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Tvar Země – Nejstarší představy

• Je to deska plovoucí na 
vodě. Na jejich okrajích 
stojí čtyři obrovští sloni 
a nesou nebeskou 
klenbu.



Zeměpis(geografie) vznikl ve starověkém Řecku.
Již Řekové říkali, že Země má tvar koule, nesprávně se ale domnívali, že je středem 
vesmíru, kolem kterého obíhá Slunce a hvězdy.



K rozvoji poznání světa přispěly od 15. do 20. století objevné cesty:
- Kryštof Kolumbus – objevení Ameriky pro Evropany (1492)
- Vasco da Gama – cesta do Indie (1497)
- Fernão Magalhães – první obeplutí  Země (1519-1522)
- James Cook – objevení Austrálie (1770)
- Robert Peary – dosažení severního pólu (1909)
- Roald Amundsen – dosažení jižního pólu (1911) 
- Edmund Hillary a Tenzing Norkey – vystoupení na Mt. Everest (1953)
Ve 20. století byla díky letectví a kosmonautice odstraněna poslední bílá místa na Zemi. 



VÝPRAVY KRYŠTOFA KOLUMBA DO NOVÉHO SVĚTA



Důkaz o kulatosti Země přinesla výprava, již Magalhães vedl a která ve službách 
španělského krále Karla V. obeplula poprvé celou zeměkouli. Z pěti lodí po třech 
letech obeplutí zeměkoule dokončila jen jedna, (Victoria), sám Magalhães zahynul 
(pravděpodobně rukama domorodců) na Filipínách. 



Tvar Země – GEOID, ROTAČNÍ GEOID

• Skutečný tvar Země připomíná bramboru, odborný 
název je GEOID, nebo ROTAČNÍ ELIPSOID (matem.)

• Poloměr Země: 6378 km

• Tento reálný tvar Země je výsledkem rozdělení hmot 
uvnitř Země, na které působí dostředivé a odstředivé 
síly.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Coriolisova_s%C3%ADla

http://cs.wikipedia.org/wiki/Coriolisova_síla


• Z plynů unikajících ze zemského pláště se vytvořil plynný obal Země = 
ATMOSFÉRA. Zpočátku obsahovala jen velmi málo kyslíku.

• Dalším ochlazením pod 100 °C se vodní páry obsažené v atmosféře 
začaly srážet v kapky, které v podobě vydatných dešťů padaly na Zemi. 
Vznikl postupně vodní obal = HYDROSFÉRA a v ní první živé organismy. 
Také se postupně vytvořily světadíly.

• Světadíly byly spojené v prakontinent pangeu 



Kolem Pangei byl
praoceán Panthalassa,                                       ANIMACE
kde vznikl první život.



Atmosféra
Jednotlivé vrstvy atmosféry

Troposféra

Nachází se od povrchu Země do výšky zhruba 18 kilometrů, horní hranice se mění podle polohy a počasí

Obsahuje 80% vodních par, tvoří se zde všechny druhy oblaků

Má zásadní význam ve vývoji počasí

Stratosféra

Nachází se ve vzdálenosti zhruba 18 až 60 kilometrů od povrchu Země

Ve výšce okolo 30 km se vyskytuje ozónová vrstva – pohlcuje ultrafialové záření slunce, není všude stejná, na pólech je užší

Mezosféra

Nachází se ve vrstvě 80 – 85 km od povrchu Země

Obsahuje mnoho iontů

Má velmi nízkou teplotu, okolo – 80 °C

Termosféra

Zhruba od výšky 80 km do 600 km od povrchu Země

Obsahuje opět mnoho iontů a elektronů

Má vysokou teplotu, ta roste od 150 °C až k 1 500 °C

Exosféra

Nejvyšší a nejvnější vrstva atmosféry

Obsahuje atomární vodík

Tvoří přechod mezi atmosférou a meziplanetárním 
prostorem

Složení atmosféry

Jedná se o směs několika plynů, které celkově tvoří vzduch. 
Zemská atmosféra obsahuje:

78% dusíku

21% kyslíku

1% ostatních plynů a vodních par

https://cs.wikipedia.org/wiki/Atmosféra_Země

https://search.seznam.cz/?q=atmosféra+země&url=https://cs.wikipedia.org/wiki/Atmosféra_Země&data=lgLEEKMOuunc_QQCAD_aabiMm1zEQJeYGgTGpsZHZOHVVwhdmpFZXQ004O9NI1V6J__1PAd6F8gtAW0QGvStQ3smjsEQeCuIhLfC_J5AmwF8AmBJ6XbOW8r8gMQCfU-SxAJg7cQCNUA%3D


