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• První a rozsáhlejší se zabývá geologickými vědami, seznamuje žáky s jejich přehledem
i předměty studia. Podrobně se věnuje mineralogii, petrologii, geomorfologii a paleontologii.
V mineralogické části učebnice jsou žáci obeznámeni s fyzikálními vlastnostmi nerostů,
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s jejich dělením podle chemického složení i jednotlivými zástupci. V petrologické části se žáci
dozvědí, jak se třídí horniny podle způsobu vzniku, a poznají typické horniny jednotlivých
skupin. Geomorfologická část se věnuje problematice formování zemského povrchu
prostřednictvím vnitřních a vnějších geologických dějů. V poslední části geologického celku,

V souladu s RVP ZV

věnované paleontologii, se žáci seznámí s geologickými dějinami a s vývojem života na Zemi.
• Druhý tematický celek učebnice se zaměřuje na základy ekologie. Žáci se v něm setkají
se základními ekologickými pojmy, poznají důsledky vlivu neživých složek prostředí
na organismy a také se dozvědí něco o vztazích mezi jednotlivými populacemi v rámci

Učebnice byla vytvořena na základě nejnovějších poznatků z oblasti geologie i ekologie a je
koncipována tak, aby žáci získali nejen kvalitní znalosti o dané problematice, ale také motivaci
a zájem o probírané učivo. I z tohoto důvodu jsou jednotlivé kapitoly obohaceny o motivační
úlohy, rozšiřující informace a zajímavosti, výklady nových pojmů, velké množství obrázků,
názorných schémat a podnětů pro pokusy, které si žáci mohou vyzkoušet ve škole či doma.
V učebnici jsou rovněž na konci jednotlivých kapitol zařazeny otázky sloužící k opakování.
V polovině a na konci učebnice mají žáci k dispozici dva soubory
opakovacích otázek, jež se věnují probraným tématům.
Na závěr je zařazeno několik námětů na laboratorní práce
a výkladový slovníček s přehledem použitých pojmů.
Na učebnici svou tematikou navazuje podobně
graficky i logicky strukturovaný pracovní sešit
Hravý přírodopis 9, který je vhodný k dalšímu
procvičení a upevnění získaných vědomostí.
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ekosystémů a jejich působení na organismy. Poslední část ekologického bloku učebnice
je věnována působení člověka a ochraně životního prostředí.
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Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Milí čtenáři,
učebnici, kterou držíte v ruce, vytvořili pedagogové s dlouholetou praxí tak, aby vyhovovala RVP
výuky přírodopisu na druhém stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnázií.
V první části učebnice, jejíž obsah je věnován neživé přírodě, se seznámíte s vlastnostmi a klasifikací nerostů i hornin a dále s geologickými ději a jejich vlivem na formování podoby naší planety.
Dozvíte se také, jak se na Zemi vyvíjel život od doby jejího vzniku až po současnost. Druhá část se
zabývá vlivem neživého prostředí na organismy a vztahy mezi nimi. Také se budete věnovat problematice vlivu člověka na přírodu a tomu, jak přírodu chránit a ohleduplně zachovávat pro další
generace.
Nejen, že jsou jednotlivé kapitoly učebnice doplněny mnoha zajímavostmi a rozšiřujícími informacemi, také zde najdete inspiraci pro laboratorní práce a pokusy, které si můžete snadno vyzkoušet
ve škole i doma. V polovině a na konci učebnice jsou zařazeny dva soubory souhrnných otázek
k opakování a na konci učebnice abecední slovníček použitých pojmů s jejich vysvětlením. Další
úlohy k procvičování a upevňování znalostí naleznete v pracovním sešitě Hravý přírodopis 9,
který je členěn tak, aby této učebnici odpovídal.
Doufáme, že se vám bude učebnice líbit a že se vám s ní bude dobře pracovat. Hezké čtení!
autoři učebnice

VYSVĚTLIVKY PIKTOGRAMŮ
objasnění použitých termínů
zajímavost obohacující probíranou látku
otázky a úkoly k zopakování probírané látky
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GEOLOGICKÉ VĚDY
Naši cestu přírodopisem jsme začali v šesté třídě, kde jsme si pověděli základní
údaje o vzniku a stavbě Země. Pak následovaly kapitoly o vzniku živých organismů, seznámili jsme se s rostlinami, živočichy a podrobně s lidským tělem.
Začali jsme tedy studiem neživé přírody, přešli na přírodu živou a v letošním
školním roce se opět vracíme k přírodě neživé.

Obr. 1 –
Zkamenělina
trilobita

Studiem neživé přírody se zabývají geologické vědy. Zkoumají stavbu
Země a také stavbu a využití jednotlivých jejích častí. Do geologických věd
řadíme například geologii, paleontologii, mineralogii, petrologii, geochemii
a geofyziku.
Geologie je věda zabývající se vznikem a stavbou Země. Zkoumá také procesy utváření, přetváření a rozrušování zemského povrchu – geologické jevy.
Geologie je velmi obsáhlá věda zkoumající široké spektrum dějů, takže se časem rozdělila na mnoho podoborů.

Obr. 3 –
Zkamenělina
kapradiny

Obr. 2 – Zkamenělina amonita

Obr. 4 – Prací paleontologů je také odkrývání kosterních
pozůstatků živočichů, např. dinosaurů.

1 T
 ektonická geologie se zabývá studiem zemské kůry a jejími poruchami.
2 Regionální geologie zkoumá geologickou stavbu určitého místa na Zemi.
3 Historická geologie studuje vývoj Země v čase a procesy,
které v daném období probíhaly.
4 Ložisková geologie zkoumá výskyt ložisek minerálů
a hornin (např. rud, drahých kovů). Studuje, v jakých oblastech se daná ložiska nacházejí, a podle zjištěných podmínek výskytu hledá ložiska nová.
5 Sedimentární geologie zkoumá usazené horniny, zkoumá jednotlivé vrstvy sedimentů. Podle uspořádání a stavby
vrstev pak zjišťuje, jaké podmínky při jejich vzniku vládly.
6 Inženýrská geologie má za úkol zkoumat geologické
podloží v místech stavby domů, mostů, silnic, tunelů či železnic, aby stavba byla bezpečná a proveditelná.
7 Hydrogeologie se zabývá výskytem, původem a vlastnostmi podzemní vody.

Paleontologie je věda zabývající se vyhynulými druhy organismů, které se vyskytovaly na Zemi v dávné minulosti ( Obr. 4). Zkoumá nalezené zkameněliny neboli
fosilie ( Obr. 1, 2, 3), které vědecky popisuje, a dále se zabývá odhalováním životních
podmínek, v nichž se tyto organismy vyskytovaly. Paleontologii dělíme na zoopaleontologii zabývající se studiem zkamenělin živočichů a fytopaleontologii, která
je zaměřena na rostlinné fosilie.
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Fosilie: zbytky nebo otisky
vymřelých organismů, nejčastěji
jsou nacházeny ve formě
zkamenělin nebo jen otisků
v horninách

Mineralogie je věda zabývající se minerály neboli nerosty ( Obr. 5, 6, 7). Studuje způsoby vzniku jednotlivých minerálů, jejich chemické složení, vlastnosti a možnosti využití. Mineralogie má velmi blízko k fyzice a chemii. U každého minerálu určujeme
jeho chemické složení a fyzikální i chemické vlastnosti. Mezi podobory mineralogie patří například systematická mineralogie
rozdělující jednotlivé minerály do skupin, technická mineralogie studující možnosti technického využití minerálů či experimentální mineralogie zkoumající možnosti průmyslové výroby různých minerálů.

