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V úvodu se učebnice zabývá vesmírem a detailněji charakterizuje sluneční soustavu.
soustavu.
Následují kapitoly týkající se Země
Země,, konkrétně vytváření zemského povrchu a toho,
jak se na Zemi orientovat za pomoci map. Další kapitoly seznamují žáky s jednotlivými

PLANETA ZEMĚ

přírodními sférami naší planety – litosférou, atmosférou, hydrosférou, pedosférou
a biosférou.
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piktogramy. Průběžně jsou zařazovány barevně odlišené panely se stručným
shrnutím probíraného učiva, každý tematický celek je doplněn otázkami k opakování.
opakování.
Všechny tyto grafické detaily, obrázky, grafy a fotografie napomáhají k lepšímu
osvojení učiva. Učebnice se cíleně zaměřuje na rozvíjení samostatného a logického
myšlení vhodně kladenými otázkami na konci každé kapitoly.

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý zeměpis 6
vhodný k utužení získaných znalostí. I on má velmi
příjemné barevné grafické zpracování,
zpracování,
logické uspořádání a velké množství obrázků
pro lepší pochopení učiva.
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s Rámcovým vzdělávacím programem.

Hravý zeměpis 6 – Planeta Země

Tematicky navazují kapitoly, které se věnují obyvatelstvu jednotlivých zemí,
jeho rozvrstvení,
rozvrstvení, světovému hospodářství a mezinárodním organizacím.
organizacím.
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HRAVÝ ZEMĚPIS 6
Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Milé žákyně, milí žáci,
držíte v rukou první z řady učebnic Hravý zeměpis. Jak už název vypovídá, nebudete
muset pouze číst dlouhé texty. V každé kapitole najdete velké množství obrázků, které
vám pomohou si dané učivo lépe představit. Téměř na každé straně jsou navíc poutavé
zajímavosti, které rozšíří vaše znalosti.
V 6. ročníku se nejprve naučíte něco o vzniku a utváření vesmíru, i o tom jak vznikla
a jak je utvořena naše planeta Země. Dozvíte se také, jak se Země zobrazuje na glóbusech
a na mapách. Poté si povíme o jednotlivých krajinných sférách naší planety a nakonec
o veškerém obyvatelstvu a lidské činnosti.
Otázky, na které se v učebnici ptáme, kladou důraz na konstruktivní a logické myšlení,
používání informací získaných nejen z knihy, ale i z praktického života, a podporují
schopnost vyjadřovat se za použití vhodné terminologie.
Věříme, že se vám bude učebnice líbit a bude pro vás užitečná.
Za celý autorský kolektiv vám přejeme hodně nových zážitků a zábavné hodiny
zeměpisu.
autoři učebnice

VYSVĚTLIVKY PIKTOGRAMŮ
shrnutí probraného úseku látky
zajímavost, která obohacuje probíranou látku

?

otázky sloužící
? k zopakování probrané části látky
skupinové práce
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VZNIK VESMÍRU

Hvězdy

Obr. 15 – Hvězda Proxima Centauri

Kosmické objekty, které září vlastním světlem. Na noční oblo
ze je vidíme jako třpytivé objekty. Okem jich můžeme spatřit
i několik tisíc. Lidé si dříve mysleli, že jsou na jednom místě a ne
pohybují se, a proto je označovali jako stálice, ale díky daleko
hledům dnes víme, že se hvězdy pohybují. Mají kulovitý tvar
a jsou složeny z horkých plynů. Teplota na povrchu hvězdy
může být desítky tisíc stupňů Celsia, v jádře pak i několik milio
nů. Mají obrovské rozměry a dosahují velkých hmotností
( obr. 18). Naší nejbližší a životně důležitou hvězdou je Slunce.
Pokud nebudeme počítat Slunce, je naší nejbližší hvězdou
Proxima Centauri ( obr. 15), která je od nás 270 700× vzdále
nější než Slunce. A nejjasnější hvězdou na obloze (po Slunci) je
hvězda Sirius.
Hvězdy se nemusí vyskytovat samostatně, ale mohou se spojo
vat do tzv. hvězdokup (skupin hvězd). Nejznámější otevřenou
hvězdokupou jsou Plejády ( obr. 16), které můžeme znát i pod
označením Kuřátka.

Obr. 16 – Hvězdokupa Plejády

Již od pradávných dob, když se lidé dívali na noční oblohu,
vytvářely hvězdy v jejich fantazii různé podoby zvířat, lidí a věcí,
a tak vznikla souhvězdí. Celkem jich na noční obloze máme 88.
Nejznámějším souhvězdím na severní polokouli je Velký vůz
(Velká medvědice). Souhvězdí dělíme na obtočná, která může
me pozorovat po celý rok. Na obloze leží poblíž hvězdy Polárky
(Severky, obr. 17) v souhvězdí Malého vozu, která určuje sever.
Druhou skupinou jsou souhvězdí zvířetníková, která jsou po
zorovatelná pouze v určitých ročních obdobích. Právě z těchto
souhvězdí vznikla i znamení zvěrokruhu. Lidé věřili, že hvězdy,
pod kterými se člověk narodí, dále určují jeho osud.

Obr. 17 – Souhvězdí Velký a Malý vůz
s hvězdou Polárkou
Věděli jste, že…?
Obr. 21 – Polárka (Severka)
Hvězdy mající povrchovou teplotu kolem
5 000 – 6 000 °C jsou zbarvené do žluta (jako
Slunce). Namodralou barvu mají hvězdy, je
jichž povrchová teplota je vyšší než 25 000 °C
a hvězdy zbarvené dočervena mají povrch
nejchladnější, jejich teplota je nižší než
3 300 °C.

