
Krajina a životní prostředí 

• Krajina = určitá část pevniny, která se od ostatních 
liší svou zeměpisnou polohou a celkovým 
vzhledem. Je složena z přírodních a kulturních 
krajinných složek a prvků, které určují vzhled 
krajiny

• Soubor všech krajin na zemském povrchu (včetně 
oceánů a moří) vytváří krajinnou sféru, která se 
skládá ze 2 částí:1. příroda (litosféra, atmosféra, 
hydrosféra, pedosféra, biosféra),

2. lidská společnost a její 
výtvory.

Tyto části jsou vzájemně spjaty vazbami



Krajinné prvky 

(většinou jen na pevnině – ne na 

moři)

• Důležité dominanty, objekty postavené člověkem – hrady, 
zámky, TV věže, rozhledny, anténní stožáry…..,

• Čárové (liniové) útvary – dopravní síť – železnice, silnice, 
ropovody, plynovody…..- umožňují pohyb osob a výrobků,

• Plošné útvary – městská sídliště, přírodní zóny – parky, lesy, 
zahrady, volná přírodní krajina, zemědělské plochy (pole, 
vinice), průmyslové zóny – výrobní závody, montážní haly, 
sklady,

• Ohniska (uzly) – sídla, obchodní a nákupní zóny (obslužné), 
rekreační zóny, hlavní křižovatky,

• Hranice (bariéry) – přírodní i umělé – horské hřbety, vodní 
toky, cesty, ploty, hranice pozemků (obce, okresy)



Krajina se vyvíjí

• Působí na ni vnější krajinotvorní činitelé 

(voda, led, vítr, zvětrávání): regulace řek, 

meandry, přírodní katastrofy (povodně, 

požáry…)

• Niagarské vodopády, Viktoriiny vodopády, 

Salto de Ángel

• Dunaj

• Suezský průplav, Panamský průplav



Niagarské vodopády



Niagarské vodopády

• Niagarské vodopády (USA)

• nejmohutnější vodopády v Severní Americe - na řece Niagara , z Erie Lake
do Ontario Lake (dvě z pěti Velkých jezer)

• mají dvě části Horseshoe Falls ( cca 53 m) a American Falls ( cca 21-
30 m). K velkým turistickým atrakcím patří jízda lodí pod vodopády.

• tvoří přirozenou hranici mezi USA a Kanadou.

• Duhový most

• z kanadské strany je lepší vyhlídka, je možné sjet výtahem i na spodní 
část vodopádů a na lodích se přiblížit k padajícím sloupcům vody. Na 
vodopádech je vybudována vodní elektrárna, kterou navrhl Nikola Tesla.

• Odhaduje se, že před 12 000 lety, kdy vodopády vznikaly, byl okraj 
vodopádů až o sedm mil dál po řece než dnes. Až do 50. let 20. století, kdy 
se začal regulovat průtok vody, se okraj vodopádů kvůli erozi posouval 
každý rok odhadem o tři metry dozadu.

• https://chcidoameriky.cz/niagarske-vodopady-prirodni-zazrak-na-hranicich-
s-kanadou

https://chcidoameriky.cz/niagarske-vodopady-prirodni-zazrak-na-hranicich-s-kanadou


Viktoriiny vodopády (Hřmící vodopády) 

považovány za jedny z nejkrásnějších na světě

• Na hranicích Zambie a Zimbabwe
• první Evropan - skotský cestovatel David Livingstone ( listopad roku 

1855 vodopády pojmenoval po britské královně Viktorii). Místní černoši je 
pojmenovali domorodým názvem Mosi-oa-Tunya: „Hřmící kouř“. 

• První důkladný geologický průzkum udělal český cestovatel Emil Holub
(dále vytvořil četné mapy a stal se prvním autorem publikace).

• jsou 108 m vysoké a 1,7 km široké. (Niagarské vodopády - v58 m, š1 km). 
• mohutnost vodopádů závisí na ročním období. Na konci období sucha 

nepůsobí Viktoriiny vodopády nijak velkolepým dojmem. Naopak na vrcholu 
období dešťů protéká vodopády neuvěřitelných 10.000 m3 za sekundu. 
Z tohoto důvodu můžete pozorovat vodopády ze vzdálenosti cca 30 km 
(sloup vodní tříště, která dosahuje až 400 m vysoko). Možnost pronajmutí 
vrtulníku.

• Vodopády se staly oblíbenou turistickou atrakcí již na přelomu 19. a 
20. století. Už v roce 1898 tu byly vybudovány četné chaty k táboření a 
v roce 1905 byl postaven most, který překlenul kaňon řeky Zambezi – slouží 
turistům i jako hraniční přechod mezi Zambií a Zimbabwe. 

• z obou stran Viktoriiných vodopádů se nacházejí národní parky. V Zambii je Národní park Mosi-oa-Tunya a 
v Zimbabwe Národní park Victoria Falls.