Obr. 5 – Minerál – zlato

Obr. 6 – Minerál – uraninit

Obr. 7 – Minerál – křemen

Petrologie je věda zkoumající horniny ( Obr. 8, 9, 10). Studuje, jak a kde jednotlivé horniny vznikají, jaké je jejich složení,
vlastnosti a jak se různé horniny mohou využívat. Mezi podobory petrologie patří například petrogeneze zkoumající vznik
hornin, mechanika hornin zabývající se mechanickými vlastnostmi hornin, jako je například pevnost a soudržnost, nebo systematická petrologie rozřazující horniny podle jejich vlastností do skupin.

Obr. 8 – Hornina – ropa

Obr. 9 – Hornina – žula

Obr. 10 – Hornina – písek

Geochemie se zabývá
výskytem chemických prvků a jejich sloučenin ve všech zemských
procesech. Zkoumá jejich
rozmístění a přemísťování a studuje jevy, které k tomu vedou. Geochemie byla
původně využívána k vyhledávání nových ložisek výskytu, a tedy i těžby významných nerostných surovin. V současné době
je více zaměřena na zmírnění dopadů těžby, která s sebou vždy přináší velkou ekologickou zátěž ( Obr. 11).
Geofyzika zkoumá fyzikální vlastnosti hornin a minerálů. Zabývá se
tedy jejich magnetismem, elektrickou a tepelnou vodivostí, pevností, soudržností, barvou atd. Podílí se také na výzkumu stavby Země,
v souvislosti s nímž provádí různá geofyzikální měření. Geofyzika zkoumá různé fyzikální jevy, které se přirozeně na Zemi vyskytují, např. magnetické, gravitační či tepelné pole.
Shrnutí: Geologické vědy se zabývají
studiem neživé přírody. Do této skupiny
věd spadá několik vědních disciplín, například geologie, paleontologie, petrologie,
mineralogie, geofyzika a geochemie. Každá z těchto disciplín se zabývá jinou částí
neživé přírody, ale dohromady všechny
slouží k poznání vývoje a současného stavu naší Země.

Obr. 11 – Těžba
nerostných
surovin vždy
znamená destrukci krajiny.
Na obrázku je
zlatý důl.

Otázky a úkoly:
1
2
3
4
5

 terou částí přírody se zabývají geologické vědy?
K
Vyjmenujte alespoň tři jednotlivé geologické vědy a vysvětlete,
co je náplní jejich zkoumání.
Popište využití jednotlivých geologických věd v praxi.
Uveďte příklady využívání neživé přírody v minulosti. Nápovědou
může být pojem doba kamenná.
Vyhledejte a definujte pojmy: metalurgie a hutnictví. Jak jsou spojeny
s geologickými vědami?
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MINERALOGIE
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Vlastnosti minerálů
Abychom mohli určit, o jaký minerál se jedná, musíme posoudit několik jeho vlastností, které dělíme na fyzikální a chemické.
Základními fyzikálními vlastnostmi jsou barva, lesk, barva vrypu, propustnost světla, tvrdost, hustota, lom, štěpnost, pevnost
a soudržnost, elektrická vodivost, teplená vodivost, žáruvzdornost, magnetismus a radioaktivita.
Mezi chemické vlastnosti nerostů patří chemické složení, rozpustnost ve vodě,
reakce při styku s kyselinami a zásadami a zabarvení plamene při hoření.

Fyzikální vlastnosti nerostů
Barva a vryp
Barva je jednou z prvních vlastností, které si na minerálech všimneme. Barva
vrypu se posuzuje podle barvy prášku, který vznikne při tření nerostu.
Povrchová barva minerálu bývá často velmi variabilní. Barva vrypu je
stálejší.
Podle barvy rozlišujeme tři druhy minerálů – bezbarvé, zbarvené a barevné.
Bezbarvé nerosty ( Obr. 9) jsou čiré bez jakéhokoli zabarvení. Příkladem bezbarvého nerostu je křišťál.
Zbarvené nerosty ( Obr. 11) mají barvu velmi variabilní, ovlivněnou různými
příměsemi. Ovšem jejich barva vrypu bývá stálá, nejčastěji bílá či šedá. Příkladem
zbarveného nerostu je korund, jehož barva se liší podle obsažených příměsí.
Barevné nerosty ( Obr. 10) mívají stálou barvu (černou, bílou, hnědou...), jež
se nemění ani na různých nalezištích. Jejich barva není ovlivněna příměsemi.
Do skupiny barevných nerostů patří například grafit.

Obr. 10 – Příklad barevného nerostu –
grafit

Obr. 9 – Příklad bezbarvého nerostu –
křišťál

Obr. 11 – Příklad zbarveného nerostu – odrůda korundu – safír a rubín (barva je
odlišná, ale vryp bílý)
Podle barvy vrypu dělíme nerosty na dvě skupiny, a to na nerosty barevné
a zbarvené.
U barevných nerostů ( Obr. 12) odpovídá barva vrypu jejich povrchové barvě.
Například grafit má šedočernou barvu a barva vrypu je také šedočerná.
Zbarvené nerosty se liší barvou povrchu a barvou vrypu. Nejčastěji bývá barva
vrypu u zbarvených nerostů bílá či šedá. Příkladem opět může být korund, jehož
barva je variabilní, avšak barva vrypu vždy bílá.

Obr. 12 – Příklad barevného nerostu
podle barvy vrypu – grafit
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MINERALOGIE
3. Halogenidy
Halogenidy jsou sloučeniny halogenů (fluor, chlor, brom, jod) s kovy.
minerál

FLUORIT

HALIT

chemický vzorec

CaF2

NaCl

chemický název

fluorid vápenatý

chlorid sodný

tvrdost

4,0

2,0

hustota g/cm3

3,2

2,2

krychlová

krychlová

soustava

Halit (NaCl)
Halit neboli sůl kamenná je bezbarvý nerost ( Obr. 23). Pokud obsahuje příměsi, může být zbarven do různých odstínů. Hlavní využití
má halit v kuchyni jako přísada do jídel. Vyrábí se z něho solný liz pro
hospodářská zvířata a má také léčivé účinky. Využívá se při léčbě dýchacích obtíží a kožních onemocnění. Halit vzniká odpařováním mořské vody. Ve světě se nalézá v Rakousku, Polsku, Slovensku a Německu.

Pokus

Obr. 23 – Halit

Udělejte do misky solný roztok a ponořte do něho nit. Počkejte, až
se voda vypaří. Co můžete na niti pozorovat?

Fluorit (CaF2)

Obr. 24 – Fluorit

Fluorit, starším názvem kazivec, je fialový nebo zelený průsvitný
nerost. Stejně jako halit může mít různé odstíny podle obsažených
příměsí ( Obr. 24). Fluorit má velmi široký užitek: např. ke snižování teploty tání rud, při tavení hliníku a oceli, v chemickém
průmyslu k výrobě kyseliny fluorovodíkové, která se používá
ve sklářském průmyslu k výrobě leptaného skla. Světová naleziště
fluoritu se nacházejí v Německu. V České republice se vyskytuje na
několika místech, např. v Krušných horách a Krkonoších.

Otázky a úkoly:
1

2
3
4
5

 jistěte, se kterým halogenem je spojený teflon a freony.
Z
Kde se s nimi můžeme setkat, jaké je jejich využití? Může být některý
z nich škodlivý pro životní prostředí?
Jaké druhy solí si můžete koupit? Čím se tyto soli liší?
Vyhledejte, proč je sůl pro lidský organismus nezbytná.
Kterému halogenidu se říkalo rudný květ a proč?
Jaký je význam názvu halit?

28

Shrnutí: Halogenidy jsou sloučeniny
halogenů s kovy. Nejvýznamnější halogenidy jsou halit a fluorit. Halit je znám
také jako sůl kamenná a jeho hlavní využití je v potravinářském průmyslu. Fluorit
je využíván ke snižování teplot tání rud
a k výrobě kyseliny fluorovodíkové.

4. Oxidy
Oxidy jsou velmi hojné nerosty vzniklé sloučením kyslíku s dalším prvkem. Nachází se převážně v povrchových vrstvách
litosféry. Oxidy můžeme dělit podle obsahu vody na vodnaté a bezvodé.