Obr. 18 – Hvězdy
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VZNIK VESMÍRU

Mlhoviny
Jsou tvořeny mezi
hvězdným
plynem
a prachem. Vznikají po
zániku hvězdy. Mlho
viny nejsou trvalé kos
mické objekty, ale časem
se rozplynou. K nejkrás
nějším mlhovinám patří Obr. 19 – Mlhovina Sloupy stvoření
Kočičí oko, Koňská hlava, Helix či Sloupy stvoření ( obr. 19 ).
Do současnosti bylo zaznamenáno více než 1000 mlhovin.

Věděli jste, že…?
Komety byly v dřívějších dobách vnímány
jako poslové špatných zpráv.

Komety
V dřívějších dobách byly označovány jako vlasatice. Jsou slože
ny ze dvou částí, a to jádra, které je tvořeno ledem a prachem,
a ohonu (ocasu, chvostu), jenž je tvořen prachem a plynem
a vzniká v důsledku tání jádra, když se kometa dostane blízko
ke zdroji tepla, např. Slunci. Na obloze je velmi nápadný. Nej
známějšími kometami jsou Halleyova kometa ( obr. 20), jejíž
doba oběhu kolem Slunce je 76 let a naposledy viděna byla roku
1986. Na rok 4380 je pak vypočítán návrat komety Hely‑Bopp,
která byla viděna v roce 1997.

Obr. 20 – Halleyova kometa

Umělé družice a sondy

Věděli jste, že…?

Za posledních pár desetiletí lidé poslali do vesmíru tisíce objek
tů. Lidé je následně využívají k meteorologickým, spojovacím
(komunikačním) a v neposlední řadě k výzkumným účelům.
Tyto objekty můžeme pozorovat i ze zemského povrchu jako
rychle se pohybující jasné body. Když tělesa doslouží, shoří
v atmosféře.

Do vesmíru jsou vysílána i automatická vo
zítka. Jedním z nich bylo např. vozítko Spirit
na Marsu ( obr. 21).

Gravitační síla
Všechny kosmické objekty na sebe působí gravitační silou. Je
to přírodní zákon, jehož základem je síla, kterou se hmotná
tělesa vzájemně přitahují. Díky tomu planeta Země obíhá
kolem Slunce a neodlétla daleko do vesmíru.
Obr. 21 – Vozítko Spirit na povrchu Marsu

Co už víme…?
Ve vesmíru se nachází velké množství objektů, z nich někte
ré můžeme vidět a jiné ne. Některé jsou rozměry velmi malé,
jiné naopak obrovské. Ke kosmickým objektům patří galaxie,
planety, planetky, meteoroidy, měsíce, hvězdy, hvězdokupy,
mlhoviny, komety a umělé družice a sondy. Všechny tyto ob
jekty na sebe působí gravitační silou.
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Otázky k opakování
Co to jsou hvězdokupy?
Jak bys charakterizoval/a mlhoviny?
Jak se dříve říkalo kometám?
Jak vypadají komety a z čeho jsou složeny?
K čemu lidé využívají umělé družice a sondy?

PLANETA A TVAR ZEMĚ

Planeta Země
Jak již víme, naše planeta je jediná ve sluneční sousta
vě, na níž existuje život. Země vznikla zhruba před
4,6 miliardy let spojováním prachových částic, které
postupně nabývaly na objemu, protože k sobě přita
hovaly další a větší části ( obr. 38). Celý povrch byl
původně pokrytý rozžhavenou lávou ( obr. 39).
Těžké roztavené prvky klesaly do středu tělesa a lehčí
vystupovaly na povrch.
Obr. 38 – Srážky Země s jinými tělesy

Věděli jste, že…?
Důkaz kulatosti Země můžeme pozorovat
např. na pobřeží. Když připlouvá loď do
přístavu, vidíme na obzoru nejdříve stěžeň,
popř. komín, pak palubu a následně teprve
celou loď.

V průběhu statisíců let se Země začala ochlazovat
a vznikla pevná vrstva, tzv. zemská kůra. Z uvolněných plynů
vznikla atmosféra. Postupem času ubylo i srážek Země s vesmír
nými tělesy a podmínky na Zemi se ustálily a postupně zde začal
vznikat život.

6 357
6 378
Obr. 39 – Původní povrch Země
Obr. 40 – Rozměry Země – geoid

Obr. 41 – Schéma členitosti povrchu Země

?

Otázky k opakování

1. Popiš vznik planety Země.
2. Jaká poučka nám může pomoci 		
zapamatovat si poloměr Země?
3. Jaký tvar má naše Země?
4. Jak se z povrchu Země můžeme přesvědčit
o tom, že je opravdu kulatá?

Tvar Země
Pro lepší představu se učíme, že Země má tvar koule. Pokud
se na ni podíváme z vesmíru, opravdu kulatá je. Když si na ni ale
zaostříme, zjistíme, že naše Země je na pólech lehce zploštělá
a nemá tak dokonalý tvar koule. Z toho důvodu můžeme Zemi
označit názvem geoid ( obr. 40). Navíc její povrch je velmi čle
nitý. ( obr. 41) Nejvyšší bod, Mount Everest, měří 8 850 m n. m.,
nejhlubší bod, Marianský příkop, má hloubku téměř 11 km pod
zemským povrchem. Poloměr Země činí 6 378 kilometrů. Aby
sis toto číslo lépe zapamatoval, pomůže ti naučit se větu: „Šetři
(6, 3) se, (7) osle (8).“ Tím, že je Země lehce zploštělá, je její polo
měr směrem k pólům o něco menší (6 357 km). Délka rovníku je
pak 40 075 km a od Slunce je vzdálena 150 milionů kilometrů.
Co už víme…?
Země vznikla před 4,6 miliardy let. Postupným chladnutím
roztaveného povrchu vznikla pevnina. Země má tvar na pó
lech mírně zploštělé koule a její poloměr je 6 378 km.
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PLANETA A TVAR ZEMĚ

Pohyby Země
Stejně jako jiné planety sluneční soustavy, i Země se ve vesmí
ru pohybuje. Vykonává tři základní pohyby. Prvním z nich je
otáčení kolem zemské osy, druhým pohybem je oběh Země
kolem Slunce a posledním pohybem je oběh Země společně
se sluneční soustavou kolem středu galaxie, což trvá více než
200 milionů let.

