PÁSMA
Zem je len jedna! 

Ktorá činnosť človeka poškodila v najväčšej miere prírodné prostredie v mediteránnej 
oblasti?

Ako sa v 20. storočí zmenili veľké stepné oblasti?

      

OD ROVNÍKA PO POLÁRNE OBLASTI – ZONÁLNOSŤ GEOGRAFICKEJ SFÉRY

Územie mierneho pásma využíva človek na mno-
hostrannú poľnohospodársku výrobu už niekoľko 
storočí, miestami dokonca viac tisícročí. V mnohých 
prípadoch sú rovnako staré aj problémy prírodného 
prostredia...

Panva Stredozemného mora je najväčším územím 
s mediteránnym podnebím a zároveň kolískou európ-
skej kultúry. Zásahy človeka však jej prírodné prostre-
die značne zmenili.
Najväčšie škody spôsobilo zničenie lesov. Na po-
brežiach v  blízkom okolí Stredozemného mora sa 
dnes nachádzajú už iba holé alebo nanajvýš macchia-
mi zarastené svahy pohorí. Ľudia od staroveku ničili 
lesné porasty a drevo používali na varenie, kúrenie, pri 
spracovaní kovov, stavebnej činnosti alebo stavbe lodí. 
Z odlesnených svahov zmyli pôdu jesenné a zimné le-
jaky. Vodná erózia ich urobila neschodnými. Nánosy 
riečnych tokov sa dostali až na pobrežné nížiny a veľa 

prístavov stratilo svoj pôvodný význam, nakoľko ná-
nosmi vyplnené delty ich oddelili od priameho styku 
s pobrežím. 
Pôdu nevhodnú pre poľnohospodársku činnosť zača-
li využívať ako pasienky, ovce a  predovšetkým kozy 
spásli aj listy kríkov. V  mnohých prípadoch spustli 
pobrežné oblasti v  konečnom dôsledku práve kvôli 
pastierstvu.
Na miestach pôvodných lesných porastov sa rozšíri-
li viaceré druhy rastlín, ktoré sa sem dostali z  iných 
kontinentov. Takým je napríklad rýchlo rastúci euka-
lyptus privezený z Austrálie alebo agáve, ktoré pochá-
dza z Mexika.

Vysoko trávnaté stepi patria medzi najdôležitejšie 
potravinové komory sveta. Nárast ľudskej populá-
cie a zvýšenie dopytu po obilninách spôsobili, že sa 
poľnohospodárska činnosť v posledných desaťročiach 
presunula aj do nízko trávnatých stepných oblastí. 

Vyrúbaný les na svahu v Albánsku.
Aké následky má výrub lesov?

Oblasť Stredozemného mora: tisícročná kultúrna 
krajina – tisícročné ničenie lesov

Nízko trávnatá step a prérie:
nová kultúrna krajina – „nová“ pôdna erózia
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Tento krok vyvolal neskôr množstvo hospodárskych 
a enviromentálnych problémov tak v stepných, ako aj 
v prériových oblastiach.
V  USA sa pozdĺž 100° západnej zemepisnej dĺžky 
tiahne neviditeľná čiara, ktorú tvorí hranica 500 mm 
ročného úhrnu zrážok. Od tejto čiary smerom na zá-
pad sa často vyskytujú „suché“ roky, v ktorých spadne 
o  50–70% menej zrážok ako je dlhoročný priemer. 
Preto ležali tieto suché, nízkotrávnaté prérie v  mi-
nulosti úhorom. Zavádzanie strojov do poľnohospo-
dárskej výroby začiatkom 20. storočia túto situáciu 
zmenilo. V  prvých rokoch sa očakávania farmárov 
napĺňali a obrobené prérie prinášali uspokojivú úrodu 
obilnín. Od druhej polovice 20. rokov nastali suché 
roky, ktoré vyvolali pustnutie pôdy. Pooraná zem už 
nevedela odolať pôdnej erózii. Tragédia sa zavŕšila za-
čiatkom 30. rokov, keď prudké vetry doslova odniesli 
pôdu z 1 milióna hektárov. Táto rozsiahla erózia pôdy 
postihla 600 tisíc farmárov, ktorí boli nútení opustiť 
svoje domovy. Podobná ničivá činnosť vetra sa pre-

javila aj v 50. rokoch minulého storočia. Aj v Kaza-
chstane, v Sovietskom zväze, sa v 50. rokoch minulého 
storočia začalo rozorávanie „panenských” stepí. Ale aj 
tu, podobne ako v západných oblastiach amerických 
prérií, zrážková činnosť výrazne kolíše. Podobné boli 
aj následky: len počas jedného búrlivého roku, na jar 
1960, odniesol vietor 5-6 cm hrubú vrstvu povrchu 
pôdy, ktorá nemala prirodzenú trávnatú pokrývku.
V obidvoch oblastiach sa, samozrejme, vypracovali plá-
ny na ochranu pred pôdnou eróziou. Pôda sa nechala 
dlhšie odpočívať, oralo sa pozdĺž vrstevníc, zasadili sa 
vetrolamy. Toto všetko sú však iba dočasné riešenia. 
Pôdna erózia trávnatých stepí má v konečnom dôsled-
ku tie isté príčiny, ako katastrofa v pásme Sahelu. Člo-
vek prestúpil hranicu, keď aj najmenší zásah do prí-
rodného pro-
stredia môže 
vyvolať naruše-
nie jeho kreh-
kej rovnováhy.

Odlesnený svah je po zosunoch zvlnený a premenený na horskú lúku
(Gyimes, Rumunsko). Prečo sa pohla pôda na lúke?

Prehlbovanie eróznej brázdy na intenzívne využívaných pasien-
koch, ktoré vznikli po výrube lesa.
Ako sa dá zastaviť ďalšie prehlbovanie brázdy?

Svahy prehlbujúceho sa údolia v americkej prérii pretvára voda 
zo zrážok. Prečo sa takéto územia v prérijnej oblasti stali miestom 
indiánskych rezervácií?
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Teplé mierne pásmo spolu 
s  viacerými územiami skutoč-
ného mierneho pásma patrí 
medzi najhustejšie osídlené 
oblasti: najväčším problémom 
prírodného prostredia v medi-
teránnej oblasti, ktorú človek 
hospodársky využíva už viac 
tisícročí, je zničenie lesov, kým 
v oblasti trávnatých stepí spô-
sobuje najväčší problém pôdna 
erózia, ktorá nastáva po odstrá-
není ich prirodzenej rastlinnej 
pokrývky.            

Zhrnutie
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STUDENÉ PÁSMO A VERTIKÁLNA
ZONÁLNOSŤ
Svet ľadu na póloch ... a na rovníku

Kde prebieha hranica studeného solárneho pásma?

Aké prírodné činitele charakterizujú polárne pásmo?

Čo je charakteristickou črtou podnebia a prírodného prostredia polárnej oblasti?

Čo spôsobuje vznik vertikálnej zonálnosti, ako sa prejavuje v jednotlivých častiach 
našej planéty?

OD ROVNÍKA PO POLÁRNE OBLASTI – ZONÁLNOSŤ GEOGRAFICKEJ SFÉRY

Studené pásmo, ktoré je pod vplyvom stude-
ného anticyklonálneho prúdenia, je najchlad-
nejšia oblasť na našej planéte. V rámci celého 
pásma sa ročná priemerná teplota pohybuje 
pod bodom mrazu a  teplota najteplejšieho 
mesiaca neprekračuje +10 °C. Väčšina zrážok 
spadne v podobe snehu.
Oblasť sa delí na dve pásma:
  mrazivé, subpolárne pásmo s dvomi ročný-

mi obdobiami a
  ľadové, polárne pásmo s  jediným ročným 

obdobím.

Subpolárne pásmo zaberá v Severnej Amerike a  v Eurázii 
pomerne široké územie, kým na južnej pologuli sa vyskytu-
je iba v podobe menších ostrovov 
a na okraji Antarktídy.
Podnebie: Dlhú, 9–10 mesiacov 
trvajúcu drsnú zimu strieda krátke 
„leto“, ktoré nanajvýš pripomína 
náš marec alebo apríl. Ročný úhrn 
zrážok je 200–500 mm.
Rastlinstvo a  pôda: Oblasť má 
ešte trvalú rastlinnú pokrývku, kto-
rú tvorí tundra s machovo-lišajní-
kovými porastmi. Južnú hranicu 
smerom k  tajge tvorí lesotundra 
s  riedkymi ihličňanmi a  brezami. 
Charakteristickým rastlinstvom 
sú nízke kroviny (breza trpasličia, 
kosodrevina), ktoré sa sklonené 
k povrchu túlia k sebe akoby hľa-
dali útočisko pred drsnou zimou. 
V letných mesiacoch sa na lišajníkových tundrách pasú stáda 
sobov, ktoré sem putujú za potravou z tajgy. V pásme sa vyvi-
nula kamenistá, piesčitá tundrová pôda bez pôdnej štruktúry.
Formovanie povrchu: Drobenie hornín, mechanické zvetrá-
vanie, spôsobuje silný mráz. Hrubé zvetraliny sa hromadia 
pri úpätí svahov. Každá vlaha, ktorá sa vyskytuje v pôde alebo 
vo vrstvách hornín, ktoré sú pod ňou, je zamrznutá. Tento 
stav trvá miestami viac tisícročí a preto hovoríme o  trvalo 
zamrznutej pôde (presnejšie: „večnaja merzlota”). V  lete sa 
vrchná vrstva v hrúbke 0,5–3 m roztopí a začína sa na spod-

Kamenistá tundra na okraji Antarktídy. Čo nastáva v subpolárnom 
podnebnom pásme po ústupe ľadovca?