Vodnaté oxidy
Tyto oxidy nevytvářejí krystaly, jsou amorfní. Vyplňují praskliny v horninách, kde
postupně tuhnou. Jejich tvar tedy odpovídá dutině, kterou vyplnily.
minerál

LIMONIT

OPÁL

chemický vzorec

Fe2O3 · nH2O

SiO2 · nH2O

chemický název

oxid železitý s proměnlivým množstvím vody

oxid křemičitý s proměnlivým množstvím vody

tvrdost

4,0–5,5

5,5–6,5

hustota g/cm3

2,7–4,3

2,1–2,2

soustava

amorfní

amorfní

Obr. 25 – Limonit

Limonit (Fe2O3 . nH2O)
Limonit, starším názvem hnědel, je nerost žlutočervené až hnědé barvy a matného lesku ( Obr. 25). Limonit se těžil jako ruda železa. Používá se také k výrobě okrových barev. Jde o v přírodě velmi hojný nerost.

Obr. 26 – Přírodní opál

Opál (SiO2 . nH2O)

Obr. 27 – Ohnivý opál

Obr. 28 – Hyalit

Opál ( Obr. 26) je nerost proměnlivé barvy, podle příměsí vytváří různé
odrůdy, které jsou řazeny mezi drahokamy. Nejvzácnější odrůdou je drahý opál ( Obr. 29). Jeho typickou vlastností je barvoměna, což znamená, že rozkládá dopadající světlo do širokého spektra barev. Ohnivý opál
( Obr. 27) mívá barvu od žluté až po červenou a je průsvitný. Čirý opál
( Obr. 28) se nazývá hyalit. Další odrůdy opálu jsou například růžový, modrý, voskový či mechový. V České republice se opály nacházejí například v okolí
Českého Krumlova. Světová naleziště jsou kupříkladu v Austrálii, Mexiku nebo
Etiopii ( Obr. 30).

Obr. 29 – Prsten osazený drahým opálem

Obr. 30 – Welo opál je odrůda opálu,
která se vyskytuje v Etiopii.
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PETROLOGIE
Vyvřelé (magmatické) horniny
Vyvřelé neboli magmatické horniny jsou nejhojnějšími
na Zemi. Vznikají tuhnutím magmatu, které puklinami
v zemské kůře prostupuje k povrchu ( Obr. 5). Postupně tuhne, krystalizuje a vytváří různé horniny podle obsahu látek. Nejčastěji vyvřelé horniny obsahují oxidy hlinitý a křemičitý. Mohou obsahovat i jiné oxidy, například
vápníku, hořčíku, sodíku či draslíku. V hlubokých částech
zemské kůry se na tvorbě hornin podílejí také různé plyny,
například vodní pára, oxid uhličitý či vodík.
Podle místa krystalizace dělíme vyvřelé horniny na hlubinné a povrchové vyvřeliny.

Povrchové vyvřelé horniny
chladnou rychle, a proto
nemají plně vyvinuty
krystaly a jsou tedy
jemnozrnné.

Hlubinné vyvřelé horniny chladnou
pomalu a výsledkem jsou hrubozrnné
horniny s plně vyvinutými a okem
viditelnými krystaly.

Hlubinné vyvřelé horniny
Hlubinné vyvřelé horniny vznikají ve spodních částech
zemské kůry v hloubkách až 30 km pod zemským povrchem. Magma zde díky vysokým teplotám sahajícím až
k 1 500 °C tuhne velmi pomalu. Postupně vznikají minerály,
ze kterých se formují horniny. Jelikož je proces krystalizace pomalý, minerály mají dostatečný čas vytvořit dokonalé krystaly a z nich vzniklé horniny jsou tedy hrubozrnné. Jednotlivá zrna lze rozlišit pouhým okem. Hlubinné
vyvřeliny vytvářejí velká tělesa, tzv. plutony. Ty mohou
být vlivem vnitřních či vnějších geologických dějů odkryty
a mohou se tedy objevit na povrchu Země.

magmatický krb
Obr. 5 – Vznik vyvřelých hornin

Mezi hlubinné vyvřelé horniny patří žula a gabro.

Obr. 6 –
Jemnozrnná,
střednězrnná,
hrubozrnná žula

Žula

Obr. 7 – Žula má hojné využití také v domácnosti.
Používá se například na výrobu kuchyňských desek.

Obr. 8 – Žulový vrchol v Yosemitském národním parku, USA
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Žula neboli granit je nejhojnější hlubinná vyvřelina. Její
zbarvení je nejčastěji šedé s modrým nádechem. Zbarvení
žuly může být také žluté, růžové nebo červené. Bývá hrubozrnná, ale objevují se taktéž jemnozrnné či střednězrnné odrůdy
( Obr. 6). Žula je tvořena křemenem a živci, obsahuje také
slídy. Je velmi tvrdou a odolnou horninou. Odolává vysokým
teplotám a různým chemikáliím. Je dosti odolná taky vůči povětrnostním podmínkám, a proto eroduje pomalu. Díky tomu
bývá nazývána věčným kamenem. Pro žulu je typická kvádrovitá odlučnost, čehož se využívá jak při těžbě, tak při zpracování. Již od starověku slouží žula jako stavební a sochařský kámen
( Obr. 9). Vyrábějí se z ní např. dlažební kostky, obrubníky,
obkladové desky ( Obr. 7) a štěrk.
Žula se hojně vyskytuje i v pohořích České republiky. Těží se
například u obce Žulová na Jesenicku, v Krkonoších, Jizerských
horách i na Šumavě.

Gabro
V porovnání se žulou je gabro méně hojné. Jedná se o tmavou
horninu, která má nejčastěji černou barvu ( Obr. 10). Gabro je
složeno z živců a tmavých minerálů.
Využívá se k výrobě náhrobků, obkladových desek a jako
dekorační kámen.
V České republice se těží v oblasti Českomoravské vrchoviny či
Orlických hor.
Obr. 10 –
Gabro
Obr. 9 – Žula byla společně s vápencem využívána již
ve starověkém Egyptě jako stavební kámen na stavbu
pyramid.

Zajímavost: Žula v sobě obsahuje obrovské množství
různých prvků. Např. 1 km3 žuly obsahuje 135 mil. tun železa, 130 000 tun mědi, 5 000 tun radioaktivních prvků (uran,
thorium).

Povrchové vyvřelé horniny
Povrchové neboli výlevné vyvřelé horniny vznikají ze ztuhlého magmatu, které vyvřelo na zemský povrch. Magma, které
vytéká na zemský povrch, se nazývá láva. Láva na zemském povrchu chladne a tuhne rychleji než magma pod povrchem. Nedochází tedy k dokonalé krystalizaci minerálů, které vytvářejí horniny. Povrchové vyvřeliny jsou jemnozrnné nebo celistvé. Často
v těchto horninách bývají dutinky vzniklé unikáním sopečných plynů při tuhnutí.
K povrchovým vyvřelým horninám řadíme čedič, znělec a andezit.

Čedič
Čedič neboli bazalt je nejčastěji se vyskytující povrchová vyvřelá hornina převážně složená z tmavých živců (plagioklasů
a dalších). Čedič je tmavá pevná hornina ( Obr. 11), pro kterou je typická sloupcovitá odlučnost, díky níž vytváří tzv. kamenné varhany ( Obr. 12, 13). Nejběžnější využití čediče představuje stavební kamen, případně v drcené podobě štěrk. Jeho
pevnosti se využívá při stavbě silnic či hrází. Tavením se upravuje na žáruvzdorné materiály (potrubí, dlaždice).
V České republice se nalézá v sopečných pohořích, např. v Doupovských horách a Českém středohoří.

Obr. 11 – Čedič je hornina podobná
gabru, ale neleskne se.

