
36. 

PEDOSFÉRA 

= půdní obal Země 

- půda vzniká působením tzv. PŮDOTVORNÝCH ČINITELŮ (voda, vzduch, teplota 

aj.) 

- ÚRODNOST = nejdůležitější vlastnost půdy → nutná ochrana 

- hl. problém PŮDNÍ EROZE = odnos půdy  

 

PŮDNÍ DRUHY 

= dělení půdy dle zrnitosti (= velikosti částeček) 

1) Písčité půdy  – velká zrna (kamínky, písek) 

  - lehké půdy 

2) Hlinité půdy  – střední zrnitost + živiny 

  - velmi úrodné 

3) Jílovité půdy  – malá zrnitost → nepropustné 

 

PŮDNÍ TYPY 

= dělení půdy dle půdních horizontů (= barevně odlišené vrstvy půdy) 

  ČERNOZEMĚ  – půdy nížin  

   - nejúrodnější → silná vrstva humusu 

  HNĚDOZEMĚ – půdy vyšších nadmořských výšek 

  PODZOLY – půdy pahorkatin a vrchovin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37. 

BIOSFÉRA 

= tvořena všemi živými organismy (= mikroorganismy, rostliny, houby a živočichy) 

BIOLOGIE = věda zkoumající biosféru 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ŽIVOTA   Sluneční záření (světlo, teplo) 

     Voda 

     Vzduch 

     Půda 

VEGETAČNÍ PŘÍRODNÍ PÁSY     

1. Tropické deštné lesy 

2. Savany 

3. Pouště a polopouště 

4. Subtropická krajina 

5. Travní porosty mírného pásu 

6. Lesy mírného pásu 

7. Tundra 

8. Polární pustiny 

 

VÝŠKOVÉ STUPNĚ  

- V horách → obdoba vegetačních pásem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38. 

VEGETAČNÍ KRAJINNÉ PÁSY 

1) TROPICKÝ DEŠTNÝ LES 

- tzv. PLÍCE SVĚTA nebo LÉKÁRNA SVĚTA 

- oblast rovníku 

- horko a vlhko po celý rok 

Problém:  kácení pralesů 

Rostliny:  liány, orchideje, ananas, banánovník, kávovník, kakaovník, fíkus 

Živočichové:  hmyz 

  ptáci (tukan, kolibřík, ara)   

  plazi (anakonda, hroznýš) 

  gorila, orangutan, tygr 

2) SAVANY  

- mezi rovníkem a obratníky 

- travnaté pláně 

- střídá se období dešťů a období sucha 

Problém:  spavá nemoc (moucha Tse – Tse), malárie 

Rostliny:  traviny, baobab, akácie 

Živočichové:  zebra, gazela, žirafa, slon, nosorožec, lev, gepard 

 

 

 

 

39. 

VEGETAČNÍ KRAJINNÉ PÁSY 

3) POUŠTĚ A POLOPOUŠTĚ 

- okolo obratníků 

- oblasti s nedostatkem srážek a vegetace  

- vysoké výkyvy teplot (až 60⁰C) 

Problém: rozšiřování pouští = DESERTIFIKACE 

Dělení:  kamenité 

  štěrkovité 

  písčité 

Rostliny:  kaktus, agáve, palmy 

Živočichové:  štíři 

  plazi (gekon, varan, chřestýš) 

  dromedár 

4) SUBTROPICKÁ KRAJINA  

- stálezelené subtropické lesy a křoviny = MACCHIE 

- mírná deštivá zima a horké suché léto 

Rostliny:   pinie, olivovník 

  citrusy (pomeranče, citróny aj.) 

  vinná réva 

Živočichové:  hmyz (cikáda) 

 

 

 



40. 