Otáčení Země kolem své osy
Co to ale vlastně zemská osa je? Jedná se o pomyslnou přímku
procházející severním a jižním pólem ( obr. 42). Na severu
zemská osa směřuje k hvězdě Polárce (Severce).
Země se otáčí od západu k východu. My sami tento pohyb
nepociťujeme, ale můžeme ho pozorovat. Slunce, Měsíc a další
tělesa se po obloze pohybují od východu na západ ( obr. 44).
Jedna otočka kolem osy trvá Zemi 24 hodin = 1 den. Během
této doby se na Zemi vystřídá bílý den a noc, světlo a tma
( obr. 43). Délka bílého dne se nám v průběhu roku mění.
Stejně dlouhý je den a noc pouze na rovníku. Maximální délka
bílého dne v našich zeměpisných šířkách je 16 hodin a k takto
dlouhému dni dochází během letního slunovratu (21. června).
Nejkratší bílý den pak nastává během zimního slunovratu
(21. prosince) a trvá 8 hodin. Stejně dlouhý bílý den a noc
v našich podmínkách nastává během jarní rovnodennosti
(20. března) a podzimní rovnodennosti (23. září).

Obr. 43 – Na obrázku vidíme směr otáčení Země kolem osy (od západu
na východ). Důsledkem je, že Slunce vychází nejdříve na východě. Když je
v Evropě již několik hodin den, v Americe teprve začíná.

Co už víme…?
Země vykonává tři pohyby. První z nich kolem své osy. Zem
ská osa je přímka procházející póly. Země se otáčí od západu
k východu. Tento pohyb trvá 24 hodin a vystřídá se bílý den
a noc. Přechod mezi nimi se nazývá soumrak (večer) a svítání
(ráno). Země obíhá kolem Slunce. Země se i s celou sluneční
soustavou otáčí kolem středu galaxie.
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Obr. 42 – Zemská osa

Věděli jste, že…?
Každý den urazíme obrovské vzdálenosti.
Na rovníku člověk urazí 40 075 kilometrů.
V České republice urazíme 26 000 kilometrů.
Pokud bychom ale stáli přímo na pólu, neu
razíme ani jeden kilometr, pouze se otočíme
kolem dokola.

Obr. 44 – Zdánlivý pohyb hvězd po noční
obloze

?
1.
2.
3.
4.

Otázky k opakování
Co je to zemská osa?
Proč Slunce vychází na východě?
Kdy dochází k svítání a k soumraku?
Jak dlouhé dny mohou být?

GLÓBUS
Od středu Země
k polům 6357 km

Od středu Země
k rovníku 6378 km

Obr. 1 – Vzdálenost od středu Země k pólům
a rovníku

Obr. 2 – Planeta Země je modelem glóbusů,
které zobrazují Zemi s minimálním zkresle
ním.

Glóbus
Kulovitý tvar Země – Země není přesně kulatá, ale v oblasti
pólů je mírně zploštělá. Toto zploštění je důsledkem otáčení
Země kolem její osy, kdy odstředivá síla způsobuje největší
nahromadění hmoty (vody, hornin a vzduchu) kolem rovníku
a úbytek této hmoty kolem pólů. Toto zploštění Země způso
buje, že vzdálenost od zemského středu na povrch je směrem
k pólům menší než poloměr Země směrem k rovníku ( obr. 1).
Obvod Země na rovníku (nejdelší rovnoběžce) je 40 075 km.
Glóbus je zmenšený model Země ( obr. 2). Pomocí glóbusu
si můžeme uvědomit, jaký tvar Země má a že je pokryta oceány
(jsou znázorněny modrou barvou) a pevninou (nížiny jsou
znázorněny zelenou barvou a vysočiny hnědou barvou). Tvary
oceánů a pevniny nám glóbus zobrazuje s minimálním zkres
lením, jen jsou mnohem menší než ve skutečnosti. Kolikrát je
Země zmenšena, vyjadřuje měřítko glóbusu. Glóbusy jsou vět
šinou upevněny tak, aby se s nimi dalo plynule otáčet. Měřítko je
většinou na glóbusu zapsáno a říká nám, kolikrát je glóbus
zmenšen oproti skutečnosti. Například malý žákovský glóbus
má měřítko 1 : 70 000 000 (tj. jedna ku sedmdesáti milionům)
a to znamená, že jde o zobrazení 70 milionkrát menší, než je
skutečnost. To znamená, že 1 cm na glóbusu je 70 000 000 cm ve
skutečnosti. Při takovém zmenšení si však musíme uvědomit, že
není možno všechny podrobnosti zemského povrchu znázornit.
Druhy zemských glóbusů:
Glóbusy jsou zhotovovány pro různé účely, proto se od sebe liší
vzhledem a obsahem. Nejčastěji se setkáme s glóbusy fyzicko‑
geografickými nebo politickými.

Obr. 3 – Fyzickogeografický glóbus, na kte
rém jsou vyznačeny všechny povrchové
útvary, jako jsou pohoří, hory a nížiny.