Obr. 12 – Typická sloupcovitá odlučnost
čediče – kamenné varhany na Panské
skále, okres Česká Lípa, Liberecký kraj

Obr. 13 – Čedičové varhany na Islandu
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B) Organogenní usazené horniny
Organogenní nebo také organické usazené horniny vznikají z organických látek, tedy z těl rostlin a živočichů. Odumřelá
těla, ulity, lastury, kosti a kmeny stromů se usazovaly na dně moří, jezer a močálů. Následně byly přikryty vrstvou sedimentů a za částečného či úplného nepřístupu vzduchu a často vysokého tlaku z nich vznikly organogenní usazené horniny.
V organogenních horninách nezřídka bývají viditelné pozůstatky organismů, které danou horninu spoluvytvářejí.
Organogenní usazené horniny jsou vápenec, dolomit, uhlí, rašelina a uhlovodíky. Mezi uhlovodíky řadíme ropu a zemní
plyn. Všechny uhlovodíky, uhlí a rašelina jsou hořlavé.
ORGANOGENNÍ USAZENÉ HORNINY

VÁPENEC, DOLOMIT

HOŘLAVÉ ORGANOGENNÍ USAZENÉ HORNINY
RAŠELINA, UHLÍ

Vápenec
Vápenec je velmi častá hornina, která je tvořena převážně
minerálem kalcitem (uhličitan vápenatý, CaCO3 ). U mladších
vápenců se také nachází kalcitu podobný minerál aragonit.
Vápenec vznikl na dně moří rozkladem vnitřních a vnějších
koster živočichů (ulit, lastur, kostí atd.), které jsou tvořeny
uhličitanem vápenatým. Časem se tyto kostry rozpadly,
zkameněly a vytvořily horninu vápenec ( Obr. 31). Vápence
se často pojí s jinými horninami, např. s jílovci, pískovci nebo
dolomitem. Čistý vápenec je bílý. Díky příměsím ovšem získává různé odstíny od růžového (obsahuje hematit), žlutého
(limonit) po zelený (chlorit) aj.

Úkol
Zopakujte si, do kterých mineralogických skupin patří kalcit, aragonit, hematit, limonit, chlorit, dolomit.

UHLOVODÍKY

KAPALNÉ UHLOVODÍKY

PLYNNÉ UHLOVODÍKY

ROPA

ZEMNÍ PLYN

Zajímavost: Vznik vápenců z odumřelých těl živočichů je
proces biomechanický. Vápence ovšem mohou vznikat
také biochemickým procesem. Jedná se o vysrážení
uhličitanu vápenatého činností živočichů. K tomuto
procesu dochází při vzniku korálových útesů. Většina
vápenců ovšem vznikla biomechanickým procesem.

vápenatá schránka živočicha
obsahující uhličitan vápenatý

kalcit (uhličitan vápenatý) –
minerál

Obr. 32 – Vápencový lom

vápenec – hornina

Obr. 31 – Schéma vzniku vápence
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Obr. 33 – Vápencové útesy

Působením vnitřních a vnějších geologických dějů došlo k přetvoření krajiny, a tak byly vápence odkryty, vystoupily na povrch a na
mnoha místech vytvořily mohutná pohoří, např. části Alp. Přeměnou
vápence vzniká krystalický vápenec (mramor).
Křída je měkkou odrůdou vápence. Používá se při výrobě křídového papíru, lešticích prášků a také se z ní vyráběla školní křída.
Vápenec má velmi široké využití. Největší důležitost má pro stavebnictví. Používá se na výrobu obkladových a dekoračních dlaždic
a v neposlední řadě také k výrobě vápna a cementu. Vápenec má
využití i v chemickém průmyslu při produkci celulózy a v potravinářském průmyslu v cukrovarnictví. Dále se vápenec využívá
k úpravě a čištění odpadních vod. Význam má také v zemědělství
a lesnictví při úpravě kyselosti půd a jako hnojivo.

Obr. 34 – Kras ve Slovinsku se Škocjanskými
a Postojnskými jeskyněmi. Žije zde endemit macarát
jeskynní.

Úkol
Při úpravě vody je důležité pálené i hašené vápno. Jedno z nich slouží jako desinfekce ničící mikroorganismy a druhé
snižuje kyselost a zbavuje vodu těžkých kovů. Zjistěte, které vápno má jaké účinky.

Úkol
Vápno slouží také jako přísada při
výrobě cementu, ze kterého se
následně vyrábí beton. Vyjmenujte
suroviny pro výrobu cementu a betonu. Jak tyto procesy probíhají?

Úkol
Vápenec slouží k výrobě vápna.
Tento proces má tři fáze: pálení,
hašení a tvrdnutí. Rozhodněte, kterou z těchto fází znázorňují níže
uvedené rovnice.
CaO + H2O  Ca(OH)2
CaCO3 + teplo  CaO + CO2
Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O
Jaké je chemické označení páleného
a hašeného vápna?

Obr. 35 – Punkevní jeskyně
v Moravském krasu

Obr. 36 – Zatopený vápencový lom Velká
Amerika v Českém krasu

Vápencové oblasti jsou spojeny s krasovými jevy, vznikají zde krasové jeskyně
a jiné krasové útvary. Souhrnně se této oblasti říká kras. Největší kras v Evropě se
nachází ve Slovinsku ( Obr. 34). V České republice ( Obr. 35, 36) se s vápenci můžeme setkat v Moravském krasu, Českém krasu, Pavlovských vrších a Štramberku.
Moravské vápence jsou převážně druhohorního a české prvohorního stáří.

Úkol
Jak je uvedeno v textu, vápenec se využívá také v cukrovarnictví. Zde se používá tzv. vápenné mléko. Jak se toto mléko
vyrábí a k čemu slouží? Z čeho a jak se vyrábí cukr?

Pokus
Zajímavost: Nejstarší nalezená malta s hašeným vápnem je 12 tisíc let stará.
V České republice se ročně vytěží v průměru
6 milionů tun vápence.
Pokud skladujete větší množství brambor,
určitě je prosypáváte vápnem. Pomáhá to
udržet brambory déle čerstvé a zabraňuje to
jejich hnití.

Vápenec poznáme díky jeho reakci s kyselinou chlorovodíkovou.
Kápněte na vápenec zředěnou HCl a pozorujte, co se stane. Popište,
k čemu došlo. Co se z vápence uvolňovalo?

Úkol
Vyhledejte informace o lokalitách Chlupáčova sluj a Býčí skála. Jak
jsou spojeny s vápenci? Čím jsou významné?
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GEOLOGICKÉ DĚJE
Sopečná činnost
V místech, kde na zemský povrch pronikne magma, vznikají sopky ( Obr. 13). Sopečná činnost tedy souvisí se vznikem
a pohybem magmatu v zemské kůře. Ve chvíli, kdy se magma
dostane na zemský povrch, stává se z něj láva. Láva pak tuhne do
podoby vyvřelých hornin (viz kapitola Vyvřelé horniny s. 44).
Magma, které vzniká v zemském plášti, se hromadí v místě nazývaném magmatický krb. Ten je spojen s kráterem sopečným
komínem (sopouchem). Při sopečné činnosti se z kráteru vylévá
láva, která pak tuhne v podobě lávových příkrovů nebo lávových proudů, případně vyletuje z kráteru v podobě sopečných
pum a sopečného prachu a popela. Během výbuchu, a často
už i před ním, sopka uvolňuje sopečné plyny. Sopečnou činností mohou vznikat sopečná pohoří (například naše Doupovské
hory nebo České středohoří Obr. 14), která mají typický tvar
kup nebo kuželů.

sopečný
prach
a popel

Obr. 13 –
Stavba
sopky

kráter
sopečný
komín

sopečný kužel
vrstvy
sopečného
popela

lávový
proud

Se sopečnou činností souvisí spousta dalších doprovodných geologických jevů.
Patří mezi ně například výrony horkých par a plynů, které mají teplotu v rozmezí
100–1 000 °C. Obsahují různé plyny, zejména sirovodík, oxid siřičitý, vodní páru
a oxid uhličitý. V ČR je můžeme pozorovat například v přírodní rezervaci Soos
na Chebsku ( Obr. 15). Dalším průvodním jevem jsou vývěry horkých minerálních vod – vřídla. Tato voda je obohacena o minerální látky a může mít léčivé
účinky. Vřídla charakteristická únikem horké vody a páry v pravidelných intervalech se nazývají gejzíry. Nejznámějším vřídlem na území ČR je horký pramen
Vřídlo v Karlových Varech ( Obr. 16).