DO NITRA ZEMĚ
Zemská stavba = jako vrstvy cibule

= jako vrstvy vejce

http://geolearning.ic.cz/geografie6/uvod.html



JÁDRO

PLÁŠŤ

KŮRA



Do Nitra Země
• Poloměr Země: 6378 (šetři se osle)

• Zemi tvoří tři části: a)jádro, b) plášť - SIMA(svrchní plášť

- rosolovitý) , c)zemská kůra - SIAL

• Litosféra = zemská kůra a svrchní plášť: 

a) pevninská kůra (mocnější  až 100 km)

b) oceánská kůra (slabší do 6 km)

c) šelfy

• Litosféra je rozlámána na desky, které se pohybují:

a) pohyby desek (vznik a zánik litosféry)

b) sopečná a zemětřesná činnost 



ZEMSKÁ KŮRA     SIAL

• Je nejsvrchnější tenký pevný obal na povrchu Země. Není všude stejná mocná 
dělíme ji na:

a) oceánskou kůru – mocnost od 0 do 6km je tvořená čedičem

b) pevninská kůra – mocnost od 20 do 100km, tvořena převážně žulou

Zastoupení hornin v zemské kůře

6 km

20-100 km



PLÁŠŤ
• Dělíme na:

a) vnější plášť – teplota 1500˚C, je tekutý a „plave“ a pohybuje 
se po něm litosférické desky          SIMA

b) vnitřní plášť – teplota 3000˚C, hustá konzistence 

V plášti probíhá neustále plášťová konvekce, která souvisí s deskovou tektonikou.



JÁDRO
• Dělíme na: 

a) vnitřní (Fe, Ni) teplota 6000˚ C je pevné díky obrovskému 
okolnímu tlaku

b) vnější jádro (polotekuté „roztavené“ Fe, Ni)

Rotace pevného jádra v roztaveném vnějším jádru

vytváří magnetické pole Země (obrázek dole). 



Zemské jádro je složeno z nejtěžších, ryzích kovů. Zemský plášť je z natavených hornin. Jak to můžeme zjistit? Stavbu a 

děje 
v hlubinách Země zjišťujeme pomocí různých sond a seismografu.



Pohyby Země

Kolem osy

Osa směřuje k S (Severka) – je odkloněna od 
roviny ekliptiky o 66,5° a od kolmice k 
rovině ekliptiky o 23,5°

Důkazy: pasáty 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pas%C3%A1t , 
mořské proudy,

střídání dne a noci

svítání

Foucaultovo kyvadlo

http://cs.wikipedia.org/wiki/Foucaultovo_k
yvadlo

Kolem Slunce 

Střední rychlost oběhu Z kolem S je 29,8 km/s = 107,280km/h

Keplerovy zákony

(Jan Keppler 1571 – 1630):

1. Planety obíhají kolem S po elipsách málo odlišných od kruhů a ve společném ohnisku 
je S (152mil.km a 147mil.km

2. Plochy opsané za stejnou dobu jsou si rovny 

Záleží na sklonu paprsků, ne na vzdálenosti od S – pohyb Z není rovnoměrný. Zrychluje 
se tím více, čím je Z blíže ke S – proto je na S polokouli zima kratší

V oblasti 50°zem.šířky dochází ke střídání čtvera ročních období

Ekliptika = dráha, po které se pohybuje Z kolem S(rovina ekliptiky)



Důkazy o „kulatosti“ Země

• Kruhová podoba obzoru.



Důkazy o „kulatosti“ Země

• Připlouvá-li loď do přístavu, je nejdříve vidět její 
stěžeň nebo komín. Potom následuje paluba a až 
nakonec se nám objeví loď celá.



Důkazy o „kulatosti“ Země

• Částečné zatmění Měsíce.



Důkazy o „kulatosti“ Země

• Snímky Země z vesmíru, 
pořízené pomocí družic.



Slapové jevy

• Přibližně dvakrát za den klesá a stoupá hladina moře, nastává příliv a 
odliv. Příčinou přílivových a odlivových vln je náš Měsíc (Vliv působení 
Slunce je menší). 

• Souhrnně se tyto jevy označují jako slapové jevy. Doba od přílivu do 
dalšího přílivu trvá asi 12 hodin a 25 minut. Z toho vyplývá, že příliv a 
odliv nastávají každý den o 50 minut později. Tento časový posun 
odpovídá dennímu časovému posunu východu Měsíce. 



PRECESE, NUTACE

• Den a noc se střídá  díky rotaci Země kolem své osy a tato osa je skloněna o 23,5° a při 
oběhu kolem Slunce se její směr v prostoru nemění,  míří stále k Polárce, a proto 
podle Polárky za jasné noci můžeme určit severní směr.