Diagram subpolárneho 
podnebného pásma

Kap Barrow (Aljaška)
71°18’ s. z. š. 156°47’ z. z. dl./7 m
prt.: -12,4 °C/rz.: 110 mm
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nej zamrznutej vrstve kĺzať, tiecť (pôdotok, solifl uk-
cia). Na rovinatých územiach v lete zabraňuje spodná 
zamrznutá vrstva presakovaniu, a tak tu vznikajú pre-
močené, močaristé územia.
Obyvateľstvo sa zaoberá rybolovom, lovom divokej 
zveri a  chovom sobov. Ťažba nerastných surovín od 
20. storočia vyvolala výstavbu miest, čo významne 
ovplyvnilo život domorodých obyvateľov v ich okolí.

Do tohto pásma patrí vnútorná oblasť Grónska a Juž-
ná polárna oblasť, čiže takmer celá Antarktída.
Podnebie: V  polárnom pásme sa nestriedajú ročné 
obdobia. Dokonca aj dni a noci sa striedajú iba po 
dlhých mesiacoch. Jediným ročným ob-
dobím je suchá drsná zima, počas 
ktorej sa striedajú dlhé polárne dni 
a noci (na póloch trvajú 6 mesiacov). 
Priemerná ročná teplota sa pohybuje 
medzi –10 °C a –55 °C. Ani priemer-
ná teplota najteplejšieho mesiaca nevystúpi 

nad 0 °C. V  tomto pásme 
– v  Antarktíde – namerali 
najnižšiu teplotu na našej pla-
néte: –89,2 °C. Ročné zrážky 
(väčšinou snehové) predstavu-
jú iba 100–400 mm.
V  pásme sa nevytvorili pôdy 
a  celá oblasť je bez rastlinnej 
pokrývky. Namiesto nich po-
krýva povrch – okrem skalna-
tých vrcholov hôr – hrubá vrs-
tva ľadu. Tisícky metrov hrubý 
ľad v  Grónsku a  Antarktíde 
pokrýva skalnatý povrch už 
niekoľko miliónov rokov. 
V  oblasti nežije stále obyva-
teľstvo. Ľudí nájdeme iba na 
výskumných staniciach. 

Základom zonálnosti v pohoriach je zmena prírod-
ných činiteľov vplyvom nadmorskej výšky. S  na-
rastaním nadmorskej výšky klesá teplota (0,5 °C na 
každých 100 m) a množstvo zrážok sa zvyšuje. Pre-
to sa vo vysokých pohoriach usporiadali podnebné 

Diagram podnebia 
polárneho pásma

McMurdo (Antarktída)
77°53’ j. z. š. 166°44’ v. z. dl./24 m
prt.: -17,4 °C/rz.: 94 mm
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Svet ľadu na rovníku – vertikálna zonálnosť
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pásma vertikálne, nad sebou. V  súlade so zmenou 
klímy sa do vertikálnych zón usporiadali aj pôdy 
a rastlinstvo, niektoré geomorfologické činitele, ako aj 
poľnohospodárske využitie pôdy. Takéto usporiadanie 
prírodných činiteľov v horských oblastiach sa nazýva 
vertikálna zonálnosť.
Z hraničných čiar, ktoré oddeľujú jednot-
livé vertikálne stupne, sú najdôležitejšie 
hranica lesa (horná hranica uzavre-
tého lesa), hranica dreva (horná 
hranica ojedinelých stro-
mov) a hranica sne-
hu (spod-

ná hranica trvalej snehovej pokrývky). Nakoľko je 
východiskovou teplotou priemerná ročná teplota na 
úpätí pohoria, vieme, že v  rozdielnych zemepisných 
šírkach budú mať pohoria hranice vertikálnych zón 
v rozdielnych nadmorských výškach.
Počet vertikálnych zón bude tým väčší, kompletnejší, 
čím bližšie k rovníku sa pohorie nachádza, prípadne 
čím je vyššie. Z toho vyplýva, že najlepšie sa vertikál-
na zonálnosť vyvinula vo vysokých pohoriach v blíz-
kosti rovníka – v Andách v Južnej Amerike, na Kili-
mandžáre a Ruvenzori v Afrike. 
Nakoľko ani skutočné hranice prírodných zón nie sú 
rovnobežné so zemepisnou šírkou, ani hranice verti-
kálnych zón sa nedajú vyznačiť pozdĺž jednotlivých 
vrstevníc. Priebeh týchto hraníc ovplyvňuje orientácia 
svahu, prevládajúce vetry a reliéf.

Studenými vetrami ovládané studené pásmo sa 
delí na dve oblasti: subpolárnu – s  chudobnými 
pôdami a rastlinstvom, s trvale zamrznutou pôdou 
a bez trvalej snehovej pokrývky, a polárnu – bez 
pôdy a rastlinstva, s povrchom pokrytým snehom 
a ľadom, s jediným ročným obdobím. V horských 
oblastiach sa v súlade so zmenou nadmorskej výš-
ky vytvorila vertikálna zonálnosť.     

Zhrnutie
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Nočné svetlá
Tokia.
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ÚLOHA ČLOVEKA 
V SPOLOČENSKOM

A HOSPODÁRSKOM ŽIVOTE
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VPLYV ZONÁLNOSTI FYZICKOGEOGRAFICKEJ 
SFÉRY NA ŽIVOT ĽUDSKEJ SPOLOČNOSTI 
Príroda a spoločnosť: historický vývin vzťahov 

Ako vplývalo podnebie na vývin ľudskej spoločnosti?

Ako a kedy začal človek pretvárať prírodné prostredie?

      

ÚLOHA ČLOVEKA V SPOLOČENSKOM A HOSPODÁRSKOM ŽIVOTE

Prírodné (litosféra, hydrosféra, atmosféra atď.) 
a spoločenské (sídla, systém hospodárenia, výrobné 
prostriedky atď.) prostredie, ktoré nás obklopuje,
je v jednotlivých častiach našej planéty značne od-
lišné.
Biologický a spoločenský vývoj ľudskej spoločnosti je 
cez jednotlivé zložky prírodného prostredia výrazne 
ovplyvňovaný.
Z  činiteľov prírodného prostredia malo na vývin 
ľudskej spoločnosti najväčší vplyv podnebie, ktoré je 
určujúce aj pre ostatné zložky prírodného prostredia – 
prirodzenú rastlinnú pokrývku, živočíšstvo, pôdu atď. 
V  jednotlivých podnebných pásmach našej planéty 
poskytuje prírodné prostredie odlišné podmienky pre 
život ľudskej spoločnosti, ktorými sa môže spoločen-
ský vývoj urýchliť alebo spomaliť.
Regionálne rozdiely, ktoré sa počas tohto historické-
ho vývinu vytvorili, nám podávajú svedectvo o tom, že 
najlepšie podmienky pre mnohostranný vývin ľudskej 
spoločnosti poskytlo severné mierne pásmo, v ktorom 
sa nachádzajú najrozsiahlejšie pevniny našej planéty. 
Mierne pásmo so striedaním štyroch ročných období 
poskytovalo na jednej strane dobré vegetačné pod-
mienky pre poľnohospodárstvo, kým na druhej strane 
zimné obdobie nútilo človeka k plánovitému hospo-
dáreniu a pokroku v mnohých oblastiach. Štyri ročné 
obdobia si vyžadovali, aby sa im človek prispôsobil 
v oblasti poľnohospodárstva a výživy, v stavebníctve, 
v  odievaní atď. Neustále riešenie stále nových úloh 

prinášalo neustále zdokonaľovanie v  spoločenskej 
a hospodárskej oblasti.
Na severe, kde sa dlhá zima strieda s krátkym letom 
a panujú tam tvrdé prírodné podmienky, venujú ľudia 
všetky svoje sily na prežitie a tak im na pokrok v tejto 
oblasti nezostáva dostatok energie. 
Podobné ťažkosti, len pri odlišných prírodných pod-
mienkach, majú aj ľudia žijúci v obratníkovom pásme 
(púšte).
Horúce rovníkové pásmo ponúka po celý rok hoj-
nosť produktov na prežitie. Neustále „prestretý stôl“ 
a vyrovnané podnebie nenútili tu žijúce obyvateľstvo 
k  väčšiemu vypätiu síl. Nebolo potrebné skladovať, 
stavať pevné obydlia, šiť náročnejšie odevy a pod. Prí-
rodné prostredie nekládlo nové ťažšie úlohy pred tu 
žijúce spoločenstvá, pre ktoré nebol rýchlejší pokrok 
ani potrebný.

Z každého podnebného pásma vyberme jednu oblasť 
a vyhľadajme krajiny, ktoré do nej patria! Preskúmajme, 
nakoľko ovplyvňujú súčasnú hospodársku situáciu týchto 
krajín prírodné podmienky!

Obyvatelia na Sibíri sa aj naďalej živia rybolovom a lovom zveri.
Ako ovplyvňuje ich život prírodné prostredie?