Obr. 14 – Vyhaslá sopka v Českém středohoří

sopečné
pumy

Obr. 15 – Bahenní sopka s vývěry plynů
v rezervaci Soos u Františkových Lázní

magma

magmatický krb

Obr. 16 – Pramen Vřídlo, Karlovy Vary

Podle typu erupce můžeme sopky rozdělit na sopky výbušné (explozivní), výlevné (štítové) a smíšené (stratovulkány)
( Obr. 17). Výbušné sopky vyvrhují z kráteru lávu, sopečné plyny a sopečné pumy. Výlevné sopky jsou typické pomalými výlevy
lávy. Výlevnými sopkami jsou například havajské sopky Kilauea nebo Mauna Loa. Nejvíce rozšířenými typy sopek jsou sopky
smíšené, u nichž se střídají výbuchy vyvrhující horniny s pomalými výlevy lávy. Mezi tyto sopky patří například japonská
Fudži ( Obr. 20), filipínská Pinatubo, ale také známé evropské sopky Vesuv, Etna nebo Stromboli.
Obr. 17 –
Typy
sopek

výlevná sopka
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smíšená sopka

výbušná sopka

Zajímavost: Nejvyšší horou na Zemi, pokud počítáme její výšku od paty až po vrchol, je neaktivní
štítová sopka Mauna Loa ( Obr. 19) na Havajských
ostrovech. Nad hladinu moře sice vyčnívá pouze
do výšky 4 205 m, ale od své paty po vrchol měří
10 205 m, takže je vyšší než Mount Everest.

Obr. 18 – Mount St. Helens

Obr. 19 – Mauna Loa

Obr. 20 – Fudži
Věděli jste, že mezi výlevné
sopky patří také dosud nejvyšší
známá hora sluneční soustavy?
Jmenuje se Olympus Mons,
leží na Marsu a vypíná se do
neuvěřitelné výšky 27 km nad
povrch planety. Její základna
pokrývá území zhruba o velikosti Francie.
Obr. 21 – Olympus Mons
z orbity Marsu

Nejvíce sopek se vyskytuje na rozhraní litosférických desek,
zejména na okrajích pacifické litosférické desky. Tato oblast
se nazývá Ohnivý kruh ( Obr. 22), nachází se tu 452 sopek
a odehrává se zde zhruba 90 % veškerých zemětřesení na světě.
Sopky odjakživa znamenaly hrozbu pro obyvatele žijící v jejich
blízkosti a vzbuzovaly v nich strach. Sopky byly někdy dokonce
uctívány jako božstva (například japonská Fudži). Nejznámější
historicky zaznamenanou sopečnou katastrofou je bezpochyby
výbuch sopky Vesuv roku 79 našeho letopočtu, který zničil římská
města Pompeje ( Obr. 23) a Herculaneum. Nejvíce lidských životů si vyžádal výbuch indonéské sopky Tambora, který v roce 1815
zabil téměř 100 000 lidí. Další známou katastrofou je výbuch
další sopky v Indonésii jménem Krakatoa v roce 1883. Oblak sopečného prachu tehdy pokryl oblast do vzdálenosti 60 km a následná
přílivová vlna tsunami zabila 35 000 lidí.

Obr. 22 – Ohnivý kruh

Úkol

V atlase nebo na nástěnné fyzické mapě světa si ukažte co
nejvíce činných sopek. Jako pomůcka vám může posloužit
webová stránka Sopky.eu, kde také najdete spoustu dalších
zajímavých informací o sopkách.

Obr. 23 – Zkamenělá těla obětí v Pompejích
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PŮDA
Složení půdy
Složky půdy můžeme rozdělit na složku plynnou, kapalnou
a pevnou. Plynnou složku půdy tvoří půdní vzduch, který obsahuje dusík, kyslík, oxid uhličitý, vodní páru a některé plyny
vzniklé při rozkladu organických látek v půdě (například metan,
sulfan nebo amoniak). Kapalnou složku tvoří půdní voda
s rozpuštěnými minerálními látkami. Pevnou složku můžeme rozdělit na anorganickou (úlomky matečné horniny
a půdotvorný substrát) a organickou složku, kterou tvoří humus
a půdní organismy.

organický
1 horizont
humusový
2
horizont
minerální
3 horizont

4 půdotvorný
Pokud provedeme svislý řez půdou až na matečnou horninu,
substrát
dostaneme tzv. půdní profil ( Obr. 5). Jednotlivé vrstvy, které
můžeme v půdním profilu pozorovat, nazýváme půdní horizonmatečná
5
ty. Půdní horizonty vznikly postupným obohacováním půdohornina
tvorného substrátu humusem a vyplavováním roztoků s minerálními látkami a jemných jílovitých částic ze svrchních vrstev
ní profil
půdy do vrstev spodních. Nejsvrchnější vrstvou půdního profilu
Obr. 5 – Půd
je tzv. organický horizont (1), který obsahuje zbytky těl rostlin
a živočichů. Pod ním je humusový horizont (2), který obsahuje rozloženou organickou hmotu promíchanou s půdotvorným
substrátem. Minerální horizont (3) je obohacený o minerální složky, které jsou vyplavené z humusového horizontu. Tyto
minerální složky se v něm hromadí. Pod ním se nachází půdotvorný substrát (4) a ještě hlouběji už je samotná nezvětralá
matečná hornina (5).
Podle charakteristiky půdního profilu rozdělujeme půdy na půdní typy (viz dále).

Třídění půd
Půdní druhy
Podle velikosti půdních částic rozlišujeme tři základní půdní druhy.
1 Písčité půdy:
Půdy s velikostí částic větší než
0,06 mm. Nazýváme je také lehké půdy. Velmi špatně zadržují
vodu a obsahují málo humusu.

2 Hlinité půdy:
Půdy s velikostí částic mezi 0,06–0,002 mm,
nazýváme je střední. Ideálně vsakují vodu,
mají dobrý obsah humusu a jsou dobře
obdělávatelné i zemědělsky využitelné. Vyskytují se hlavně v nížinách.

3 Jílovité půdy:
Půdy s částicemi menšími než 0,002 mm.
Také se jim říká půdy těžké. Jsou špatně
propustné pro vodu a špatně provzdušněné, obtížně zpracovatelné. Často se
jedná o podmáčené půdy.

Obr. 6 – Písčitá půda

Obr. 7 – Hlinitá půda

Obr. 8 – Jílovitá půda
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Půdní typy
Půdní typy ( Obr. 9) rozlišujeme podle charakteristiky půdního profilu.
Půdní typ závisí na uspořádání půdních horizontů, obsahu živin, velikosti půdních částic, půdní reakci a podobně.

1 Černozem:
Půdní typ, který je nejúrodnější
a s nejvyšším obsahem humusu.
Vyskytuje se zejména na spraších
a v nížinách.