• Ve skutečnosti se poloha rotační osy v prostoru s časem mění, neboť díky gravitačním 
poměrům ve Sluneční soustavě osa vykonává precesní a nutační pohyb.

• Precesi si můžeme vyvolat doma sami – stačí roztočit obyčejnou káču (nebo vlčka či 
setrvačník z autíčka). Dokud se káče točí dostatečně rychle, je její rotační osa  svislá a 
stálá vzhledem k podložce. Jakmile se však rotace káči zmenší, začne se osa kolébat a 
opisovat v prostoru plášť kužele a to je právě ta precese. Tento pohyb vykonává i 
rotační osa Země. Oba případy – rotace Země i rotace káči – jsou konkrétními případy 
pohybu setrvačníku. Volný setrvačník se snaží udržet si stálou osu rotace (Tohoto 
úkazu využívají tzv. gyroskopy – setrvačníkové navigační přístroje v letectví). Jakmile 
však na setrvačník působí další síly, dostane se do precese. V případě naší káči jsou 
těmito silami zemská gravitace a tření o podložku, v případě Země je to gravitační 
působení Slunce a Měsíce, v menší míře i planet na sploštělou Zemi. Důsledkem 
precese se mění sklon zemské osy od 21°55´ do 24°18´ v periodě přibližně 40 000 
roků.

• NUTACE. Protože Měsíc neobíhá přesně v rovině ekliptiky ale v rovině skloněné o 
5°8´43´´, vkládá do precese ještě jeden pohyb, tzv. nutaci. Jedná se o rychlý ale 
malý pohyb v záporném smyslu (tj. na východ) a periodou 18,61 roku. 

• Výsledkem obou pohybů – precese i nutace je vlnitý pohyb světového pólu po 
nebeské sféře. Precesní kužel není hladký, je jak z vlnitého plechu.Složením obou 
pohybů se mění nejen poloha jarního bodu a světového pólu, ale i souřadnice hvězd.



ROČNÍ OBDOBÍ

http://old.zsdobrichovice.cz/programy/zemepis/rocni_obdobi/index.htm

Poznámka - upozornění na velmi rozšířený omyl lidí, kteří neznají příčinu střídání ročních období.
Protože se Země pohybuje okolo Slunce po elipse, kdy v nejbližším místě se k Slunci přiblíží na 147 000 000 
km a v nejvzdálenějším se vzdálí na 152 000 000 km, myslí si někteří lidé, že je-li Země nejblíže, je léto, je-li 
nejdále, je zima. Toto je ale velký omyl! Je-li Země nejblíže k Slunci, je na severní polokouli zima a je-li nejdále 
je na severní polokouli léto.
Vliv vzdálenosti Země od Slunce a naklonění zemské osy se tedy na severní polokouli od sebe odečítá (je-li 
Země nejdále je na severní polokouli léto a je-li nejblíže je zima) a na jižní polokouli se sčítá (je-li Země 
nejdále je na jižní polokouli zima a je-li nejblíže je léto).
Z toho vyplývá, že na jižní polokouli jsou léta o trochu teplejší a zimy chladnější než na severní polokouli.            
ANIMACE POHYBU ZEMĚ KOLEM SLUNCE

http://www.e-learn.cz/demonstrace/multimedia/earth.htm

https://www.youtube.com/watch?v=7XMio1OnH7s

http://old.zsdobrichovice.cz/programy/zemepis/rocni_obdobi/index.htm
http://www.e-learn.cz/demonstrace/multimedia/earth.htm
https://www.youtube.com/watch?v=7XMio1OnH7s


Zeměpisná síť

• Kolem r. 150 př.n.l. rozdělil 
řecký matematik 
Hipparchos celou Zemi 
360ti polokružnicemi 
(poledníky) a 180ti 
kružnicemi (rovnoběžky).

• Vznikla tak síť, pomocí 
které můžeme určit polohu 
kteréhokoliv místa na Zemi 
= Zeměpisná síť.



• Polokružnice spojující 
severní a jižní pól = 
POLEDNÍK.

• Všechny jsou stejně 
dlouhé (20 004 km).

• Nejdůležitější je nultý 
poledník = prochází 
greenwichskou 
hvězdárnou v Londýně.

• Číslo poledníku určuje 
zeměpisnou  délku.

•Zeměpisná síť - Poledníky



Greenwichská observatoř



Zeměpisná síť – 0° a 180° poledník

• Číslo 180°má poledník, 
který je přímo proti 
poledníku 0°(hlavnímu 
poledníku). 

• Tyto dva poledníky 
spolu tvoří kružnici, 
která dělí Zemi na dvě 
polokoule - východní a 
západní. 