Úloha prírodného prostredia
v spoločenskom vývoji
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Vo vzťahu človek a príroda môžeme rozlíšiť dve vý-
razné etapy.
Prvou etapou bolo obdobie zberu a lovu. Homo sa-
piens – ako zberač a  lovec – ešte naplno splýval so 
svojím prírodným prostredím. Vzťah človeka k  prí-
rodnému prostrediu, napriek jeho niektorým vr-
tochom, charakterizovalo pasívne prispôsobovanie sa. 
Prírodné prostredie iba využíval a jeho existencia ne-
zanechala stopy, aj keď svojimi primitívnymi nástroj-
mi (pästný klin, kamenná sekera, luk, neskôr oštep) 
dokázal miestami poriadne preriediť niektoré druhy 
zvierat (mamut, bizón).
Druhá etapa začala revolúciou poľnohospodárstva 
v neolite a trvá do dnešných dní. Poľnohospodárska 
činnosť znamenala významný obrat vo vzťahu človek 
a  príroda. Pomerne veľká istota produkcie prinúti-

la človeka, aby sa usadil, začal stavať dediny, neskôr 
mestá a  pri zlepšených životných podmienkach sa 
začal rýchlejšie rozmnožovať. Zvýšené nároky obyva-
teľstva si vyžiadali vyššiu rastlinnú a živočíšnu výrobu. 
Z  toho dôvodu začal využívať a  meniť čoraz väčšie 
oblasti prírodného prostredia. Vyklčoval lesy, rozoral 
trávnaté stepi a zasial úžitkové rastliny, začal využívať 
vodu riek na zavlažovanie a  ťažiť stavebné a nerast-
né suroviny. Toto protichodné pôsobenie prírodných 
a spoločenských síl, ktoré pretrváva do dnešných dní, 
spoločne formuje súčasnú tvár našej planéty. Začala 
epocha pretvárania planéty človekom. Posledných 
10 000 rokov charakterizuje rýchly rast počtu obyva-
teľstva sveta a zaľudňovanie čoraz väčších území.

Obdobie Spôsob života Zaľudnený kontinent Hustota obyvateľstva (obyv./km2) Celkový počet (v mil. obyv.)

Pred 1 mil. rokov

lov a zber

Afrika 0,00425   0,125

Pred 300 tis. rokmi
Afrika a Eurázia

0,012   1,0

Pred 25 000 rokmi 0,04   3,34

10 000 rokov pred n. l. lov a zber všetky kontinenty 0,04   5,32

6 000 rokov pred n. l. poľnohospodárstvo,
dediny, prvé mestá

Starý svet, neskôr
Nový svet

1,0
0,04

86,500
    ?

Pred 2 000 rokmi 
(začiatok n. l.)

závlahové 
poľnohospodárstvo, 
pomešťovanie

všetky kontinenty 1,0 133,0–160,0

Kontinent 16501 18001 19001 19301 1950 1980 1990 1995 2000

Európa2

Ázia2

Afrika
Amerika (anglosaská)
Amerika (latinská)
Austrália a Oceánia

100
290
100
13

2

187
562
95
6

19
2

401
898
130
81
63
6

493
1111
155
135
109
10

574
1360
199
167
163
13

666
2660
470
248
364
23

718
3196
633
277
459
27

725
3641
728
291
483
28

795
3647
808
315
521

29

Svet 505 871 1579 2013 2476 4431 5310 5716 6115

Rast počtu obyvateľstva sveta podľa kontinentov (v miliónoch obyv.). 1. Čiastočné alebo úplné údaje; 2. Bývalé štáty Sovietskeho zväzu 
sú zahrnuté v príslušnom kontinente, Turecko v Ázii.
Vypočítajme hustotu obyvateľstva na jednotlivých kontinentoch v rokoch 1650 a 2000! Na ktorom kontinente nastali najväčšie zmeny?

Predpokladaný počet obyvateľstva sveta v prehistorickom období

Silne spásané savanové pasienky.
Aký negatívny vplyv prináša so sebou chov obrovských stád?

Vplyv človeka na fyzickogeografickú sféru

131

Po nástupe poľnohospodárskej, ale zvlášť po rozší-
rení priemyselnej revolúcie sa nedotknuté prírod-
né prostredie začalo postupne zmenšovať a  jeho 
miesto zaujala kultúrna krajina vytvorená člove-
kom. Rýchly rast obyvateľstva, široké využívanie 
nových technológií, intenzívne poľnohospodár-
stvo, ťažba surovín, rozvoj priemyslu a  rozsiahla 
urbanizácia spôsobili na prírodnom prostredí ne-
napraviteľné škody.
Prírodné prostredie malo významný vplyv na vý-
voj ľudskej spoločnosti: mierne pásmo ho zrýchľo-
valo, rovníkové a polárne pásmo ho spomaľovalo.

Zhrnutie
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RAST POČTU OBYVATEĽSTVA SVETA 

Ktoré okolnosti prispeli k rastu obyvateľstva sveta?

Kedy výrazne poskočil počet obyvateľov našej planéty?

Čo charakterizuje súčasný rast a rozmiestnenie obyvateľstva?

Človek, ktorý neustále rozširoval svoje poznatky 
a zdokonaľoval svoje činnosti, objavil pred 8–10 tisíc 
rokmi pestovanie poľnohospodárskych plodín. Ta-
jomstvo pestovania obilnín (pšenica, jačmeň, proso, 
cirok) rozlúštili najskôr na Blízkom východe – v Me-
zopotámii (oblasť „Úrodného polmesiaca”).
O niekoľko tisíc rokov neskôr rozšírili tento rad 
plodín na Mexickej plošine strukoviny, tekvica a ku-
kurica. Pestovanie plodín umožnilo chov domácich 
zvierat (kozy, ovce, rožný statok, ošípané). Zaistenie 
životných podmienok prinútilo človeka, aby sa usadil, 
žil vo väčších spoločenských skupinách, aby nastala 
spoločenská deľba práce, výmenný obchod a  zrod 
miest. Tieto okolnosti urýchlili rast obyvateľstva 
a neolitická revolúcia je považovaná za prvé obdobie 
v histórii ľudstva, keď výrazným skokom vzrástol po-
čet obyvateľov.
Približne 3000 rokov pred naším letopočtom vznik-
li prvé mestské štáty. Najprv v  údolí riek Tigris 
a Eufrat v Mezopotámii, v  údolí rieky Níl, neskôr 

pozdĺž rieky Indus a Žltej 
rieky. Najväčšie mali aj 
niekoľko desaťtisíc obyva-
teľov, ktorí sa väčšinou za-
oberali poľnohospodár-
stvom. Tu sa zrodili obrá-
banie kovov a spoločenská 
deľba práce. Okolo miest 
sa sústreďovalo obyvateľ-

Začiatok a historický vývoj poľnohospodárskej činnosti. 
Pomocou náčrtu a vedomostí z dejepisu pomenuj oblasti, v ktorých sa začalo pestovanie plodín!

ÚLOHA ČLOVEKA V SPOLOČENSKOM A HOSPODÁRSKOM ŽIVOTE

Poľnohospodárska (neolitická) revolúcia:
Viac obživy, rýchlejší rast obyvateľstva

132

Objavenie sa človeka, začiatok pretvárania
našej planéty

Prvé ľudské druhy sa objavili pred viac ako jedným 
miliónom rokov vo východnej Afrike, odkiaľ sa rozší-
rili na celej planéte. Vzniklo viacero druhov, no okrem 
jedného všetky vyhynuli. Jediný životaschopný druh 
sa objavil koncom ľadového obdobia, pred 40–50 
tisíc rokmi. Homo sapiens postupne vytlačil menej 
schopné druhy a odsúdil ich na zánik.
Spôsob života – skupinový, rodový – a spoločne organi-
zovaný zber a lov so stále dokonalejšími zbraňami za-
bezpečili jeho prežitie. Dokázal sa prispôsobiť zmene-
ným klimatickým podmienkam a vďaka rýchlemu rastu 
duševných schopností zvládol zmeny prírodného pro-
stredia, ktorému sa prispôsobil aj jeho biologický a fy-
ziologický vývoj. Posledne spomínané skutočnosti, spo-
lu s rozšírením sa na všetky kontinenty, viedli ku vzniku 
veľkých ľudských rás, ktoré tvoria jeden ľudský druh.
Rozšírenie europeidnej, negroidnej a  mongoloidnej 
rasy sa po období veľkých zemepisných objavov znač-
ne zmenilo, kým počet australoidnej rasy sa drasticky 
znížil. Miešaním jednotlivých rás vznikli nové typy.
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rok obyvateľstvo sveta
(mld. obyv.)

Východná  a Juhovýchodná Ázia
1751 mil. obyv.

stredná a východná Európa
927 mil. obyv.

Blízky východ a severná Afrika
612 mil. obyv.

Latinská Amerika
927 mil. obyv.

„Čierna” Afrika
612 mil. obyv.

Južná Ázia
17281 mil. obyv.

vyspelé krajiny
927 mil. obyv.

N
em

ec
ko

stvo a  z  týchto husto za-
ľudnených území vy-
rástli neskôr jadrá civili-
zácií. 