Obr. 4 – Politický glóbus s vyznačenými státy
a hlavními městy

Fyzickogeografické glóbusy ( obr. 3) znázorňují především
výškovou členitost pevniny, přírodní jevy a útvary, tj. pohoří,
nížiny, vodní plochy, největší sídla atd. Zatímco vodní plochy
jsou od světle modré po tmavě modrou, pevnina má barvu od
zelené přes žlutou po tmavě hnědou v závislosti na nadmořské
výšce.
Politické glóbusy ( obr. 4) znázorňují rozdělení povrchu na
pevninu a oceány, kde povrch pevniny je rozdělen barevně
podle států. Na politickém glóbusu mohou být vyznačená hlavní
města a další významná sídla, přístavy a námořní cesty, letiště,
železniční tratě apod.
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GLÓBUS

Jak glóbus používat
Glóbus můžeme používat k určování zeměpisné polohy, po
znávání přesného rozmístění pevniny a oceánů, porovnávání
vzdálenosti, zkoumání jednotlivých světadílů a kontinentů,
porovnávání rozlohy států nebo k ukázce toho, jak se Země
otáčí od západu k východu.
Pokud se na glóbus podíváme, okamžitě vidíme, jak daleko od
sebe leží dvě místa, ale neznáme nejkratší vzdálenost. Orientač
ně tuto vzdálenost můžeme zjistit několika způsoby, například
za pomoci provázku ( obr. 5), za pomoci kružítka ( obr. 6)
nebo za pomoci krejčovského metru ( obr. 7).

Obr. 5 – Měření vzdáleností na glóbusu
pomocí provázku

Obr. 6 – Měření vzdálenosti na glóbusu za pomoci kružítka, Obr. 7 – Měření vzdáleností na glóbusu z místa A do místa B
méně často používáno
za pomoci krejčovského metru

Naměřenou hodnotu v milimetrech vynásobíme měřítkovým
číslem glóbusu (např. 70 000 000) a zapíšeme.
Měřítko

Naměřená vzdálenost

Vzdálenost ve skutečnosti
v cm

Vzdálenost ve skutečnosti
v km

1 : 40 000 000

6,5 cm

6,5 × 40000000 = 260 000 000 cm

2 600 km

1 : 70 000 000

8 cm

8 × 70000000 = 560 000 000 cm

5 600 km

?

Co už víme…?

Otázky k opakování

1. Co je to glóbus?
2. Lze označit glóbus jako skutečný model
Země?
3. Jaká máme měřítka glóbusu a co vyjadřují?
4. Jakým způsobem můžeme změřit 		
přibližnou vzdálenost mezi dvěma místy?

Glóbus je zmenšený model Země, na kterém můžeme uká
zat přesné rozmístění částí zemského povrchu (světadílů,
oceánů…) a jejich tvarů. Kolikrát je model glóbusu zmenšen
proti skutečné Zemi, nám říká měřítko glóbusu. Nejčastěji
se setkáme s glóbusem fyzickogeografickým, který nám
zobrazuje povrch Země, a glóbusem politickým, který nám
zobrazuje rozmístění jednotlivých států, jejich hlavní města apod.

Výhodou glóbusů je vyobrazení Země s minimálním zkreslením, a tak na nich můžeme porovnávat
rozlohy moří a oceánů, nížin a vysočin, rozlohy států nebo zjišťovat vzdálenosti mezi různými místy na
planetě Zemi.
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Měřítko mapy

Obr. 23 – Znázornění několika druhů grafic
kých měřítek používaných na mapách

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

PRAMEN

LETIŠTĚ

VRCHOL (KÓTA)

NÁMOŘNÍ PŘÍSTAV

NEMOCNICE

LÁZNĚ

POŠTA

KOUPALIŠTĚ

TÁBOŘIŠTĚ

BAZÉN

HOTEL, UBYTOVNA

MUZEUM

BENZÍNOVÁ PUMPA

HRAD, ZŘÍCENINA

PARKOVIŠTĚ

ZÁMEK

JÍDELNA

JESKYNĚ

WC

KOSTEL, KAPLE

TELEFON

Měřítko mapy je jednou z nejvýznamnějších charakteris
tik mapy. Stejně jako u měřítka glóbusu, i měřítko mapy
vyjadřuje poměrovou vzdálenost na mapě oproti skuteč
nosti. Tuto hodnotu udává číselné měřítko. Číselné měřítko
nám tedy udává, kolikrát je délka změřená na mapě zmenšena.
Udává se poměrem 1 : M, kde M je měřítkové číslo, například:
Mapové měřítko

Vzdálenost ve
skutečnosti, která se
rovná 1 cm na mapě

Vzdálenost na mapě,
které se rovná 1 km ve
skutečnosti

1 : 10 000

100 m

10 cm

1 : 25 000

250 m

4 cm

1 : 50 000

500 m

2 cm

1 : 75 000

750 m

1,33 cm

1 : 100 000

1 km

1 cm

1 : 500 000

5 km

2 mm

1 : 1 000 000

10 km

1 mm

450

Grafické měřítko ( obr. 23):
Na většině mapě najdeme velmi často i grafické znázornění
měřítka. Pokud si toto grafické znázornění měřítka přeneseme
například na proužek papíru, můžeme si podle něho jednodu
chým posouváním po mapě poměrně přesně měřit vzdálenosti.

P

Legenda mapy

Obr. 24 – Vybrané mapové značky které se
vyskytují v legendě mapy. Symbol, který se
objeví v legendě, musí být k nalezení v mapě
a to samé platí obráceně.

Obr. 25 – Vrstevnice, podle kterých určujeme
nadmořskou výšku a tím zároveň výškovou
členitost.

Legenda mapy ( obr. 24) je takový slovník pro čtení map, kde
zjistíme, co vše a jak je na mapě znázorněno. Nejobtížněji se
na mapě znázorňuje výšková členitost terénu. Pro výškovou
členitost používáme kóty, vrstevnice a barevné výškové
stupně. Výškové kóty jsou body vyjádřené výškou v metrech
nad mořem. Vrstevnice ( obr. 25) jsou pak linie, které spojují
stejnou nadmořskou výšku. Barevné výškové stupně jsou
dány sytostí barev od světle zelených nížin až po hnědé vyso
činy. Vodní toky a plochy jsou zakreslovány modře. Komunikace
jsou znázorňovány barevnými liniemi od šedé po zelenou. Sídla
bývají vyznačena kroužkem a podle výplně můžeme zjistit
přibližný počet obyvatel.