1

2

3

4

2 Hnědozem:
Má o něco menší obsah humusu
a živin než černozem, ale stále
je velmi dobře zemědělsky
využitelná. Tento typ půdy se
vyskytuje v rovinách
a pahorkatinách.
3 Kambizem:
Je nejrozšířenější půdní typ
v ČR. Vyskytuje se ve zvlněnějších
typech krajin v různých
nadmořských výškách s výjimkou
horských oblastí.
4 Podzol:
Velmi chudá a málo úrodná půda
horských oblastí.
Obr. 9 – Černozem (1), hnědozem (2), kambizem (3) a podzol (4)

Shrnutí: Půda tvoří nejsvrchnější část litosféry – pedosféru. Vzniká působením půdotvorných činitelů.
Vznik půdy: zvětráváním vzniká z matečné horniny půdotvorný substrát, z nějž půdotvornými procesy a po obohacení
organickými látkami vznikne půda
Půdotvorní činitelé: na matečné hornině závisí chemické složení půdy. Podnebí ovlivňuje teplotu půdy a množství vody
v půdě. Podobně půdu ovlivňuje i členitost terénu. Významně se na vlastnostech půdy podílejí i organismy včetně člověka.
Vlastnosti a složení půdy: půda má různou strukturu, na které závisí velikost půdních pórů, a podle ní rozlišujeme půdní
druhy. Barva půdy závisí na obsahu sloučenin, které půdu zabarvují. Reakce půdního roztoku se vyjadřuje pomocí pH a je
buď neutrální, kyselá nebo zásaditá. Půda je složena ze složky plynné, kapalné a pevné, kterou dále dělíme na anorganickou (ve většině případů matečná hornina a půdotvorný substrát) a organickou (humus a půdní organismy). Uspořádání
půdy na svislém řezu nazýváme půdní profil.
Třídění půd: podle velikosti půdních částic (od největších po nejmenší) rozlišujeme tyto půdní druhy: písčitá, hlinitá a jílovitá půda. Podle uspořádání půdního profilu rozlišujeme půdní typy, například černozem, hnědozem, kambizem a podzol.

Otázky a úkoly:
1 Vyjmenujte půdotvorné činitele. Vysvětlete, jak každý z nich ovlivňuje vznik a vlastnosti půdy.
2 Uveďte jednotlivé složky půdy. Se znalostmi z předchozích ročníků přírodopisu uveďte co nejvíce příkladů půdních
organismů.
3 Objasněte, jaký je rozdíl mezi půdním druhem a půdním typem. Vyjmenujte základní půdní druhy a půdní typy.
Který půdní typ je v ČR nejrozšířenější?
4 Vysvětlete, proč je pro lidstvo důležité, aby se plocha půdy na Zemi už dále nezmenšovala.
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GEOLOGICKÉ DĚJINY ZEMĚ
Období bez života (hadaikum)
Toto období probíhalo zhruba před 4 600 až 4 000 miliony let a docházelo během něho ke vzniku zemské kůry, prvotní atmosféry a hydrosféry. Země byla bombardována meteoritickými tělesy. Toto období se také
vyznačovalo velmi silnou sopečnou aktivitou.

Věděli jste, že název hadaikum je odvozen
od jména řeckého boha podsvětí Háda?

Přibližně před 4 540 miliony let se Země zřejmě srazila s vesmírným tělesem přibližně velikosti Marsu. Tuto událost označujeme jako velký impakt
( Obr. 9). Při srážce bylo vyvrženo na oběžnou dráhu velké množství
materiálu, ze kterého se postupně zformoval náš Měsíc.
Na konci období bez života postupně ustávalo bombardování Země
meteority, došlo k postupnému ochlazování planety a ke kondenzaci
plynů v atmosféře. Tím se vytvořila prvotní hydrosféra s praoceánem,
který byl už tehdy slaný, protože se ve vodě rozpouštěly soli usazené na
povrchu Země.

období
bez života

Prahory (archaikum)

prahory
starší

mladší

Toto období probíhalo před 4 až 2,5 miliardami let. Začaly se vytvářet
první dochované horniny a jádra dnešních kontinentů – takzvané
kratony. Zemská kůra byla ještě velmi tenká a povrch Země se neustále měnil, docházelo k vyzvedávání některých částí zemského povrchu
a jejich opětovnému klesání. V prahorách došlo k vývoji života (viz
výše). Vyvinuly se první bakterie a sinice – organismy bez pravého
buněčného jádra. Tyto primitivní organismy vytvářely bochníkovité
útvary – stromatolity ( Obr. 11, 12), tvořené vápennými sloučeninami, které bakterie a sinice vylučovaly. Stromatolity můžeme na Zemi
najít i dnes, například u pobřeží Austrálie.

první živé
organismy
– sinice
a bakterie

4 600

4 000

Obr. 9 – Umělecká představa velkého impaktu

3 600
3 200
miliony let

2 800

2 500

Obr. 10 – Prahory – schéma

starohory
střední

starší

Obr. 11 – Fosilní stromatolit

mladší

jednobuněčné
organismy

Starohory (proterozoikum)
mnohobuněčné
organismy

první řasy

první
první
živočišné
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houby se schránkami

2 500

1 600
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Obr. 13 – Starohory – schéma
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Obr. 12 – Současné stromatolity – Austrálie

1 000

541

Starohory trvaly v období před 2,5 miliardami až 542 miliony let. Kontinenty se poprvé spojily do jednoho obrovského superkontinentu s názvem Rodinie. Probíhá vrásnění, které formuje první pohoří.
Vyvinuly se jednobuněčné organismy s pravým buněčným jádrem a později organismy mnohobuněčné. Život existoval pouze ve
vodě. Z rostlin se na konci starohor vyvinuly první řasy, z živočichů
živočišné houby, první organismy, jejichž těla byla krytá nějakým
typem schránky. Také vznikli první žahavci a kroužkovci. Rostliny
během fotosyntézy vylučovaly kyslík.

Prvohory (paleozoikum)
Prvohory zahrnují období před 541 až 252 miliony let. Období prvohor můžeme rozdělit na prvohory starší a mladší.

Zajímavost: Prvohory začínají vývojem obrovského množství nových druhů mnohobuněčných organismů, kterému
říkáme kambrická exploze. Prvohory končí největším vymíráním druhů v historii Země, takzvaným velkým permským
vymírání, kdy vyhynulo přes 80 % tehdejších druhů organismů.

1 Starší prvohory:
Starší prvohory můžeme rozdělit na čtyři periody – kambrium, ordovik, silur a devon. Během starších prvohor docházelo ke
srážkám pevnin vzniklých po rozpadu superkontinentu Rodinie a k vrásnění pohoří v místech styku jednotlivých pevninských
mas. Tomuto vrásnění říkáme kaledonské a vzniklo jím například Skandinávské pohoří.
V období kambria až ordoviku byl život stále vázán na vodní prostředí. Došlo však k rozvoji mnoha dalších druhů, z nichž typickými zástupci živočichů prvohorních moří byli trilobiti ( Obr. 15)
(viz přírodopis 7. ročníku) a další členovci – například dravý Anomalocaris ( Obr. 18). Dalšími živočichy v těchto mořích byli ostnokožci, zejména lilijice ( Obr. 16), žahavci, graptoliti ( Obr. 17) a měkkýši. Vznikali také první obratlovci, konkrétně ryby, zejména ryby
lalokoploutvé, dvojdyšné a pancéřnaté. Z lalokoploutvých ryb se
do současnosti dochovaly pouze druhy rodu latimerie ( Obr. 19),
z dvojdyšných pak druhy rodu bahník ( Obr. 20). Na konci devonu
se vyvinuli první obojživelníci – krytolebci.
Prvními zástupci rostlin byly mořské řasy. Už ve starších prvohorách
došlo k vývoji suchozemských rostlin, ryniofytů (viz přírodopis
7. ročníku). Přechod živočichů a rostlin na souš byl umožněn díky
vzniku ozónové vrstvy, která chránila povrch Země před kosmickým a UV zářením. Přechodem rostlin na souš však muselo dojít
k vytvoření zcela nových typů pletiv, jako jsou pletiva krycí a vodivá,
vznikly cévnaté rostliny.