Populačný vývoj obyvateľstva charakte-
rizuje od jeho začiatku neustále zrýchľo-
vanie. Z  historického pohľadu 
však zaznamenal niekoľko ob-
ratov, keď sa tempo rastu oby-
vateľstva zmenilo tzv. „skokmi” 
v populačnom vývoji:
a) V období lovu a zberu, keď žili ľudia v 20-30-člen-
ných veľkých rodinách, bol rast populácie veľmi po-
malý a  počet obyvateľov skôr stagnoval ako rástol. 
Prvá etapa zrýchlenia nastala v  neolite s  usídlením 
a  rozvojom poľnohospodárstva. Aj zrýchlenie rastu 
v neolite však zostalo pomalé, nakoľko na zdvojnáso-
benie počtu obyvateľov bolo v tomto ob-
dobí potrebných podľa predpokladov 
2500 rokov. Takýto pomalý rast 
charakterizoval aj  starovek 
a stredovek.
b) Druhý „skok” v raste poč-
tu obyvateľstva sveta prinies-
la od polovice 18. storočia 
začínajúca priemyselná revo-
lúcia. Rýchly rast nastal predovšet-
kým v  západnej Európe, kde sa jej 
vplyvom zlepšili životné podmienky, predovšetkým 
zdravotná starostlivosť, čo prinieslo zníženie detskej 
úmrtnosti a čoraz viac detí sa dožilo dospelého veku. 
c) Priemyselná revolúcia sa rozšírila do ďalších oblastí 
a od začiatku 20. storočia sa rast obyvateľstva sveta opäť 
zrýchlil (Severná Amerika, stredná a južná Európa).
d) Výdobytky priemyselnej revolúcie – predovšetkým 
v  oblasti zdravotníctva a  výživy – sa po II. svetovej 

vojne rozšírili aj do rozvo-
jových krajín, čo spôsobilo 
dovtedy nevídanú „popu-
lačnú explóziu“. 

20. storočie bolo obdobím neuveri-
teľne rýchleho rastu populácie sveta: 
medzi rokmi 1900 a 1995 sa počet 
obyvateľov zvýšil takmer na 3 a pol 
násobok. Ak by sa zachovalo dvoj-

percentné ročné tempo rastu 
zo 70. rokov minulého storo-
čia, tak by o 100 rokov žilo na 

Zemi 32 miliárd obyvateľov. 21. storočie má zname-
nať obrat v tomto vývoji: podľa prognóz bude na jeho 
konci žiť na Zemi maximálne 10 miliárd obyvateľov 
a v nasledujúcom období začne jeho počet klesať.
Počet obyvateľstva sveta dosiahol v  roku 1999 šesť 
miliárd. Z 1000 novorodencov sa 600 narodí v Ázii, 

200 v Afrike, 150 v Amerike 
(z toho viac ako ¾ v  La-

tinskej), iba 45 v  Európe 
a  5 v  Austrálii a  Oceá-
nii. Vývoj a tempo rastu 
obyvateľstva sveta teda 
závisí od populačnej po-
litiky rozvojových krajín, 
na ktoré v  posledných 

desaťročiach pripadá
85%  celkového prírastku. 

Veda, ktorá sa zaoberá vývinom obyvateľstva a  jeho 
štruktúrou, sa nazýva demografi a. 

Najľudnatejšie štáty sveta (2006)
Porovnaj pomocou atlasu územia najľudnatejších štátov!

Čo prinesie budúcnosť?

Vývin obyvateľstva sveta, 1830 – 2025
Usporiadajte v triede diskusiu! Koľko ľudí je schopná 
uživiť naša Zem? Ohrozuje nás preľudnenie planéty? 
Bude dostatok potravín pre každého?

133

Významné etapy v populačnom 
vývoji obyvateľstva sveta

Obyvateľstvo sveta podľa regiónov (2005)

Počas 8000 rokov, ktoré uplynuli medzi neoli-
tickou a  priemyselnou revolúciou, rástol počet 
obyvateľstva sveta pravidelne, ale značne pomaly. 
Začiatkom 21. storočia prekročil počet obyvate-
ľov 1 miliardu a za 200 rokov, koncom 2. tisícro-
čia dosiahol šesťnásobok (6 mld.). Odhaduje sa, 
že koncom 21. storočia bude žiť na Zemi maxi-
málne 10 miliárd obyvateľov. Viac ako polovica 
obyvateľstva sa tlačí v Ázii, obyvateľstvo Afriky 
a oboch Amerík už prekročilo počet obyvateľov 
Európy.              

Zhrnutie
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FAKTORY A NÁSLEDKY RASTU POČTU 
OBYVATEĽSTVA SVETA 

Ktoré sú hlavné historické etapy 
vo vývine obyvateľstva?

Čo charakterizuje a ovplyvňuje 
rozmiestnenie obyvateľstva 
sveta?

      

Prirodzený prírastok je rozdiel medzi počtom živo-
narodených a zomretých na 1000 obyvateľov. Udáva 
sa v ‰ (promile).
V  zrkadle dlhodobých zmien medzi pôrodnosťou 
(natalita) a úmrtnosťou (mortalita) môžeme v demo-
grafi ckom cykle vyčleniť štyri historické fázy vývoja 
populácie.
V prvej fáze vývoja (Európa do polovice 18. storočia) 
bola vysoká natalita aj mortalita, čo znamenalo nízky 
prirodzený prírastok. Časté epidémie, povodne, su-
chá, hladomory a vojny riedili obyvateľstvo.
Vysoká bola hlavne detská úmrtnosť a priemerný vek 
dospelých dosahoval iba okolo 30 rokov. Tieto okol-
nosti brzdili rast obyvateľstva sveta až do konca 18. 
storočia.
V druhej fáze vývoja (približne r. 1780–1880) sa rast 
populácie zrýchlil. Rozvoj priemyslu, zavádzanie no-
vých technológií prináša zvýšenie poľnohospodárskej 
produkcie, rozvoj vedy a celkové zlepšenie životných 
podmienok. Rýchlo sa znižuje úmrtnosť a zvyšuje sa 
očakávaný priemerný vek. Pôrodnosť zostáva naďa-
lej vysoká alebo sa mení iba v malej miere, dôsledkom 
čoho sa zrýchlil rast počtu obyvateľstva sveta. Stalo sa 
tak v prvom rade vďaka Európe a rozvoju kontinen-
tov zaľudnených obyvateľstvom z Európy. Rozvojový 
svet výrazne zaostával, v mnohých krajinách ešte dlho 
pretrvávala vysoká úmrtnosť.
Tretia fáza vývoja (r. 1880–1950) prináša prehĺbenie 
rozdielov medzi vyspelými a rozvojovými krajina-

mi. V oboch skupinách sa naďalej znižuje úmrtnosť. 
Znižovanie pôrodnosti sa však dotýka iba vyspelých 
krajín, v rozvojovom svete zostáva pôrodnosť naďalej 
vysoká. To znamená, že pokiaľ sa rast obyvateľstva vo 
vyspelých krajinách drasticky spomalil, v rozvojovom 
svete práve v tom čase nastala skutočná demografi c-
ká revolúcia, ktorá priniesla rýchly rast počtu obyva-
teľstva sveta.
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rozvojové krajiny

vyspelé krajiny

úmrtnosť
pôrodnosť

úmrtnosť
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Zmeny v demografi ckom vývine. V ktorej fáze vývinu sa nachádza 
Maďarsko?

‰

Čínski škôlkari v uliciach Pekingu.
Ako sa v Číne pokúšajú regulovať rast počtu obyvateľstva?

ÚLOHA ČLOVEKA V SPOLOČENSKOM A HOSPODÁRSKOM ŽIVOTE

Proces demografických zmien, fázy vývoja 
populácie

134
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Príchod zamestnancov na stanicu v Japonsku.
Ako vplýva na okolie veľkomesta nárast kyvadlového pohybu obyva-
teľstva?

Andora 83,5 Svazijsko 32,6

Makao 82,2 Botswana 33,7

San Marino 81,7 Leshoto 34,4

Singapúr 81,7 Angola 38,6

Hongkong 81,6 Zimbabwe 39,3

Očakávaný priemerný vek pri narodení (r. 2006)
Ktorá choroba spôsobuje výrazné skrátenie priemerného veku v juž-
nej časti Afriky?

Jasne viditeľný rozdiel je medzi osídlením severnej 
a južnej pologule. Na južnej žije iba okolo 12% oby-
vateľstva sveta. Podobne veľký rozdiel je medzi tzv. 
Starým (Európa, Ázia, Afrika) a  Novým (Amerika, 
Austrália, Oceánia) svetom. 86% obyvateľstva sveta 
žije v Starom a iba 14% v Novom svete.
Hlavnú úlohu v nerovnomernom rozmiestnení oby-
vateľstva sveta mali faktory prírodného prostredia. 
Kým spojenie kontinentov v Starom svete umožňo-
valo rozšírenie obyvateľstva, tak prví ľudia sa do Ame-
riky dostali cez Beringovu úžinu, ktorá spája Sibír 
s Aljaškou až v ľadových dobách, keď úžina zamrzla 
a vytvorila suchozemský most. Aj zaľudnenie Austrá-
lie je spojené s koncom doby ľadovej, keď sa indonéz-
ske ostrovy v dôsledku poklesu morskej hladiny spojili 
s Malajským polostrovom. Tieto suchozemské mosty 
sa po skončení ľadových dôb dostali opäť pod morskú 
hladinu a tak sa do oblastí Nového sveta dostali noví 
obyvatelia zo Starého sveta až po ich znovuobjavení 
koncom 15. storočia. Historické udalosti za posled-
ných 500 rokov smerovali k tomu, aby sa toto nerov-
nomerné rozmiestnenie vyrovnalo, ale hustota obyva-
teľstva v Novom svete a v Afrike ešte aj dnes značne 
zaostáva za hustotou obyvateľstva v Európe a v Ázii.