• Celý areál vodopádů je oplocen





Salto de Ángel

• Na severozápadě VENEZUELY 
se rozprostírají Andy, kde se 
zároveň nachází nejvyšší hora 
Pico Bolívar, 4 979 m. Dlouhé 
pásmo Karibských And se nachází 
severovýchodně od Cord de 
Mérida. Další rozsáhlou parovinou 
je Guyanská vysočina. Orinoco je 
nejvýznamnější řeka Venezuely a 
Salto de Ángel je nejvyšší 
vodopád a měří okolo 980 metrů.
Zdejší krajina patří k těm 
nejzvláštnějším: na západě se tyčí 
zasněžené vrcholky And, na jihu 
leží amazonské pralesy a na 
východě se rozkládá plošina Gran 
Sabana se zvláštními plochými 
vrcholy. Krásné bílé pláže spatříte 
zase na Karibském pobřeží.



NOVĚ

Tugela Falls

• titul nejvyššího vodopádu světa byl přiznán 

komplexu vodopádů Tugela v národním 

parku Royal Natal v Dračích horách 

v Jihoafrické republice. Kombinovanou 

výšku pěti kaskád odhadla v roce 2016 

česká geodetická expedice pod vedením 

Martina Šíla na 983 metrů, přičemž nejdelší 

nepřerušený úsek měří 411 metrů. Vodopád 

je napájen stejnojmennou řekou a vedou 

k němu dvě krásné turistické stezky.

• https://www.reflex.cz/clanek/lide-a-

zeme/108100/top-10-nejvyssi-vodopady-

sveta-ten-nejvetsi-je-jiny-nez-vas-ucili-ve-

skole-a-mohou-za-to-cesi.html



Gibraltar - britská korunní kolonie



Gibraltarský průliv - průměrně 43 km široký, v nejužším místě 14 km, o maximální hloubce 1150 metrů.

leží v Algeciraském zálivu, odkud je také přístupný.

Město má asi 30 000 obyvatel pestrého národnostního složení - Španělé, Angličané, Italové, Arabové. –

Hustota zalidnění je 4333 obyvatel na 1 km2.

• v čele britské administrativy stojí guvernér, který je zároveň velitelem posádky. Úředními jazyky jsou 

angličtina a španělština. Měnovou jednotkou je gibraltarská libra. 

• na Tarikově skále o ploše 6 km2. Vlastní skála je dlouhá 4,6 km a široká 1,25 km. Nejvyšší bod leží v 

nadmořské výšce 425 metrů. 

• Na rozdíl od suchého Iberského poloostrova je Gibraltarská skála neustále zelená, porostlá středomořskou

vegetací, eukalypty a olivami. Na skále také jako na jediném místě evropského kontinentu žijí opice magot

bezocasý Macaca sylvana. (Dovezli je sem v 18.st. Angličané a dnes jich zde žije asi 200 kusů.)

• Staré město se rozkládá na severu, na jihu je moderní zástavba s válečným přístavem, se silnou britskou

námořní a leteckou posádkou
• https://www.novinky.cz/clanek/cestovani-gibraltar-je-branou-do-evropy-40243454

Gibraltar - britská korunní kolonie – je to pevnost střežící Gibraltarský průliv mezi 

Evropou a Afrikou

https://www.novinky.cz/clanek/cestovani-gibraltar-je-branou-do-evropy-40243454


Eurotunel (anglicky Channel Tunnel) je v češtině používaný výraz pro 
podmořský tunel pod Lamanšským průlivem, vedoucí mezi anglickým 
Folkestone a francouzským Calais, který je dlouhý přes 50 km. Tunel 
oficiálně otevřeli 6. května 1994. Od 14. listopadu 1994 v něm provozuje 
společnost Eurotunnel přímé železniční spojení mezi Londýnem a 
kontinentální Evropou. Celý projekt byl zorganizován a financován 
společností Eurotunnel Group, jeho hodnota je 5,5 miliard USD, přičemž 
ročně vydělává přibližně 50 – 60 milionů USD.

Skotsko: Falkirk Wheel https://cs.wikipedia.org/wiki/Falkirk_Wheel

https://www.youtube.com/watch?v=qHO9gARac-w

Nejvyšší horou Španělska je Pico de Teide (3718 m) na ostrově Tenerife, jedna 
z největších sopek světa.

Fríské ostrovy je pás ostrovů táhnoucí se paralelně k evropskému pobřeží od 

severního Nizozemska, přes Německo po jihozápad Dánska. Ostrovy jsou 

přirozenou bariérou mezi otevřeným Severním mořem a vnitřním wattovým 

mořem Waddenzee. 