HLOUBKOVÉ STUPNĚ OCEÁNŮ A MOŘÍ
-8 000 -6 000 -4 000 -2 000

-200

VÝŠKOVÉ STUPNĚ PEVNINY
0m

0

200
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Tvorba map
Než je možné vytvořit mapu, musí kartografové nashromáždit
informace o zemském povrchu. Čím více co nejpřesnějších
informací shromáždí, tím kvalitnější bude i vytvořená mapa.
Jednou z nejpřesnějších metod současnosti je letecké
snímkování ( obr. 28) neboli mapování zemského povrchu.
Tyto letecké snímky jsou ve speciálních programech a speciální
technikou překreslovány v mapy.
Dalším prostředkem, jak získat snímky zemského povrchu jsou
družicové snímky získané prostřednictvím umělých družic
Země ( obr. 29).
Kartografická tvorba tak představuje soubor činností, jejichž
výsledkem je kartografické dílo – mapa. Touto činností se
u nás zabývá Zeměměřičský
úřad v Praze. V armádě je
tvorba topografických map
řízena Geografickou služ
bou Armády ČR. Státní ma
pová díla jsou definována
obecně závazným předpi
sem (nařízením vlády). Řídí
se technickými předpisy
(resortní směrnice, instrukce,
znakové klíče apod.) a také Obr. 27 – Ke sběru dat pro tvorbu
map se využívá snímků z umělých
autorským zákonem.
družic Země.

Obr. 26 – Příklad leteckého snímkování, kte
ré se používá pro sběr mapových podkladů
a může být předlohou pro tvorbu map.
Věděli jste, že…?
Moderní zobrazovací technologie, kvalitní
letecké snímkování a digitální zpracování
povrchu Země nám také umožňuje vytvářet
virtuální mapy, které umožňují prohléd
nout si zadaná místa na celé zeměkouli,
pokud je tato oblast dostatečně přesně zma
pována. Jsou to například:
Google Earth ( obr. 29) – virtuální gló
bus. Jedná se o program, který umožňuje
prohlížet Zemi jako ze satelitu. Umožňuje
naklonění a přiblížení, v určitých oblastech
i ve velkém rozlišení (zejména online, kdy si
program nahrává další detaily). Google Earth
nabízí také 3D modely větších měst nebo
například různé galerie, jako třeba obrázky
přírody z National Geographic, staré mapy
území z různých období a různé další inter
netové mapové projekty ( obr. 30).
Street view – přináší pohled do ulic na
snímaný firmou Google. Tyto pohledy jsou
vlastně panoramatické záběry s rozsahem
360° horizontálně (vodorovně) a 290° verti
kálně (svisle). Fotografie pořízené pro street
view jsou pospojovány za sebou po několika
metrech, takže streetview výhled můžeme
otáčet do všech směrů.

Obr. 28 – Pohled na město za pomoci zobrazovací technologie, kterou
známe pod označením Google Earth. Jedná se o 3D model.

Obr. 29 – Satelitní snímek oblačnosti, která přechází přes Českou republiku.
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Virtual travel cz je turistický portál,
který ukazuje různá místa ČR i zahra
ničí pomocí nejmoder
nějších zobrazo
vacích technologií, virtuálních prohlídek,
které jsou pomocí GPS vloženy do 3D
Google mapy. Virtuální prohlídka je speciální
fotografie, která zobrazí prostor v maximál
ním úhlu záběru 360 × 180 stupňů. Vidíte tak
vše kolem vás, nad vámi i pod vámi. Hlavním
smyslem virtuální prohlídky je pozvat ná
vštěvníka na skutečnou návštěvu nebo co
nejlépe ukázat místo těm, kteří se tam ve sku
tečnosti nemohou dostat, ať již z finančních,
zdravotních nebo jiných důvodů.

UTVÁŘENÍ ZEMSKÉHO POVRCHU

Sopečná činnost

Obr. 28 – Schéma stavby sopky

Sopky dělíme na tři typy:
y činné sopky – jsou ty sopky, u kte
rých je prokazatelná pravidelná aktivita
y spící sopky – jsou ty sopky, které
v nedávné minulosti aktivní byly, ale
několik desítek let se jejich aktivita
neprojevila
y vyhaslé sopky – jsou ty sopky, které
již dlouhou dobu nevykonávají žádnou
aktivitu.

Nejčastěji dochází k sopečné činnosti na střetu
dvou litosférických desek nebo když se jedna lito
sférická deska podsouvá pod druhou. Podsunutá
deska se v hloubce vlivem vysoké teploty a tlaku
taví. V těchto místech dochází k zániku zemské
kůry. V místech, kde se litosférické desky pohybují
směrem od sebe, dochází naopak ke vzniku zem
ské kůry, protože natavená hornina se dostane do
průrvy, která vznikne mezi odsouvajícími se deskami.
Na
obrázku 28 vidíme schéma stavby sopky.
Sopka se skládá z magmatického krbu, v kterém se
v hloubce koncentruje magma. Vzhledem k tomu,
že je magma velice žhavá látka z natavených hornin, působí
v krbu veliký tlak, který vytlačuje magma skrz sopečný komín
neboli sopouch směrem k vrcholku sopky. Z kráteru sopky
následně vychází kromě magmatu také kouř. Magma, které
se dostane na povrch, změnou okolní teploty chladne, tuhne
a stává se z něho láva ( obr. 29).
Sopečnou činností mohou vznikat hory a pohoří.

Obr. 29 – Unikající láva proudící po svahu sopky

Obr. 30 – Letecký pohled na Havajské
ostrovy, které jsou sopečného původu.