Štvrtá fáza (r. 1950–2000) sa vo všeobecnosti vyzna-
čuje stabilizáciou úmrtnosti na nízkej úrovni a ďalším 
znížením pôrodnosti vo vyspelých krajinách. Pôrod-
nosť sa znižuje aj v  rozvojových krajinách, no ešte 
stále zostáva vysoká. Počet obyvateľstva sveta naďalej 
narastá, ale tempo rastu už diktujú štáty rozvojové-
ho sveta. Ide predovšetkým o moslimské štáty, Indiu 
a katolícke štáty Latinskej Ameriky. 

Popri prirodzenom prírastku významne ovplyvňuje 
rozloženie obyvateľstva sveta aj jeho migrácia, čiže 
pohyb obyvateľstva. Znovuobjavenie kontinentov 
vyvolalo medzi 16. a 20. storočím dovtedy nevídanú 
migráciu obyvateľstva sveta. Od roku 1820 sa behom 
150 rokov usadilo v Amerike, Austrálii a Južnej Afri-
ke okolo 70 miliónov Európanov. Táto medzinárodná 
a interkontinentálna migrácia zohrala najdôležitejšiu 
úlohu v priestorovom rozmiestnení obyvateľstva.
V  posledných desaťročiach sa migrácia medzi kon-
tinentmi znížila, narástla však dočasná zmena po-
bytu, ktorú vyvolala migrácia za prácou. Takýchto 
migrantov – zahraničných robotníkov – je zvlášť 
vysoký počet v západnej Európe, do ktorej prišlo za 
prácou z južnej Európy, Afriky a prednej Ázie okolo 
4–5 miliónov ľudí. S rodinnými príslušníkmi to zna-
mená viac ako 10 miliónov prisťahovalcov. V niekto-
rých krajinách spôsobil premiestňovanie obyvateľstva 
v rámci štátu (vnútorná migrácia) rozvoj nových prie-
myselných regiónov.
Medzi dočasnú migráciu patrí aj tzv. kyvadlový pohyb 
obyvateľstva, čiže denná dochádzka z miesta bydliska za 
prácou alebo do školy. Do Budapešti prichádza za prá-
cou každý deň okolo 150 tisíc ľudí, ktorí sa večer vracajú 
do miest svojho bydliska. Čoraz viac ľudí hľadá útočisko 
v iných krajinách kvôli vojnovým konfliktom, prenasle-
dovaniu, hladu alebo prírodným katastrofám. Za migrá-
ciou sa často skrýva snaha o lepší život. Vzdelaní ľudia 
ľahšie zmenia svoje bydlisko ako tí, ktorí patria k chu-
dobným a  menej vzdelaným spoločenským vrstvám. 

Migrácia miliónov

Husto a riedko osídlené kontinenty

135

Hlavným činiteľom demografických zmien je 
prirodzený prírastok obyvateľstva, ktorý určuje 
pomer natality a  mortality. Proces populačné-
ho vývinu sa dá rozčleniť do štyroch fáz: poma-
lý, zrýchlený, demografická explózia a  postupný 
mierny pokles. 
Priestorové rozmiestnenie obyvateľstva sveta 
popri prirodzenom prírastku ovplyvňuje aj jeho 
migrácia.             

Zhrnutie
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Veková štruktúra obyvateľstva vo vyspelých a v rozvojo-
vých krajinách. Aké spoločenské problémy spôsobujú takéto 
typy vekových štruktúr?

Vekovú štruktúru a štruktúru obyvateľstva podľa po-
hlavia najlepšie odzrkadľujú vekové pyramídy.
Z  vekových pyramíd možno vyčítať predchádzajúci 
vývin obyvateľstva a pochopiť príčiny súčasného sta-
vu. Poskytujú určitú predpoveď do budúcnosti, napr. 
v oblasti pracovných síl.
Podiel mladého obyvateľstva je najvyšší v zaostalých 
regiónoch (40–45%, Uganda, Keňa, Zambia, Nikara-
gua), kým podiel starého tvorí len 2–4% z celkového 
počtu obyvateľstva. Natalita aj mortalita sú vyso-
ké, očakávaný priemerný vek pri narodení je nízky
(45–50 rokov).
Spoločenstvá, ktoré nastúpili cestu rozvoja, majú stále 
vysokú natalitu, čo pri postupnom poklese mortali-
ty znamená, že sa zvyšuje podiel 
ekonomicky činného obyvateľstva. 
Mladnúce spoločenstvá majú ve-
kovú štruktúru v  tvare pyramídy 
so širokou základňou.
Rozvinuté spoločenstvá majú ve-
kovú štruktúru v tvare úľa, v kto-
rej je podiel mladého a ekonomic-
ky činného obyvateľstva takmer 
rovnaký a  jej zúženie nastáva iba 
pri starších vekových kategóriách. 
Obyvateľstvo harmonicky pribú-
da, zvyšuje sa  priemerný vek, spo-
ločnosť starne: podiel mladých sa 
zmierňuje na 20–26%, kým podiel 
starých sa dvíha na 9–13%.

ZLOŽENIE, ROZMIESTNENIE A HUSTOTA 
OBYVATEĽSTVA
Starnúce a mladnúce spoločenstvá

Čo je veková pyramída a čo znázorňuje?

Akú vekovú štruktúru majú spoločenstvá s rozdielnym stupňom hospodárskeho
rozvoja?

Kde sa nachádzajú najhustejšie a kde najmenej osídlené oblasti?

Starnúce spoločenstvá sú tie, v ktorých počet obyva-
teľstva klesá alebo stagnuje a kategória mladých tvorí 
iba 16–20% celkového počtu obyvateľov. S predĺže-
ním priemerného veku vzrastá kategória starého oby-
vateľstva na 15–20%, čím dosahuje podiel kategórie 
mladých obyvateľov (Dánsko, Nemecko, Švajčiarsko, 
Švédsko, Maďarsko). Spoločnosť rýchlo starne, po-
čet obyvateľov sa stabilizuje, až začne klesať. Veková 
štruktúra má tvar urny. 

Narastanie priemernej dĺžky života je proces, ktorý 
charakterizuje vývoj celosvetovej populácie. V súčas-
nosti je očakávaný priemerný vek pri narodení u mu-

žov 63,7 roka, u žien 68,2 roka. Rozdiely medzi kra-
jinami sa síce zmierňujú, ale stále pretrvávajú. 
Z biologických príčin je priemerný vek žien vyšší 
ako mužov. Celkovo je počet mužov a žien v rámci 

svetovej populácie vyrovnaný, no charakterizujú 
ho určité výkyvy. V  jednotlivých krajinách sa 

počet žien pripadajúcich na 1000 mužov po-
hybuje medzi 900–1150. Väčšie rozdiely 

nastávajú pri zásahu mimoriadnych 
spoločenských udalostí (vojny, re-

gulácie pôrodnosti).
Biologické príči-
ny regulujú pomer 
mužov a  žien aj 
v  rámci jednotli-
vých vekových ka-

10 5 0 5 10 15 20 25 30 35

ÚLOHA ČLOVEKA V SPOLOČENSKOM A HOSPODÁRSKOM ŽIVOTE 

Starnúce a mladnúce spoločenstvá

Dĺžka života, podiel mužov a žien

136

T
A

L
IA

N
S

K
O

30446Azemberszlovk1–142korr4.indd   136 2014.07.10.   12:01



Európska priestorová koncentrácia obyvateľstva, 
ktorej srdce sa nachádza v západnej Európe, vďa-
čí za rýchly rast počtu obyvateľstva v plnej miere 
priemyselnej revolúcii. Najmladšia a v  minulom 
storočí najdynamickejšie sa rozvíjajúca koncentrá-
cia obyvateľstva sa vytvorila v  priemyselnej zóne 
USA, na atlantickom pobreží a v oblasti Veľkých 
jazier.
V  husto osídlených oblastiach západnej Európy 
a  východnej Ázie prekračuje priemerná husto-
ta 300 obyv./km2, ale nachádzame tu aj regióny, 
v ktorých dosahuje aj 1000 obyv./km2. V juhoázij-
skej a severoamerickej priestorovej koncentrácii je 
hustota obyvateľstva okolo 250 obyv./km2. Okrem 
uvedených priestorových koncentrácií obyvateľ-
stva sa na našej planéte vytvorili aj izolované ob-
lasti s veľkou hustotou, ako napr. ostrov Jáva, delta 
Nílu, Mexická náhorná plošina a i.

Dav ľudí v starom Dillí
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Zmena záujmu mať dieťa.
V ktorých štátoch sveta sa znižuje počet obyvateľov?

V Indii vykonávajú fyzickú prácu často aj ženy. Prečo je v Indii aj
v dnešných časoch fyzická práca natoľko rozšírená?