• Ostrovy jsou písečné a jílovité, dosahují jen nízké výšky, celková morfologie 

území je velmi proměnlivá. Mořské proudy a bouřky dynamicky mění vzhled 

krajiny, když příležitostně ukrajují pevninu a na jiném místě naopak vznikne 

nový nános písčitého sedimentu. 

Rujána je největší ostrov v Německu. Leží na severovýchodním okraji spolkové 
země Meklenbursko-Přední Pomořansko v Baltském moři. Východní pobřeží 
ostrova tvoří západní hranici Pomořanského zálivu.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Eurotunnel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Falkirk_Wheel
https://www.youtube.com/watch?v=qHO9gARac-w
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pico_de_Teide
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tenerife


Bospor
Bospor (v antice známý jako Bospor Thrácký, též Bospor Cařihradský)

je mořská úžina oddělující

Černé a Marmarské moře ležící u pobřeží Turecka. Je dlouhá 29 kilometrů a široká necelé 4 kilometry.

Odděluje evropskou a asijskou pevninu. Na obou březích pevninské části průlivu se rozkládá město Istanbul.

Úžina je překlenuta pomocí dvou mostů, které jsou využívány pro potřeby silniční dopravy.

Starší z mostů, visutý, byl uveden do provozu roku 1973, druhý most byl dostavěn roku 1988.

Pod průlivem je vybudován čtyřkolejný tunel Marmaray,

který propojil dosud oddělené části istanbulského metra a železniční sítě. Otevřen r. 2013

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

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


Dardanely

Dardanely :Průliv je 61 kilometrů (38 mil) dlouhý, 1,2 – 6 kilometrů (0,75 – 4 míle) široký, průměrná 

hloubka je 55 metrů (180 stop) a maximální hloubka je 82 metrů (300 stop). Průliv je mezinárodní 

vodní cestou a prochází jím jediná námořní trasa spojující Černé a Středozemní moře. Spojuje 

Egejské a Marmarské moře. Největším městem na březích průlivu je Canakkale. Jméno Dardanely

pochází od Dardana, syna Dia a Elektry, resp. od řeckého starověkého města Dardania, které bylo 

podle něj pojmenováno.



Dunaj



Suezský průplav

Suezský průplav - Suez, je 163 km dlouhý průplav v 

Egyptě spojující Středozemní a Rudé moře. Je hranicí 

mezi Sinajem (Asie) a Afrikou. Umožňuje lodím 

cestovat ze Středozemního do Rudého moře bez 

obeplouvání Afriky. V době, kdy nebyl nebo 

nefungoval, se zboží obvykle dopravovalo buďto na 

lodích kolem mysu Dobré naděje, nebo se na pobřeží 

Středozemního moře vyložilo a k rudomořskému 

pobřeží se dopravilo po souši (a obráceně). Průplav je 

příliš úzký a mělký pro moderní supertankery, které 

stále objíždějí Afriku starou cestou. Kanál je rozdělen 

na dvě části (severní a jižní) Velkým Hořkým jezerem.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A9_Ho%C5%99k%C3%A9_jezero


Panamský průplav



Nejdelší řeky světa
• Amazonka – je nejvodnatější a nejdelší 

řekou na Zemi. Nachází se v rovníkové 

oblasti Jižní Ameriky. Měří asi 7 062 km.
• Výzkum a hledání pramene Amazonky v oblasti zdrojnic řeky prováděl v letech 1999 a 2000 vědecký tým 

prof. Bohumíra Janského z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. 

• Nil - měří asi 6 650 km. Nachází se na 

severovýchodě Afriky. Je nejdelší řekou Afriky a 

historicky byla považována za nejdelší řeku na světě

• Volha – měří 3531 km. Nejdelší řeka Evropy – Rusko 

– úmoří Kaspické moře

• Dunaj – měří 2848km úmoří Černé moře



Přírodní krajina – uspořádaná 

pásmovitě

• Od rovníku k pólům – podnební (šířková) 
pásmovitost – tropické, subtropické, mírné 
a polární pásmo

• Od moře do vnitrozemí - kontinentální  a 
přímořské podnebí

• Od nížin do pohoří  - výšková, vegetační 
stupňovitost (roviny–30m, pahorkatiny–
150m, vrchoviny-300m, hornatiny-600m, 
velehory-nad 600m- Alpy, Himaláje)



Přírodní krajiny

• Rovníkový lesní pás – druhově pestré, 
listnaté, trvale zelené tropické deštné lesy a 
poloopadavé a opadavé tropické lesy