Obr. 15 – Trilobiti

Obr. 19 – Latimerie podivná

Obr. 16 – Lilijice

prvohory (1. část)
ordovik

kambrium

silur

první
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první ryby
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schránkami
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Obr. 14 – Prvohory (kambrium, ordovik, silur) – schéma

Obr. 17 – Graptoliti

Obr. 20 – Bahník americký

Obr. 18 – Anomalocaris

Obr. 21 – Silurské moře – trilobiti, pancéřnaté
ryby, lilijice, mořské houby, hlavonožci
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EKOLOGIE
Podmínky života – neživé složky životního prostředí
Neživým složkám životního prostředí také někdy říkáme abiotické složky. Jsou základními podmínkami pro život organismů.
Patří k nim sluneční záření (světlo a teplo), voda, vzduch a minerální látky.

Sluneční záření
Slunce je zdrojem slunečního záření pro Zemi ( Obr. 1). Sluneční záření je
zároveň hlavním zdrojem energie pro naši Zemi. Bez Slunce, jakožto zdroje
energie, by život v současné podobě na naší planetě vůbec nebyl možný.

Obr. 1 – Slunce – zdroj energie potřebné pro
život

Na Zemi dopadá jen určitá část slunečního záření, naše atmosféra zachytí ty
složky slunečního záření, které mohou být pro život na Zemi škodlivé – zejména ultrafialové záření o nízkých vlnových délkách. Na zemský povrch tedy
nakonec dopadne jen záření o vlnových délkách 290–5 000 nm.

Nejvýznamnější složkou slunečního záření, které dopadne na Zemi, je viditelné světlo. Jde o záření s vlnovou délkou
260–760 nm, které my lidé vnímáme jako bílé světlo, ačkoli se skládá z tzv. barevného spektra ( Obr. 2). Toto světlo je zdrojem energie pro fotosyntézu. Viditelné světlo má však vliv i na organismy. Díky reakci na něj se u mnoha organismů vyvinula
schopnost vidění, u mnoha skupin dokonce vidění barevného. Střídání doby světla a tmy nazýváme světelný režim (fotoperioda
Obr. 3). Tento režim má opakující se charakter, který souvisí s pohyby Země (s otáčením kolem zemské osy a s pohybem
Země kolem Slunce). Na tomto režimu jsou závislé mnohé přírodní děje, které jsou ovlivněné
ultrafialové záření
viditelné světlo
infračervené záření
střídáním ročních období a střídáním dne a noci.
Délce dne a noci a ročním obdobím se organismy
během svého vývoje postupně přizpůsobily.
Světelný režim tak ovlivňuje například rozmnožování hmyzu, kvetení rostlin, migraci stěhovavých
ptáků. Podle toho, v jakém směru dopadají sluObr. 2 – Sluneční spektrum
neční paprsky, se orientují ptáci nebo včely.

Obr. 3 – Světelný režim
Zajímavost: Mnohé organismy si vyvinuly různou toleranci na
množství světla. Těm, které světlo vyhledávají, říkáme organismy
světlomilné. Mezi ně náleží například rostliny rostoucí na silně
osluněných místech, jako je slunečnice nebo netřesk. Organismy,
které vyhledávají spíše nepřímé sluneční světlo, jsou organismy
stínomilné. Patří mezi ně například rostliny rostoucí v lesním
podrostu, jako jsou mechy nebo kapradiny. Organismy, které jsou
dokonale přizpůsobeny životu v úplné tmě, jsou organismy temnomilné. K nim patří kupříkladu organismy žijící v mořských hlubinách, v jeskyních nebo v půdě, např. žížaly.
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Ultrafialové záření má kratší vlnovou délku než viditelné
světlo. Většinu ultrafialového záření pohltí ozónová vrstva
( Obr. 4). Ultrafialové záření, zejména některé jeho složky,
je ve větších dávkách životu nebezpečné. V malých dávkách
je však prospěšné, například v lidském těle díky němu vzniká
vitamín D, který je velmi důležitý pro správný vývin kostí.

Úkol
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UV
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UV
-B

vrst v
nová
ó
z
o
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Najděte a prohlédněte si některou animaci nebo video sledující vývin narušení
ozónové vrstvy (ozónové díry) v posledních desetiletích a zamyslete se nad jeho
následky. Diskutujte.
Obr. 4 – Funkce ozónové vrstvy

Část slunečního záření o vysokých vlnových délkách nazýváme záření infračervené. Je jedním z klíčových zdrojů tepla
pro organismy (dalším zdrojem může být například vnitřní teplo zemského tělesa).
Nejvýhodnějším (optimálním) teplotním rozmezím pro většinu organismů je teplota mezi 15 °C a 30 °C. Vyskytují se však
i extrémy, například bakterie mohou přežít teplotu až -190 °C nebo teplotu vyšší než 100 °C.
Věděli jste, že podobně jako mají organismy různou potřebu intenzity světla, mají i různou potřebu tepla a také, že snášejí
různé teplotní rozmezí? Existují organismy, které mají toleranci velkého teplotního rozpětí (širokou teplotní valenci) a mohou se tedy vyskytovat na mnoha místech. Naopak organismy s úzkou teplotní valencí obvykle rozdělujeme na organismy
chladnomilné, vyskytující se v oblastech s nízkými teplotami (například organismy polárních oblastí nebo vysokých hor),
a na organismy teplomilné, vyskytující se například v tropech.
Mnohé organismy se změnám teplot přizpůsobily. U savců a u ptáků se dokonce vyvinula schopnost aktivně tělesnou teplotu
regulovat. Napomáhá tomu i tepelná izolace těla – vyvinula se srst, peří, vrstvy podkožního tuku. Teplota prostředí je klíčovým
prvkem ovlivňujícím rozšíření organismů na Zemi.
Zajímavost: Termoregulaci u živočichů žijících v oblastech s různou průměrnou teplotou napomáhá zvětšení nebo
zmenšení relativního povrchu těla. Tento jev byl zformulován jako tzv. Allenovo pravidlo, které říká, že živočichové žijící
v chladných oblastech mají mnohem kratší výběžky těla (uši, nohy, ocas) než živočichové žijící v oblastech teplých. Zkrácení
tělních výběžků totiž zamezuje nadměrným tepelným ztrátám, zatímco velké uši a dlouhé nohy u živočichů v horkých
oblastech zase povrch těla zvětšuje, a tak zvyšuje plochu, kterou se živočich může ochlazovat. Ukažme si toto pravidlo
na třech různých druzích lišek – polární lišce, naší lišce obecné a na pouštní lišce fenkovi. Všimněte si zejména velikosti uší
u jednotlivých druhů.

Obr. 5 – Liška polární

Obr. 6 – Liška obecná

Obr. 7 – Fenek berberský
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Zajímavost: Představme si ještě některé další zajímavé vztahy mezi populacemi.
6 Protokooperace
Jedná se o kladný vztah, který bychom mohli označit jako částečnou spolupráci mezi populacemi. Obě populace mají ze
vztahu prospěch, navíc jejich vztah může být bez problémů přerušen bez negativních následků pro kteroukoli ze stran
vztahu. Může jít například o kolektivní hnízdění některých ptáků.

Obr. 18 – Příklad protokooperace – společné hnízdění tučňáků Humboldtových
7 Komenzalismus
Komenzalismus patří mezi kladné vztahy. Tento vztah mezi populacemi přináší prospěch pouze jedné populaci (komenzálovi),
zatímco druhá populace je vztahem nedotčena. Jako příklad
můžeme uvést supy nebo hyeny, které se živí zbytky lví kořisti,
o kterou už lev nemá zájem.

8 Amenzalismus
Jedná se o vztah záporný, kdy jedna populace negativně působí na populaci jinou, ale nepřináší jí to
žádný užitek. Například sinice uvolňují do vody toxiny, které zabíjejí živočichy žijící ve vodě.