Očakávaný rast obyvateľstva pri rôznej 
pôrodnosti.
Aký môže byť počet obyvateľov sveta 
pri vysokej pôrodnosti o sto rokov?

tegórií. Vždy sa narodí viac chlapcov ako diev-
čat a  preto v  mladších vekových kategóriách 
– v súčasnosti v Maďarsku – je prevaha mužov, 
ktorá sa postupne mení na prevahu žien. Vo 
vyspelých krajinách je priemerný vek žien vyš-
ší ako priemerný vek mužov, ale v  rozvojových 
krajinách, kde majú ženy podradené postave-
nie, vykonávajú ťažké práce a  rodia veľa detí, 
môže byť ich priemerný vek aj o 10 rokov nižší.

V niektorých oblastiach našej planéty je vysoká 
hustota obyvateľstva. Štatistickým vyjadrením 
hustoty obyvateľstva je počet osôb na 1 km2.
Vytvorenie dvoch oblastí s výraznou koncentrá-
ciou obyvateľstva v  Číne a  Indii siaha do his-
torických dôb. Spoločný život veľkého počtu 
obyvateľov je od počiatku spojený s  poľnohos-
podárskou činnosťou. Aj jadrá priestorových 
koncentrácií sú totožné s  vyspelými kultúrami 
závlahového poľnohospodárstva starovekého 
Východu. Iba hustota obyvateľstva Japonska 
a Kórey má neskorší pôvod, ktorý je sčasti 
ovocím priemyselnej revolúcie.

Husto obývané oblasti sveta

www.ksh.hu 137
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Riedko osídlené alebo ľudoprázdne oblasti sú veľmi 
rôznorodé.
Najmenej zaľudnené oblasti sú v  polárnom pásme, 
kým Antarktída je neobývaná (okrem výskumných 
staníc).
V studenom pásme, v zóne tundry a tajgy, v Kanade 
a v Eurázii, pripadá na 1 obyvateľa územie o veľkos-
ti 100 až 1000 km2. Ľudia, okrem ťažobných miest, 
vedú roztrúsený nomádsky spôsob života.
Medzi podobne riedko osídlené územia patria aj púš-
te, kde na 1 km2 často nepripadá ani jeden človek.
Za riedko osídlené priestory môžeme považovať aj 
husto zarastené tropické pralesy. Húštiny džungle, 
cez ktoré nepreniknú ani slnečné lúče rovníkového 
pásma, a málo úrodná pôda nelákali usadlíkov. V ho-
rúcom pásme Afriky je málo obývaná napr. Konžská 
panva. V priemere tu žijú 2-3 ľudia na km2, spravidla 
z  utláčaných kmeňov, ako sú napr. pygmejovia. Na 
záplavových územiach Amazonky a jej prítokov, kto-
ré sú veľké ako Dunaj, v oblasti známej ako „Zelené 
peklo”, je hustota menšia ako 1 obyv./km2.
Na viacerých kontinentoch patria k  riedko osídle-
ným územiam vysokohorské oblasti, v  ktorých sa 
pokles hustoty viaže k určitým výškovým stupňom. 
V Európe sú regióny nad 2000 m neobývané, kým 
vo vysokých pohoriach tropických a  subtropických 
oblastí (Afrika, Mexiko, Južná Amerika) alebo na 
chladnejšej náhornej plošine v Tibete, je vo výškach 
medzi 2000–4000 m značná hustota obyvateľstva 
(7–20 obyv./km2).

Antarktída je neobývaný kontinent, na ktorom sa ľudia zdržia-
vajú dočasne iba na výskumných staniciach.
Kedy vstúpil človek prvýkrát na tento kontinent?

Prečo je územie na 
obrázku (púšť Atakama) 
neobývané? Kde sa dá
v púštnej oblasti usadiť?

Ľudoprázdne a riedko osídlené oblasti našej 
planéty

138

Rozdielna veková štruktúra v populačnom vývine 
jednotlivých spoločenstiev je spôsobená ich roz-
dielnym stupňom spoločenského a hospodárske-
ho rozvoja. Rýchlo rastúce populácie charakteri-
zuje vysoký podiel mladých vekových kategórií, 
pomaly rastúce alebo stagnujúce populácie majú 
vysoký podiel starého obyvateľstva. Priemerný vek 
obyvateľstva sa celosvetovo zvyšuje. Ženy vo vy-
spelých krajinách žijú o 5-6 rokov dlhšie ako muži.
Hustota obyvateľstva sveta je veľmi nerovnomer-
ná. Jeden typ priestorovej koncentrácie – južná 
a  východná Ázia – je spojený s poľnohospodár-
skou kultúrou starovekého Východu, druhý typ 
– európska a severoamerická – je spojený s prie-
myselnou revolúciou. Medzi ľudoprázdne a ried-
ko osídlené oblasti patria: tundra a  tajga, púšte, 
tropické pralesy a vysoké pohoria.      

Zhrnutie
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SÍDLA
Urbanizácia a pomešťovanie

Ktoré sú hlavné typy vidieckeho osídlenia?

Čo znamenajú pojmy: urbanizácia, pomešťovanie a aglomerácia?

Sídla sú najtrvalejšie, dobre viditeľné prvky ľudskej 
kultúry. Sídlo je základnou priestorovou jednotkou 
bývania a práce pre jednu skupinu ľudí. Vznik pr-
vých dedín je spojený so začiatkom poľnohospodár-
skej činnosti v období neolitu.
V najvyspelejších krajinách pracuje v poľnohospodár-
stve iba 4-5% obyvateľstva, ale vo vidieckych sídlach, 
v dedinách, ich žije 15-20%. Vo vyspelých štátoch sa 
časť dedín premenila na mestá, druhá časť síce zostala 
dedinou, ale tu žijúci ľudia sa poľnohospodárstvom 
zaoberajú už iba v malej miere.
Vidiecke osídlenie je najrozšírenejšie v  Afrike 
a  v  Ázii. Najvyšší podiel vidieckeho osídlenia má 
Bhután (99%), ale aj v mnohých afrických krajinách 
(Rwanda, Burundi, Mozambik) je podiel vidieckeho 
obyvateľstva vyšší ako 90%.

Najmenšie sídelné jednotky tvoria samoty, rozptýle-
né sídla, v ktorých žije 1 až 10 osôb. Najstaršie typy 
takýchto sídiel vznikli v zalesnených územiach stred-
nej a západnej Európy v 11.–13. storočí. 
V 18. storočí sa po vyhnaní Turkov z Uhorska na vy-
ľudnené územia prisťahovalo vidiecke obyvateľstvo 
zaoberajúce sa poľnohospodárstvom a  začalo zakla-
dať samoty – sálaše. Ich počet sa po regulácii rieky 
Tisy v  polovici 19. stor. značne rozšíril. Podľa roz-

miestnenia rozoznávame salašnícke osídlenia: roz-
ptýlené, radové a skupinové. 
V  17.-19. stor. prebehlo zaberanie pôdy v  Severnej 
a  Južnej Amerike, v Austrálii a v  južnej Afrike, kde 
vzniklo podobné farmárske osídlenie. Dnes sa oby-
vatelia fariem zaoberajú modernou, vysoko mechani-
zovanou poľnohospodárskou výrobou. 
Veľkosť uzavretých vidieckych sídiel – dedín - závi-
sí od prírodných a spoločenských podmienok. Počet 
ich obyvateľov sa pohybuje od 100 po niekoľko tisíc. 
Podľa počtu obyvateľov rozlišujeme: trpasličie dedi-
ny (100–150 osôb), malé dediny (500–2000 osôb), 
veľ ké dediny (2000–10 000 osôb) a obrovské dediny 
(10 000–40 000 osôb). Prvé dva typy sú charakteris-
tické pre strednú a západnú Európu, veľké dediny sú 
typické pre východnú a južnú Európu, Afriku a Južnú 
Ameriku, kým obrovské dediny sú najčastejšie vo vý-
chodnej Ázii.

Porovnajme vidiecke sídla,
ktoré vznikli na jednotlivých
kontinentoch!

ÚLOHA ČLOVEKA V SPOLOČENSKOM A HOSPODÁRSKOM ŽIVOTE

Typy vidieckych sídiel 

Dedina je najstarším a najrozšírenejším sídlom 
človeka

139
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Predmestská železnica v Tokiu.
Prečo je pri vzniku miest nevy-
hnutný rozvoj dopravy?

Faktory, ktoré zohrali dôležitú úlohu pri vzniku a rozvoji prvých 
miest. Pomocou atlasu vyhľadajme mestá a pomenujme okolité rieky, 
moria!

Ostrov pri pobreží 
(Benátky, Zanzibar)

Riečny ostrov
(Paríž)

Ohyb rieky
(Bern, New Orleans)

Vrchol kopca
(Budín, Salzburg)

Morský záliv
(Tokio, Rio de Janeiro)

Polostrov (San Francisco, 
Bombay)

Brod, miesto prechodu 
(Győr, Frankfurt)

Ústie riek
(Segedín, Passau)

Prírodné a spoločenské činitele vzniku miest

Mestá sú najpreplnenejšie miesta ľudského spoluži-
tia. Vznik, rozvoj a rozšírenie miest je úzko spojený 
s významnými, pokrok prinášajúcimi úsekmi rozvoja 
ľudskej spoločnosti a s jej čoraz širšou spoločenskou 
deľbou práce.
Prvé mestá začali vznikať približne pred 6000 rokmi 
v  juhozápadnej časti Ázie, potom v  oblasti porieč-
nych kultúr a na území Rímskej ríše. Ďalší rast miest 
nastal až v stredoveku. Vďaka priemyselnej revolúcii 
v 18. a 19. storočí, ktorá zmietla viacero pôvodných 
miest, nastal zvýšený dopyt po surovinách, ktorý vy-
volal rýchly rast nových priemyselných miest. 
Rozvoj priemyslu, dopravy, obchodu a vznik ďalších 
moderných odvetví hospodárskej činnosti vyvolal 
znižovanie zamestnanosti v  poľnohospodárstve. Sú-
bežne s  rastúcim hospodárskym pokrokom nastal 
príliv obyvateľstva do miest. V roku 2000 prekročil 
počet obyvateľov sveta šesť miliárd, z toho vyše 50% 
žije v mestách.