Zeměpisná síť - Rovnoběžky

• Rovnoběžky nejsou stejné 
dlouhé.

• Nejdelší z nich je ROVNÍK 
(40 075 km).

• Směrem k pólu se zkracují 
a na pólu se mění v bod.

• Rovník rozděluje zeměkouli 
na dvě polokoule - severní 
a jižní.

• Číslo rovnoběžky určuje 
zeměpisnou šířku.





ČASOVÁ PÁSMA

•čas se liší podle zeměpisné šířky místa 
•místa vzdálená od sebe 15° mají rozdílný čas o 1 hodinu (použij mapu a zjisti po kolika 
stupních se mění čas) 
•Země má celkem 24 časových pásem 
•středem časového pásma prochází centrální poledník – určuje čas podle toho, kdy nad ním 
vrcholí Slunce 
•světový čas se počítá od hlavního poledníku 0°

•+ na východ čas přičítáme 
•- na západ čas odečítáme 

•poledník 180° se označuje jako datová mez – při jeho překročení se mění datum 

+ ze západní polokoule na východní den přičítáme

- z východní polokoule na západní den odečítáme 



http://old.zsdobrichovice.cz/programy/zemepis/casova_pasma/index.htm

• Každé místo na Zemi má svůj místní čas (pravý a střední). Až do 19. století se užívalo pravých místních časů. Časová pásma, jak je známe dnes, byla zavedena až na konferenci ve Washingtonu roku 1883.

• Pásmový čas se liší celistvým počtem hodin od základního času, kterým je čas na základním greenwichském poledníku. Každý z poledníků má právo být základním poledníkem. Základní poledníky se střídají po 15° (Země je tedy rozdělena na 24 sférických dvojúhelníků) a základní 
pásmo se rozkládá 7,5° na východ a 7,5° na západ od Greenwiche. 

• Středoevropský poledník (15° v. d.) prochází kolem Nymburka, Kolína a Jindřichova Hradce. Oproti středoevropskému času se čas v České republice liší o 8 až 13 min, na východě Slovenska až o 25 min.

• Postupujeme-li na glóbu od greenwichského poledníku např. 1. září v 9 hodin směrem na východ, roste čas v každém pásmu o 1 hodinu a na 180° v. d. je v tentýž okamžik 1. září 21 hodin. Půjdeme-li od greenwichského poledníku směrem západním, času ubývá. Na 135° z. d. bude 
0 h a na 180° z. d. je v tutéž chvíli 21 h, ale 31. srpna. Tato nesrovnalost se odstraňuje tak, že byla mezinárodní úmluvou stanovena hranice, kde se mění datum, tzv. datová mez. Ta sleduje přibližně 180. poledník. Na východ od čáry pro změnu data je datum o den nižší než na 
západ od ní. Při přechodu datové meze ve směru z východní polokoule na západní (např. od Asie k Americe) je proto třeba k vyrovnání této diference psát dva dny stejné datum. Získáme tedy celý jeden den. Při cestě opačným směrem (od Ameriky k Asii) je nutné při datování 
jeden den přeskočit.

• Nový rok nejdříve vítají obyvatelé Čukotky a Nového Zélandu. Za 10 hodin vítají Nový rok v Moskvě, za 17 h v New Yorku, za 20 h v San Franciscu a za 23 h na Aljašce.

• SMLUVENÝ ČAS

• Smluvený čas je obvykle čas sousedního východního pásma a jeho typickým příkladem je letní čas zaváděný v letním půlroce v evropských zemích, ale i v USA, Kanadě či Austrálii.

http://old.zsdobrichovice.cz/programy/zemepis/casova_pasma/index.htm


MAPA
http://old.zsdobrichovice.cz/programy/zemepis/zemepisna_sit/index.htm

je zmenšené a zkreslené zobrazení zakřiveného zemského povrchu do roviny

Měřítko mapy udává zmenšení mapy, poměr udávající zmenšení délek proti 
skutečnosti

Zkreslení

• vzniká přenášením zakřiveného povrchu do roviny

• tvary a velikosti některých území jsou na mapě oproti skutečnosti změněny

• je tím větší, čím větší území mapa znázorňuje

Dělení map podle měřítka

• Mapy velkého měřítka a plány do 1 : 200 000

• Mapy středního měřítka od 1 : 200 000 do 1 : 1 000 000

• Mapy malého měřítka nad 1 : 1 000 000

• Čím větší je číslo za :, tím menší má mapa měřítko.
Čím větší je číslo za :, tím větší má mapa zkreslení = menší přesnost

http://old.zsdobrichovice.cz/programy/zemepis/zemepisna_sit/index.htm
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