Obr. 31 – Korálové ostrovy v Indickém
oceánu

Vlivem pohybu litosférických desek a na nich závislé sopečné
činnosti vznikají ostrovy. Když exploduje podmořská či oce
ánská sopka, tuhnoucí láva může vytvořit sopečný ostrov.
Příkladem takových ostrovů jsou Havajské ostrovy ( obr. 30).
Kromě sopečných ostrovů rozlišujeme další dva typy ostrovů.
Jedná se o pevninské ostrovy, kdy se vlivem pohybu litosféric
kých desek oddělila část pevniny od nějakého kontinentu.
Například ostrov Madagaskar, který se oddělil od Indie nebo
největší ostrov na světě Grónsko od Severní Ameriky. Posled
ním typem jsou korálové ostrovy, které se vyskytují především
v teplých mořích. Vápenaté kostry drobných živočichů, korálů,
se spojují v korálový útes. Takový ostrov také jinak nazýváme
atol. Příkladem takového souostroví jsou Maledivy ( obr. 31).
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Vrásnění a kerná činnost
Tyto dvě činnosti, při kterých vznikají růz
né tvary zemského povrchu, působí do
jisté míry v návaznosti jedna na druhou.
K vrásnění dochází na styku dvou lito
sférických desek. Tlakem dochází k pro
hýbání zemského povrchu do charak
teristických vln, které nazýváme vrásy
( obr. 33). Ve světě se nachází mnoho
vrásových pohoří jako jsou Karpaty,
Pyreneje, Alpy nebo Himálaj ( obr. 32).

Sedlo vrásy

Skládané vrstvy
hornin

Koryto vrásy
Místo pohybu

Vrása se skládá ze dvou částí. První je
sedlo vrásy, což je část povrchu, která
byla vrásněním vyzdvižena – horské Obr. 32 – Vrásové pohoří
hřbety. Druhá část je koryto vrásy, což je
prohnutá část, tzv. sníženina, kde vznikají horská údolí.

Kerná činnost
Při kerné činnosti vznikají kerná pohoří. Kerná činnost dotváří
sopečná a vrásová pohoří, proto jsme si u vrásových pohoří
říkali o tom, že spolu tyto dvě činnosti souvisí. Poté, co máme
povrch zvrásněný, už se nemá kam dále zprohýbat, a tak dojde
při vysokém tlaku na horniny k rozlámání povrchu na menší
části, které nazýváme kry ( obr. 35). Kry se nejrůznějšími tlaky
posouvají směrem od sebe a podél sebe nahoru a dolů.
Na základě vrásnění i kerné činnosti během geologického
vývoje Země můžeme nalézt zkameněliny nejrůznějších
živočichů ( obr. 34),
kteří dříve žili v moři,
například ve vyso
kých nadmořských
výškách. Příkladem
kerných pohoří je
např. Apalačské po
hoří.
Obr. 35 – Schéma pohybu zemského povrchu při
kerné činnosti

Obr. 33 – Vrásy

Obr. 34 – Amonity neboli zkameněliny živo
čichů

?

Co už víme…?
Zemský povrch je utvářen v důsledku pohybu litosférických
desek vnitřními přírodními činiteli. Mezi vnitřní činitele řadí
me zemětřesení, sopečnou činnost, vrásnění a kernou čin
nost. Při působení těchto činitelů vznikají například pohoří
nebo ostrovy.
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Otázky k opakování

1. Čím se liší vnitřní a vnější přírodní činitelé
ve svém působení na zemský povrch?
2. Proč je možné, aby působilo najednou více
přírodních činitelů?
3. Jak se projevuje činnost více přírodních
činitelů najednou?
4. Co mají společného vrásnění a kerná 		
činnost?

PEDOSFÉRA
Věděli jste, že…?
K tomu abyste si sami vyrobili půdní profil
potřebujete následující seznam pomůcek:
z metr k měření hloubky půdy ( obr. 3)
z lopatka
z tužka a blok
z tabulka k určení barvy půdy ( obr. 4)
z fotoaparát

Půdní typy a půdní druhy
Ze všech předchozích probíraných celků (litosféra, atmosféra,
hydrosféra) víme, že na různých místech Země jsou různé
podmínky – geologické, klimatické či hydrologické. Na základě
těchto podmínek, vznikají v různých místech různé povrchové
tvary nebo podnebné pásy, ale také různé půdy.
Rozlišujeme půdní profil, což je svislý průřez půdou prováděný
kolmo k zemskému povrchu. Každý půdní profil se skládá
z různě zbarvených půdních horizontů.

Obr. 3 – Metr k měření hloubky půdy

horizont O

horizont A

Obr. 4 – Tabulka pro určení barvy půdy

Na

obrázku 5 vidíme pět horizontů.

horizont B

nadložní
horizont O
(nahromadění zbytku rostlin a živočichů)
horizont A
humusový
(nejúrodnější složka půdy, rozložená
těla rostlin a živočichů)
horizont B
obohacený
(nahromaděné úrodné složky splavené
z humusového horizontu A)
horizont C
horizont D
hornina

horizont C

horizont D

Obr. 5 – Půdní horizonty

zvětralá matečná hornina
neporušená matečná

Tyto půdní horizonty se liší nejen barvou, ale i strukturou,
zrnitostí nebo obsahem vody v půdě, neboli vlhkostí. To znamená, že v různých oblastech světa, se nacházejí různé půdní
horizonty.
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PEDOSFÉRA
Na základě rozdílné barvy, tedy
obsahu půdních horizontů, rozlišujeme půdní typy. Každý půdní
typ obsahuje různé množství půd
ních horizontů, jak je vidět na při
ložených obrázcích. Mezi základní
typy půd v České republice patří
černozemě, hnědozemě a pod
zolové půdy.
Půdní druhy určujeme na základě
zrnitosti. To znamená na základě
velikosti částic, které se nachází
v půdě. Rozlišujeme půdy písčité,
půdy hlinité, půdy jílovité a půdy
kamenité.