Rast celkového počtu miest, zvyšovanie podielu mest-
ského obyvateľstva, rýchly rast počtu ich obyvateľov, 
rozvoj charakteristického mestského spôsobu života 
sa označuje pojmom urbanizácia. Stupeň urbanizácie 
v jednotlivých regiónoch sveta je odlišný. Vo všeobec-
nosti môžeme povedať, že úroveň urbanizácie odzr-
kadľuje stupeň rozvoja danej spoločnosti. 
Najvyšší stupeň urbanizácie dosiahol Kuvajt a  Bel-
gicko. 97 % obyvateľstva týchto štátov žije v mestách. 
Vo vyspelých štátoch sa počet mestského obyvateľstva 
rýchlo zvyšoval a postupne v nich prevládlo mestské 
obyvateľstvo. Charakteristický mestský spôsob života, 
správanie, stavebná činnosť, rozvoj verejných služieb 
atď. nachádza postupne nasledovníkov aj vo vidiec-
kych sídlach. Rozdiely medzi mestom a dedinou sa 

zmenšujú, v čoraz väčšej miere dochádza k prestavbe 
vidieckych sídiel, ktoré sa v mnohých ohľadoch začí-
najú podobať mestám. Približovanie sa začalo elektri-
fi káciou, nasledovalo budovanie vodovodnej a kana-
lizačnej siete, pokračovalo plynofi káciou a  zmenou 
tradičnej stavebnej činnosti. Uvedené skutočnosti 
ovplyvnili spoločenské vzťahy, kultúrne a konzumné 
zvyklosti dedinského spoločenstva. Tento proces pre-
meny vidieckych sídiel sa nazýva pomešťovanie.

Pri vzniku každého mesta s bohatou históriou zohral 
významnú úlohu niektorý prírodný činiteľ, ktorý mu 
poskytol určitú výhodu. Pekným príkladom miest 
s obrannou funkciou sú mestá postavené na vyvýše-
ninách ako napr. Atény, peruánske Cuzco, rakúsky 
Salzburg alebo Budín. Výbornú obranu poskytovali 
aj morské alebo riečne ostrovy. Preto vznikol Paríž na 
ostrove rieky Seina, Zanzibar na ostrove v blízkosti 

Urbanizácia a pomešťovanie

Mestá v čase a priestore – vznik a vývoj miest
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pobrežia v  Indickom oceáne, Benátky na piesčitých 
ostrovčekoch Jadranského mora, Stockholm na skal-
natých ostrovoch jazera Mälaren pri Baltickom mori. 
Podobnú polohu má aj Singapur a Hongkong. Z ob-
ranných dôvodov sa budovali mestá aj na úzkych, 
do mora vybiehajúcich polostrovoch (Bombay, San 
Francisco, Dakar) alebo v morských zálivoch a úzkych 
fj ordoch (Tokio, Melbourne, Oslo). Obrannú funkciu 
spĺňali aj lievikovité ústia riek (Londýn, Hamburg, 
Bordeaux, Baltimore) alebo riečne meandre (Bern, 
New Orleans).
Nie obranná, ale obchodná funkcia charakterizuje 
stredoveké mestá, ktoré vznikli pri riečnych brodoch 
(Frankfurt = brod Frankov, Pešť).
Aj mestá, ktoré vznikli v období priemyselnej revolú-
cie, boli naviazané na isté prírodné danosti, ktorými 
boli suroviny ako uhlie alebo železná ruda. Neskôr sa 
ľudia usadili pri pobreží a brehoch splavných riek.

Na dnešnom vysokom raste mestského obyvateľstva 
majú podiel dve zdanlivo protichodné spoločen-
sko-hospodárske sily. Jednou je „odpudivá sila” vidie-
ka a druhou „príťažlivá sila” miest.
Medzi odpudivými silami vidieka vo vyspelých regió-
noch zohral dôležitú úlohu nedostatok pôdy. Rýchly 
technologický pokrok a  mechanizácia poľnohospo-
dárstva znamenali zníženie dopytu po pracovnej sile 
a  vyvolali sťahovanie prebytočných poľnohospodár-
skych robotníkov do miest.

Dynamika urbanizácie – príťažlivé a odpudivé sily

V menej rozvinutých regiónoch, kde prevláda pesto-
vanie monokultúr, môžu spôsobiť existenčné problé-
my neúrodné roky, pokles dopytu alebo pokles cien. 
Hlad a bieda donúti vidiecke obyvateľstvo k hromad-
nému opúšťaniu poľnohospodárskej pôdy a k sťaho-
vaniu sa do miest. Sťahovanie sa do miest v  týchto 
regiónoch stupňujú aj spoločenské a vojenské kon-
fl ikty.
Vo vyspelých krajinách ponúkajú dostatok pracov-
ných miest v priemysle a službách, vyššie platy ako 
na vidieku, príťažlivý mestský životný štýl. Mestá 
v rozvojových krajinách majú kvôli nedostatočne roz-
vinutému priemyslu a službám iba slabú príťažlivosť. 
Mestá vyspelých regiónov boli schopné prijať prisťa-
hovalcov, dať im prácu a zabezpečiť bývanie. V roz-
vojových regiónoch príliv vidieckeho obyvateľstva 
mnohonásobne prevyšoval ponuku pracovných miest. 
V  posledných desaťročiach sa počet obyvateľov veľ-
komiest zvýšil 5- až 15-násobne, čo viedlo k  tomu, 
že veľká časť premnoženého obyvateľstva živorí na 
periférii veľkomiest v plechových chatrčiach.

Proces urbanizácie je dnes najsilnejší medzi 300 se-
vernej a južnej zemepisnej šírky, v miernom pásme sa 
zmiernil. V ňom bola urbanizácia najrýchlejšia v 19. 
storočí, keď v  roku 1900 boli štyri najväčšie mestá 
sveta Londýn, Paríž, New York a Šanghaj. Od tých 
čias sa priemerná zemepisná šírka miliónových miest 
posúva smerom k rovníku.  

Zorganizujte v triede besedu o tom, prečo je dobré, 
príp. zlé bývať vo veľkomeste!

Ostrov pri pobreží 
(Benátky, Zanzibar)

Vlna urbanizácie postupuje k rovníku
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Veľkomesto ako tepelný ostrov. Graf znázorňuje rozdelenie 
ročnej teploty veľkomesta v miernom pásme. Centrum mesta je 
teplejšie, lebo budovy vyžarujú viac tepla ako okrajové obytné 
štvrte a zelené zóny.

°C

Počiatočná dlhá fáza urbanizácie – v Európe a zvlášť 
v  anglosaskej Amerike – znamenala masový príliv 
obyvateľstva do miest. Priemyselné závody vklinené 
do obytných štvrtí a  čoraz hustejšia doprava sa po-
stupom času stali pre mestské obyvateľstvo neznesi-
teľným problémom. Preplnené veľkomestá pod týmto 
tlakom „vybuchli” a nastal odliv obyvateľstva, ktorý 
spustil proces rozvoja prímestských oblastí (subur-
banizácia). Veľkomestá so satelitnými mestami vo 
svojom okruhu vytvárajú zaľudnenú aglomeráciu.
Aj veľké mestá rozvojového sveta nezadržateľne „hro-
madia” okolo seba prímestské oblasti, no v týchto ne-
žijú lepšie situovaní ľudia ako vo vyspelých krajinách, 
ale naopak, tlačia sa tu tí najchudobnejší.
Tam, kde je väčšia hustota veľkých miest, dochádza 
rozvojom ich prímestských častí k vytváraniu súvis-
lých urbanizovaných území, k  vzniku „mamutích 
miest”. Najväčšie takéto mestské zoskupenie na se-
verovýchode USA dostalo pomenovanie megalopo-
lis (grécky: obrovské mesto). Územie sa rozprestiera 
v  dĺžke 700 km od Bostonu po Washington a  žije 
tam 80 miliónov obyvateľov. Podobná oblasť sa vy-
tvára v  Japonsku pri Tichom oceáne na čiare Tokio 
– Nagoja – Osaka – Kóbe a budúce megalopolis sa 
formuje v trojuholníku Londýn – Liverpool – Leeds 
a v Nemecku v priemyselnej oblasti Porúria – Porý-
nia. 
Snaha opustiť priemyslom a obyvateľstvom preplne-
né veľkomestá vyvolala v najrozvinutejších regiónoch 
budovanie miest nového typu, tzv. technopolis. Sú-
streďujú sa v nich najmodernejšie technológie a ve-
decké kapacity za účelom vývoja nových, supermo-
derných technických zariadení. Prvé takéto mestá 
vznikli v Japonsku, USA a západnej Európe.
Čisté ovzdušie, pokojná atmosféra a mestské pohod-
lie, ktoré ponúka vidiek, vyvolali vo vyspelých štátoch 

Územný rast Tokia.