VEGETAČNÍ KRAJINNÉ PÁSY 

5) TRAVNÍ POROSTY MÍRNÉHO PÁSU 

- velké travnaté plochy mírného pásu 

Evropa = STEP 

S Amerika = PRÉRIE 

J Amerika = PAMPY 

- využívány jako pole (černozem) nebo  jako pastviny 

Živočichové:  lama, nandu pampový, bizon, kůň, křeček 

 

6) LESY MÍRNÉHO PÁSU  

- dostatek srážek 

- 4 roční období 

a) Opadavé listnaté lesy -  J (dub, javor, buk) 

    - zajíc, srna, divočák aj. 

b) Smíšené lesy  

c) Jehličnaté lesy  – S (smrk, borovice, modřín) 

   - TAJGA = Eurasie 

   - medvěd, kuna, vlk, bobr 

   - těžba dřeva 

 

 

 

41. 

VEGETAČNÍ KRAJINNÉ PÁSY 

7) TUNDRA 

- chlad (10 měsíců zde mrzne), v létě polární dny, v zimě polární noci 

Rostliny:  mechy, lišejníky a zakrslé vrby 

Živočichové:  sob, polární liška, zajíc bělák, sovice sněžná 

 

8) POLÁRNÍ PUSTINY 

- oblasti S a J pólu → oblast sněhu a ledu 

Problém:  globální oteplování (= tání ledovců) 

Rostliny:  řasy 

Živočichové:  tuleni, lachtani, mroži 

   Arktida – medvěd lední 

   Antarktida - tučňák 

 

 

 

 

 

 

 



42. 

ŽIVOT V OCEÁNECH 

- Světový oceán = 2/3  Země 

- životní podmínky se liší se zeměpisnou šířkou:  - teplota 

       - množství soli 

       - množství kyslíku ve vodě 

       - oceánské proudy 

- oc. voda je v zimě teplejší než pevnina, v létě naopak 

 

1) TROPICKÁ MOŘE 

- po celý rok vysoká teplota vody 

- ničení korálových útesů glob. oteplováním 

- korály, sasanky 

- žraloci, delfíni, mečouni, létající ryby aj. 

 

2) MOŘE MÍRNÉHO PÁSU 

- méně druhů, ale ohromná hejna → loviště 

- sleď, treska, sardinky 

 

3) POLÁRNÍ MOŘE 

- velcí kytovci (velryby, plejtvák obrovský) 

 

43. 

SVĚTOVÝ OCEÁN 

= Souvislý vodní obal 

- 71% Země 

Tvořen:  Tichý oceán 

  Atlantský oc. 

  Indický oc. 

  Severní ledový oc. 

  Jižní oc. 

- využití oceánu: zdroj potravy 

   ropa 

   doprava 

Problém: znečišťování oceánů (řekami, ropné havárie, podmořské skládky)  

 

1) TICHÝ OCEÁN (PACIFIK) - největší (zabírá 1/3 Země) 

- Mariánský příkop (10 994 m) 

- oblast sopek a zemětřesení 

2) ATLANTSKÝ OCEÁN (ATLANTIK) - největší doprava 

- bermudský trojúhelník 

3) INDICKÝ OCEÁN - nejteplejší oceán 

- velká naleziště ropy 

4) JIŽNÍ OCEÁN - od roku 2000 

- silné západní proudění a chladné podnebí 

5) SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN  - nejmenší 

- většinou pokryt ledem 

 



44. 

POLÁRNÍ OBLASTI 

- okolí zemských pólů → led, nízké teploty 

- střídání polárních dní a nocí 

- nevhodné pro trvalý život lidí 

1) ARKTIDA 

= zamrzlý Severní ledový oceán 

- Sever 

- 1909 – dobytí Severního pólu R.E.Peary  

2) ANTARKTIDA 

- Jih 

- kontinent pokrytý největším  pevninským ledovcem 

- zvláštní právní režim → kontinent mírové spolupráce (vědecký výzkum) 

- 1911 – dobytí Jižního pólu Roaldem Amundsenem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. 

TEST V. 

Kontrola: 

Vedení sešitu: 