Obr. 6 – Černozemě
y obsahují největší
y množství humusoy vého horizontu
y nejúrodnější
y vhodné pro pěstování
y obilí

Obr. 7 – Hnědozemě
y velmi kvalitní půdy
y v nížinách
y a pahorkatinách
y zemědělsky
y využívány – obilí,
y cukrová řepa

Obr. 9 – Písčité půdy
y jsou lehké
y dobře propustné
y málo úrodné
y vyskytují se na pouštích

Obr. 8 – Podzolové půdy
y vlhčí a chladné oblasti
y obsahují nekvalitní
y humus
y pro zemědělství
y nevhodné
y nejčastěji pod
y jehličnatými lesy

Obr. 10 – Jílovité půdy
y jsou těžké
y schopny zadržovat vodu
y velmi důležité kypření půd, aby měly
y dostatek vzduchu

Obr. 11 – Hlinité půdy
y středně těžké půdy
y jsou velmi úrodné
y vhodné pro zemědělskou činnost
Obr. 12 – Kamenité půdy
y nejsou vhodné pro zemědělství
y nacházejí se ve vysokých horských oblastech

?

Co už víme…?
Svislý průřez půdou je půdní profil. Na základě půdních
profilů jsme schopni určit, z jakých půdních horizontů se
půda skládá. Záleží na barvě, struktuře, zrnitosti a vlhkosti.
Na základě obsahu půdních horizontů a jejich barvy rozlišujeme
půdní typy a podle zrnitosti půdy rozlišujeme půdní druhy.
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Otázky k opakování

1. Co můžeme pozorovat na půdním profilu?
2. Které půdní horizonty rozlišujeme?
3. K čemu potřebujeme informaci o zrnitosti
půdy?
4. Proč se v některých oblastech vyskytují
půdy úrodné a v jiných půdy neúrodné?
5. Má rozložení půd na Zemi nějaké zákonitosti?
6. Mezi velmi úrodné půdy patří jeden půdní
druh a jeden půdní typ, věděl/a bys, které
to jsou?

BIOSFÉRA
Věděli jste, že…?
z U Afriky byla objevena latimérie podivná,
která představuje vývojový mezistupeň
mezi rybou a obojživelníkem. Je též nazývá
na živoucí fosilií a stáří druhu je odhadováno
na 70 mil. let.
z Mečoun je jedna z nejrychlejších ryb, do
káže plavat 95 km/h.
z Zub narvala jednorohého může být až
2,4 metru dlouhý.
z V tropických australských vodách žije
čtyřhranka smrtelná, jejíž žahnutí může
člověka zabít do dvou minut. Je to unikátní
medúza, protože má šest očí a vidí do všech
stran. Je velká cca 25 cm a její ramena dosa
hují délky až cca 3 metrů.
z Největší rak je velekrab japonský, jehož
nohy mají rozpětí až dva metry.
z Lov velryb je zakázán, přesto to některé
státy porušují, například Japonsko.

Život v oceánech
Oceány
představují
nejrozsáhlejší a dru
hově velmi rozmanitý
biom. Na rozmístění
rostlin a zvířat v oce
ánu má vliv podnebí,
teplota a slanost
vody, mořské proudy
a hloubka vody.

Obr. 61 – Delfín obecný

Moře v tropickém pásu se vyznačuje stejnou teplotou během
celého roku. Typickým zástupcem jsou žraloci, delfíni obecní
a mečouni obecní.
Moře v mírném pásu se vyznačuje menší druhovou pestrostí,
ale o to větším množstvím organismů. Z rostlin jsou typickým
zástupcem různé druhy řas. Ryby zde žijí v hejnech, například
sledi, tresky a lososovité ryby.
V mořích polárního pásu žijí kytovci, na severu velryba
grónská, kosatka dravá, narval jednorohý a na jihu plejtvák
obrovský. Na pobřeží žijí mroži lední a tuleni obecní.

Obr. 62 – Narval jednorohý

Zajímavou skupinou jsou
ryby žijící ve velké hloubce,
v místech jako je Marianský
příkop. Zde není dostatek
světla a živí se vším, co si
uloví.
Obr. 63 – Mečoun obecný

Obr. 64 – Plejtvák obrovský

Obr. 65 – Sledi v hejnu

Obr. 67 – Latimérie podivná

?

Otázky k opakování

1. Popiš jednotlivé oblasti oceánů a uveď 		
příklady živočichů.
2. Proč se lidé bojí žraloků?
3. Která oblast oceánu ti přijde zajímavá?

Obr. 66 – Kosatka dravá

Co už víme…?
Život v oceánu rozdělujeme podle podnebných pásů na
oblasti moře tropického pásu, moře mírného pásu a moře
polárního pásu. Oblasti se od sebe značně odlišují. V tropic
kém moři můžeme potkat žraloky a delfíny, v moři mírného
pásu zase velká hejna ryb a v polárním pásu velryby.
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Ohrožená příroda na Zemi

Věděli jste, že…?

I když je to těžké říci, největším ohrožením pro přírodu je člověk
a jeho činnost. Příroda sama sebe dokáže opravit, ale škody
způsobené člověkem opravuje dlouho a někdy je ani napravit
neumí. Většina poškození byla způsobena lidskou bezohled
ností. Zde si uvedeme jen některé příklady:
1) Kácení deštného pralesa má dost vážné následky: člověk při
chází o výrobnu kyslíku, mizí nepoznané druhy rostlin a zvířat,
ztrácíme jedinečný přírodní ekosystém. Deštný prales je kácen
ze dvou důvodů. Tím prvním je těžba a prodej dřeva a druhým
je získávání nové zemědělské půdy ( obr. 68). Bohužel takto
získaná pole přestávají být po několika letech úrodná.

z Ročně je vykáceno skoro 30 milionů hek
tarů pralesů, což představuje čtyřikrát větší
území, než je ČR.
z Nejhorší herbicid byl použit ve Vietnamu
americkou armádou, kde zamořil půdu a také způsobil místnímu obyvatelstvu nemoci
jako rakovina, mentální postižení a dokonce
i genetické mutace.
z V indickém městě Bhópál v roce 1984 uni
kl z chemické továrny Union Carbide jedova
tý plyn. Zemřelo 2500 lidí a více než 50 000
lidí mělo poškozený zrak.
z Dne 6. a 9. srpna 1945 byla bombardová
na japonská města Nagasaki a Hirošima, kde
zemřelo cca 250 000 lidí, většina na následky
ozáření.