Dôsledky urbanizácie: veľkomestá, aglomerácie, 
megalopolis
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nové územie

zástavba do r. 1950

zástavba v rokoch 1950-1990

Dedina je najstaršou a  najrozšírenejšou formou 
osídlenia a ešte aj dnes je domovom pre viac ako 
polovicu ľudstva. Osobitným typom vidieckeho 
typu osídlenia sú rozptýlené sídla (sálaše a farmy). 
Prvé mestá sa zrodili približne pred 6000 rokmi. 
Popri urbanizácii a raste podielu mestského oby-
vateľstva začal aj proces pomešťovania vidieckych 
sídiel. Pri vzniku súčasných miest sa do popredia 
namiesto obrannej funkcie dostávajú doprava, ob-
chod a nerastné suroviny.
Príliv obyvateľstva do miest vo vyspelých kraji-
nách je spoločným dielom príťažlivej sily miest 
a odpudivej sily vidieka. V rozvojových krajinách 
sa v tomto procese jednostranne uplatnila odpu-
divá sila vidieka, mestá neboli schopné prijať také 
množstvo prisťahovalcov a masy nezamestnaných 
tak iba zvyšujú počet obyvateľov biednych štvrtí.
Z preplnených centier veľkomiest sa obyvateľstvo 
sťahuje do prstenca predmestí, ktoré pri vysokej 
hustote veľkých miest môžu splynúť a  vytvoriť 
rozsiahle urbanizované územie – megalopolis.  

Zhrnutie

proces antiurbanizácie (dezurbanizácia), ktorý spô-
sobil, že čoraz viac obyvateľov veľkomiest sa sťahuje 
na vidiek.

Toki jská

zátoka
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REGISTER POJMOV
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A
* aglomerácia 142
* albedo 67
* anomália 87
* anticyklóna 74
* artézska voda 90
* astenosféra 35
*  astronomické obdobia 

22
* atmosféra 64
**  azimutálne, valcové 

a kužeľové zobrazova-
nie 26

B
* bahnisko 95
* barchan 71
* biosféra 35

C, Č
** Coriolisova sila 70
*  cyklón mier neho pásma 

77
* cyklóna 74
* časové pásmo 30
* červenozem 113

D, Ď
** dátumová hranica 31
* dažďový prales 112
* dedina 139
* deltovité ústie 92
* demografi a 133
* denný a ročný čas 21, 22
* diaľkový prieskum 24
* dolina 92
* dolina v tvare V 98
*  doznievajúca vulkanická 

činnosť 41
* duna 71

** dýzové prúdenie 76

E
* epicentrum 42

F
* farma 139
* fázy mesiaca 16
* fj ord 92
** föhn 73

G
** galaxia 10
* gejzír 41
* geoid 18
* geotermický gradient 34
* globálne otepľovanie 80
* glóbus 26
* Greenwich 21, 29, 30

H
** heliocentrický názor 9
*  hlbinná magmatická 

hornina 39
*  hĺbková a bočná erózia 

97
*  hlbokomorská priekopa 

37
* holocén 59
* horizont 19
* hornina 48
* horotvorná činnosť 44
* horská sústava 44
* hranica lesa 127
* hrásť 45
* humus 106
* hustota obyvateľstva 137
* hviezda 10
* hviezdna jednotka 12
* hydrosféra 35

* hypocentrum 42

Ch
* chemické zvetrávanie 54

I
* infraštruktúra 140
* izobary 69
* izotermy 69

J
*  jarná a jesenná rovno-

dennosť 22, 23
* jaskyňa 92

K
** kar 101
**  kladná a záporná tep-

lotná anomália 87
* kométa 15
* kontinentálny šelf 85
* kosa 89
* kozmická sonda 9
* krasová voda 91
* krasové formy 92
* kráter 40
* kryha 45
* kryhové pohorie 60
* kvaple 92
* kyslé dažde 79

L, Ľ
* ľadovec 101
* lagúna 89
* láva 39
* lavína 101
*  letný a zimný

slnovrat 23
* liečivá voda 93
* lievikovité ústie 99

* lineárna mierka 25
* listnatý les 119
* litosféra 34
* ľudské rasy 132

M
* magma 39
*  magnetická deklinácia 

35
* mapa 25
*  mapy (topografi cké, ze-

mepisné, tematické) 27
** megalopolis 142
* mesiac 14
* mesto 140
* meteor 15
* meteorit 15
* mierka 25
* miestny čas 30
* minerál 48
* minerálna voda 93
*  mladnúce a starnúce 

spoločenstvá 136
* Mliečna cesta 10
* močiar 95
* monzún 78
*  monzúnový les 

(džungľa) 115
* morénový val 101
** morský prúd 87

N
* nánosový kužeľ 99
* nánosy 97
* následné otrasy 43
* nultý poludník 29

O
* obeh okolo Slnka 14
* obeh vody 84

Register zahrnuje pojmy, znalosť ktorých sa vyžaduje na strednom * a vyššom ** stupni maturitnej skúšky.

centrálna obchodná štvrť

priemyselná zóna

nové územie
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* obsah vodných pár 72
*  oceánska a pevninová 

tektonická platňa 38
* oceánsky chrbát 37
*  očakávaný priemerný 

vek pri narodení 134
* odliv 16
*  odtokové a bezodtokové 

územie 96
** okrajové more 85
* ozón 65
* ozónová vrstva 65

P
** Pangea 56, 57
* pasát 77
* pásmovitosť 110
* pásmový čas 30
* pevninský ľadovec 101
* planéta 11
* planétka 14
* platňová tektonika 37
* plytčina 99 
* počasie 68
* podnebie 68
* podpovrchová voda 90
*  pohyby platní (vzďaľo-

vanie, náraz a prešmyko-
vanie) 38

* pohyby platní 38
*  pokrytý a nepokrytý 

pramasív 61
* polárna žiara 13
* polárne vetry 77
* pomešťovanie 140
* ponáranie 38
* ponor 92
* populačná explózia 135
* povodeň 96
* povodie 96
* pôda 106
* pôdna erózia 107
* pôdna vlaha 90
** pôdne horizonty (A, B, 

C) 107

* pramasív 56, 61
* premenené horniny 50
* premietanie 26
* premietanie do roviny 25
* prestupný rok 22
* prešmyk 45
* priekopa 45
* prietok 96
* príliv 16
* prirodzený prírastok 134
* prúdnica 98
* puklinová voda 90
** pustatina 122
** putujúce skaly 101

R
* rast obyvateľstva 134
* riečna erózia 97
* rosný bod 72
* rotácia okolo osi 21
* rovník 28
*  rovnobežky a poludníky 

28
* rovnodennosť 22
* rozptýlené osídlenie 139
* rozvodie 96
* ruda 51

S, Š
* sálaš(samota) 139
* satelit 24
* savana 114
* seizmograf 43
* sídlo 139
* skleníkový efekt 66, 80
* sklon zemskej osi 22
* skočný príliv 43
* skupinové sídlo 139
* slnečná sústava 10
* slnečná škvrna 12
* slnečné erupcie 13
* slnečné vrstvy 12, 13
* slnečný vietor 13
* slnovrat 23
* snežná čiara 100

*  solárne a skutočné pod-
nebné pásma 110

* sopúch 40
* stratosféra 65
*  studený a teplý morský 

prúd 87
*  studený a teplý vzdušný 

front 75
* svetelný rok 10
* systémy vetrov 76
* škodlivé emisie 79
* štítová sopka 41

T, Ť
* tajga 123
* tektonická platňa 38
* teplotný výkyv 69
* termálna voda 93
* termický rovník 78
** tiesňava 96
* tlak vzduchu 69
* troposféra 65
* tundra 126
* typy podnebia 112–127

U, Ú
* úbytok obyvateľstva 136
*  úlomkovité vulkanické 

horniny 40
* urbanizácia 140 
* usadené horniny 48, 49

V
* vavrínový les 119
* večný ľad 127
* veková pyramída 136
* vietor 70
* vnútorná povodeň 90
* vnútorná teplota 34
** vnútorné more 85
* vnútorný kolobeh 141
* vodný režim 96
* vodný stav 96

*  vonkajšie a vnútorné 
jadro 11

*  vonkajšie a vnútorné sily 
54

* vrása 44
* vrásnenie 44
* vrásové pohorie 60
* vrstvová sopka 40
* vrstvová voda 90
* vulkán 40
* vulkanická činnosť 39
*  výlevné vulkanické hor-

niny 40
** vznik ľadu 100
* vznik oblakov 72–73
* vznik pôdy 106
* vznik zrážok 72

Z, Ž
*  záber vo falošných far-

bách 24
*  zákonitosti pohybu pla-

nét 14
* západné vetry 76
* zatavenie 37
* zatmenie Mesiaca 16
*  zatmenie Slnka a Me-

siaca 16
* zemepisná sieť 28
* zemetrasenie 42
* zemská kôra 34
* zemský magnetizmus 35
* zemský plášť 34
*  zobrazovanie reliéfu 

(vrstevnicami, farebne, 
tieňovaním) 25

**  zonálne a azonálne 
pôdy 107

*  zonálnosť geografickej 
sféry 111

** zosuvy na svahu 55
* zvetrávanie 54
* žaburina 95
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