Obr. 19 – Příklad komenzalismu – hyena, šakal a supi u zbytku lví kořisti

Obr. 20 – Příklad amenzalismu – sinice na vodní hladině
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Společenstvo
Společenstvo ( Obr. 21) neboli biocenóza je složitá soustava tvořená populacemi různých druhů organismů v určitém čase a na určitém místě. Tyto populace druhů žijících ve společenstvu mají mezi sebou vzájemné vztahy a jsou
na sobě obvykle závislé. Společenstva můžeme dělit na společenstvo rostlin
(fytocenózu) a společenstvo živočichů (zoocenózu).

Biocenóza: společenstvo živých
organismů obecně
Fytocenóza: společenstvo rostlin
Zoocenóza: společenstvo živočichů

Obr. 21 – Společenstvo tropického deštného lesa
Společenstva mají různou druhovou rozmanitost, kterou nazýváme diverzita společenstva. Například diverzita společenstva rostlin tropického deštného lesa je obrovská, na jednom místě se zde vyskytují desítky až stovky druhů rostlin, kdežto
například v tajze se na obdobně velké ploše vyskytuje jen několik málo druhů stromů. Stejně se mohou svou rozmanitostí
lišit společenstva živočichů, hub nebo mikroorganismů. Druhové složení společenstva se může v závislosti na změnách prostředí měnit. Tyto změny nastávají jednak během roku, jednak během celkového vývoje společenstva.

Ekosystém
Ekosystém ( Obr. 1) je tvořen společenstvem a jeho neživým
prostředím, ve kterém se vyskytuje. Podle tohoto neživého prostředí můžeme ekosystémy rozdělit na vodní (například potok,
řeka, rybník, oceán, moře) a suchozemské (les, poušť apod.).
V různých ekosystémech nalezneme různé abiotické podmínky
(různou míru světla, tepla, vody a minerálních látek). Tyto abiotické podmínky dlouhodobě vytvářejí podnebné (klimatické)
podmínky a půdní podmínky. Ty se mohou měnit v závislosti na
čase (v průběhu mnoha let, ale také v průběhu roku, nebo dokonce dne). Biotické podmínky naopak vznikají díky vztahům
mezi organismy ( s. 104). Organismy v ekosystému mají různou
funkci.
Rostliny mají v ekosystému funkci producentů ( Obr. 22). Provozují fotosyntézu, díky které poutají energii Slunce a vytvářejí
(produkují) organické látky.
Obr. 22 – Producent – zelená rostlina (travina)
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LABORATORNÍ PRÁCE
Laboratorní práce – Kyselé deště
Některé oxidy se dokážou ve vodě rozpouštět za vzniku příslušné kyseliny. Jedná se například o oxid siřičitý (SO2) za
vzniku kyseliny siřičité (H2SO3) a oxid uhličitý (CO2) za vzniku kyseliny uhličité (H2CO3). Pokud je takový oxid přítomen
v ovzduší ve zvýšené koncentraci, dochází k jeho rozpouštění v mracích a v dešťových kapkách. Takto vzniklé
okyselené srážky nazýváme kyselým deštěm. V případě, kdy kyselý déšť dopadá na některé rostliny, dochází k tomu,
že dané rostliny tímto negativně ovlivňuje. Důkazem jsou například lesy v Krušných horách, u nichž následkem
spalování neodsířeného hnědého uhlí v tepelných elektrárnách docházelo k rozsáhlému poškození. Následky jsou
patrné dodnes.
Pomůcky: kádinka (sklenice), brčko, čidlo Vernier nebo Pasco
na měření oxidu uhličitého
Materiál: destilovaná voda
Alternativa: Pokud nemáme čidla, můžeme použít na ověření
indikační pH papírky, případně přístroj pro výrobu vody obohacené
oxidem uhličitým (například Soda Stream).
Postup:
Čidlo pro měření oxidu uhličitého připoj k přístroji. Hlavici čidla vyjmi ze skladovacího roztoku,
opláchni ji a ponoř do destilované vody v kádince nebo sklenici. Do kádinky ponoř i brčko. Spusť
měření a začni do vody v kádince brčkem vyfukovat vydechnutý vzduch. Pokus prováděj po
dobu asi dvou minut. Sleduj na grafu vývoj poklesu pH ve vodě v kádince. Je dobré, aby byla
kádinka vysoká a úzká a nebylo potřeba do ní dávat mnoho vody, protože tak bude efekt okyselení
mnohem průkaznější. Také nedojde k tomu, že při foukání do vody se bude voda dostávat ven.
Alternativa: Použij výše uvedený postup, ale místo měření pH čidlem změř
pH vody před začátkem pokusu a po něm pomocí indikačních pH papírků.
Měření zaznamenej do tabulky. Pokud máš k dispozici přístroj pro výrobu
vody obohacené CO2, nalij destilovanou vodu do lahve přístroje, změř její pH
pomocí papírků a pak dvěma až třemi stisky přístroje do vody vžeň oxid uhličitý z bombičky. Znovu změř pH vody. Máš-li možnost, srovnej, zda se lišilo
naměřené pH vody, do které jsi CO2 vyfukoval/a ty, a té, u které byl CO2 vháněn přístrojem. Výsledek zaznamenej do tabulky.

vzorek

1.

2.

3.

na začátku

CO2 vháněný ústy

CO2 vháněný přístrojem

pH

Závěr:
Na základě pozorování zdůvodni, jak se lišilo pH čisté destilované vody od pH vody s vehnaným oxidem uhličitým.
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• První a rozsáhlejší se zabývá geologickými vědami, seznamuje žáky s jejich přehledem
i předměty studia. Podrobně se věnuje mineralogii, petrologii, geomorfologii a paleontologii.
V mineralogické části učebnice jsou žáci obeznámeni s fyzikálními vlastnostmi nerostů,

Učebnice pro 9. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

s jejich dělením podle chemického složení i jednotlivými zástupci. V petrologické části se žáci
dozvědí, jak se třídí horniny podle způsobu vzniku, a poznají typické horniny jednotlivých
skupin. Geomorfologická část se věnuje problematice formování zemského povrchu
prostřednictvím vnitřních a vnějších geologických dějů. V poslední části geologického celku,

V souladu s RVP ZV

věnované paleontologii, se žáci seznámí s geologickými dějinami a s vývojem života na Zemi.
• Druhý tematický celek učebnice se zaměřuje na základy ekologie. Žáci se v něm setkají
se základními ekologickými pojmy, poznají důsledky vlivu neživých složek prostředí
na organismy a také se dozvědí něco o vztazích mezi jednotlivými populacemi v rámci

Učebnice byla vytvořena na základě nejnovějších poznatků z oblasti geologie i ekologie a je
koncipována tak, aby žáci získali nejen kvalitní znalosti o dané problematice, ale také motivaci
a zájem o probírané učivo. I z tohoto důvodu jsou jednotlivé kapitoly obohaceny o motivační
úlohy, rozšiřující informace a zajímavosti, výklady nových pojmů, velké množství obrázků,
názorných schémat a podnětů pro pokusy, které si žáci mohou vyzkoušet ve škole či doma.
V učebnici jsou rovněž na konci jednotlivých kapitol zařazeny otázky sloužící k opakování.
V polovině a na konci učebnice mají žáci k dispozici dva soubory
opakovacích otázek, jež se věnují probraným tématům.
Na závěr je zařazeno několik námětů na laboratorní práce
a výkladový slovníček s přehledem použitých pojmů.
Na učebnici svou tematikou navazuje podobně
graficky i logicky strukturovaný pracovní sešit
Hravý přírodopis 9, který je vhodný k dalšímu
procvičení a upevnění získaných vědomostí.
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Učebnice je připravena v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem.
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ekosystémů a jejich působení na organismy. Poslední část ekologického bloku učebnice
je věnována působení člověka a ochraně životního prostředí.
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