• Savany

• Pouště a polopouště

• Stepi a lesní krajiny mírných pásů

• Severní lesní pás jehličnatých lesů typu tajgy

• Tundra a polární pouště

• Co je to? : prérie, llanos, pampy, pusty, 
džungle, sahel, vádí, 



http://www.jindrichpolak.wz.cz/skola_video.php

• Rovníkové pásmo se vyznačuje rovnoměrným ročním 
průběhem teploty (roční amplituda dosahuje jen několik 
stupňů) a doby dešťů jsou dvě (na začátku a konci léta). 
Srážky padají v podobě lijáků vždy odpoledne. Roční 
množství srážek nikde neklesá pod 1 200 mm, srážky 
jsou vyšší než výpar, díky čemuž je oblast velmi vlhká. 
http://zemedelec.unas.cz/zzzDP_meteorologie_zkracena
_verze.doc

• http://leccos.com/index.php/clanky/podnebi

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

http://www.videoworldonline.eu/video/27FHKGkwtHE/kena-
safari-test-s-rotaci-vody-na-rovniku.html

http://www.jindrichpolak.wz.cz/skola_video.php
http://zemedelec.unas.cz/zzzDP_meteorologie_zkracena_verze.doc
http://leccos.com/index.php/clanky/podnebi
http://cs.wikipedia.org/wiki/Coriolisova_s%C3%ADla
http://www.videoworldonline.eu/video/27FHKGkwtHE/kena-safari-test-s-rotaci-vody-na-rovniku.html


Tropický prales



Tropické pralesy

Amazonský deštný prales, dále Konžský 

deštný prales a pralesy na poloostrovech 

Přední a Zadní Indie. Krom nich ještě 

existují menší ostrovní pralesy v Karibiku, 

Indickém oceánu a rovníkové oblasti 

Pacifiku.



Tropické střídavě vlhké lesy

• (též Tropické sezónní lesy, Světlé tropické lesy) se 
rozkládají se přibližně mezi 15° až 18° zeměpisné šířky 
na obou polokoulích. Ve směru od rovníku navazují na 
tropický deštný les. Nejrozsáhlejší plochy zaujímají 
tropické střídavě vlhké lesy v Africe, na sever od rovníku 
tvoří pás spolu se Súdánskou a Sahelskou savanou.

• Dále se vyskytují ve Venezuele, na jihu Brazílie (přechod 
cerrado), na Velkých Antilách (na ostrovech Kuba, 
Hispaniola), ve Střední Americe, v jižním Mexiku.

• Původně byly i na poloostrovech Přední a Zadní Indie. V 
Austrálii zaujímaly severovýchodní okraj kontinentu.

• Podobné formace se vyskytují i azonálně, mimo zónu 
humidně-aridního klimatu - např. edaficky podmíněné 
bezlesí uvnitř perhumidní zóny v Kongu a v Brazílii (bez 
stromové vegetace - těžké chudé půdy).



Savana



Savana
je označení pro travnaté oblasti tropických 

a subtropických oblastí. Během roku je 

zde vyhraněné období dešťů a období 

sucha. V podobných klimatických 

podmínkách se vyskytují i zcela nebo 

částečně opadavé lesy. O tom, který 

vegetační typ převládne rozhoduje klima a 

půdní podmínky. Traviny i dřeviny mají 

odlišné ekologické nároky, vzájemně se 

potlačují a tím vytvářejí podstatu savany.



Pouště a polopouště

• Jsou to nejsušší a nejteplejší 
místa na světě. Spadne zde 
méně než 250 mm srážek za 
rok. Žije zde jen málo rostlin a 
živočichů, žijí zde jen ti, kteří 
jsou schopni odolat extrémním 
podmínkám, celodennímu 
žáru a minimu vody.

• Všechny pouště se rozkládají 
mezi 15° a 35° zeměpisné 
šířky. Dochází zde k 
obrovským teplotním rozdílům 
mezi dnem a nocí. Neexistují 
zde výrazná roční období.



Subtropy

• Mezi 20° a 40° severní a jižní 
zeměpisné šířky se rozkládá 
subtropické vegetační klima. Někdy 
se označuje jako středomořské 
podnebí. Takovéto pojmenování 
získalo podle Středozemního moře. 
Léta jsou horká a bez srážek, v zimě 
přinášejí větry od Atlantiku deštivější 
počasí.
Toto podnebí se vyskytuje jen v malé 
části světa : kolem Středozemního 
moře, v Austrálii, v Africe a v USA 
kolem města San Francisco. 
Rostliny, které zde rostou musí být 
odolné proti suchým horkým létům. 
Rostou zde hlavně kosodřeviny, 
pěstují se hlavně citrusové plody ( 
mandarinky, pomeranče, citróny ) 
dále olivovníky a v Portugalsku 
korkový dub



Stepi a lesní krajiny mírného 

pásu



Tajga
jehličnaté lesy na S polokouli ( Rusko, Kanada )

krátká teplá léta, dlouhé mrazivé zimy se sněhem

smrk, jedle, modřín, borovice

medvěd, vlk, los, jelen, liška, kuna

největší lesní plochy - těžba dřeva

lov kožešinové zvěř



Tundry a polární pustiny
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