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Zemské sféry



Planeta Země

• Vznik – před 4,6 mld. let
• dlouhý vývoj
• několik vrstev (sfér) – litosféra, atmosféra, 

hydrosféra, biosférahydrosféra, biosféra



Litosféra

• Vnější horninový obal Země
• Zemská kůra + část svrchního pláště
• Litosferické desky
• Pohyb desek – vliv na utváření reliéfu • Pohyb desek – vliv na utváření reliéfu 

krajiny
• Půda = nejsvrchnější část litosféry
• Nerost, hornina



Obrázek č. 1 – Zemské jádro



Atmosféra

• Plynný obal Země
• Několik vrstev – odlišné vlastnosti
• Vrchní vrstvy – přechod do kosmického prostoru

• Troposféra
• Nejnižší vrstva atmosféry
• Sahá do výšky 15 km
• Nejoptimálnější vrstva pro život (kyslík, vodní 

pára)



Hydrosféra

• Vodní obal Země
• Neustálý koloběh vody
• Hydrologický cyklus
• Změna skupenství vody• Změna skupenství vody
• Pitná voda – zásoby cca 3% z celkového 

množství vody
• Více než ¾ vody vázány ve formě ledu a 

sněhu



Obrázek č. 2 – Koloběh vody



Biosféra

• Sféra života
• Součástí je lidská společnost 

(antroposféra)
• Složitý mnohostranně propojený systém• Složitý mnohostranně propojený systém
• Celkový (globální) oběh látek – hnací síla 

je energie slunečního záření
• Ustálení přírodní rovnováhy a její 

udržení = podmínka života
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