2) Eroze půdy je způsobena nepromyšleným kácením stromů,
což vede ke zničení půdy a půdním sesuvům ( obr. 69). Sesuvy
mohou mít fatální následky pro člověka, například na Slovensku
v roce 1961 v obci Handlová, kde bylo zničeno 150 domů, silnice
i vedení vodovodu. Takových příkladů můžeme uvést mnoho
po celém světě. Dalším následkem je změna oběhu vody v pří
rodě, kdy bezlesé oblasti nejsou schopny pojmout vodu z dešťů
a následkem jsou pak povodně. S lesy mizí rostliny a zvířata.

Obr. 68 – Kácení deštných pralesů
v Amazonii

3) Používání insekticidů a pesticidů, což jsou látky určené
k hubení škůdců nebo rostlin za účelem ochrany sklizně. Nej
známější pesticid se jmenuje DDT a byl nalezen i v těle tučňáka
na jižním pólu. Což je dokladem, že člověk může poškodit příro
du i na velkou vzdálenost. Snížením počtu škůdců zemědělství,
přichází například ptáci o potravu a snižuje se jejich počet.
4) Ukládání odpadů, ať už se jedná obyčejný odpad nebo
odpad toxický, vede k nenávratnému poškozování přírody
( obr. 70). Asi nejhorší případ se stal v USA, kde byl nedaleko
města Niagara City ukládán toxický odpad. U obyvatel města,
které bylo postaveno v místě skládky, se ve zvýšené míře obje
vila rakovina. Další tragický případ se stal v japonském městeč
ku Minamata, kde chemická továrna vypouštěla do moře rtuť.
Rtuť se ukládala v rostlinách a tělech živočichů, ze kterých se
formou potravy dostala do těl místních obyvatel a poškodila vý
znamně jejich zdraví. Ukládání jedovatého i jaderného odpadu
na mořské dno je velmi nebezpečné, protože nádoby a obaly,
ve kterých je uložen, se postupně rozpadají ( obr. 71). Vyha
zování odpadů do moře, zejména plastů, způsobuje zcela nové
ohrožení, se kterým se příroda neumí vypořádat.
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Obr. 69 – Eroze půdy poškozeného lesa

Obr. 70 – Odpad v Indii

Obr. 71 – Barely s odpadem na arktickém
pobřeží

OBYVATELSTVO NA ZEMI
POČET OBYVATEL NA KM2

Obr. 5 – New York, velké město s vyšší
hustotou zalidnění
Obr. 4 – Mapa znázorňující hustotu zalidnění v Evropě

Rozmístění obyvatelstva na Zemi

Obr. 6 – Úrodná Mezopotámská nížina
podél řeky Eufrat

Obr. 7 – Západ slunce nad Nevadskou pouští

Obr. 8 – Vrchol Mt. Everestu v národním parku
v Nepálu

Co už víme…?
Na Zemi žije více než 7,2 miliardy
obyvatel a jejich počet stále roste.
Nejvíce lidí žije v Číně a Indii.
Rozmístění obyvatelstva na Zemi je
nerovnoměrné. Hustota zalidnění se
liší v závislosti na přírodních a sociál
ních podmínkách.

?

Otázky k opakování

1. Jak vypočítáš hustotu zalidnění Evropy?
2. Jsou ve vyspělých státech oblasti s nízkou
zalidněností?

Jednou ze základních charakteristik obyvatelstva na Zemi je
hustota zalidnění. Hustota zalidnění udává počet obyvatel
na 1 km2 ( obr. 4). Vypočítáme ji tak, že počet obyvatel konkrétního území vydělíme rozlohou daného území. V České
republice je například hustota zalidnění okolo 133 obyvatel/km2.
Rozmístění obyvatelstva na Zemi je však značně nerovnoměr
né. Na Zemi se nachází mnoho míst s nízkou a zároveň mnoho
míst s vysokou hustotou zalidnění. Proč tomu tak je? Jak jsme si
již v předchozích kapitolách vysvětlili, existuje spousta závislostí
mezi jednotlivými krajinnými sférami, které následně ovlivňují
rozmístění nejen obyvatel, ale dále se dozvíme, že i rozmístění
zemědělské a průmyslové výroby apod. Rozmístění obyvatel na
Zemi je tedy závislé na přírodních podmínkách, stejně tak jako
na těch společenských (sociálních). Do přírodních podmínek,
které ovlivňují zda jsou oblasti hustě či řídce osídlené, řadíme
hlavně nadmořskou výšku, vzdálenost od moře či oceánu,
vhodné klimatické podmínky nebo úrodnost půd. Do soci
álních podmínek řadíme úroveň zaměstnanosti, zájem o ces
tovní ruch, výskyt válečných konfliktů, kvalitu dopravy, vý
skyt obchodů, politickou situaci nebo úroveň hospodářství.
Vysoká hustota zalidnění bude obecně v těch oblastech, které
se nacházejí v mírném podnebném pásu při pobřeží oceá
nů a moří, v nížinách ( obr. 6) a podél velkých řek ( obr. 5).
V Evropě patří mezi nejhustěji zalidněné oblasti Nizozemsko
a Belgie. V Americe je to východní pobřeží USA a v Asii se
jedná především o Čínu, Indii a Indonésii.
Nízká hustota zalidnění je typická pro nepříznivé klimatické
podmínky. Jedná se především o subpolární a polární pod
nebný pás, dále vysoké horské oblasti, např. Himálaj ( obr. 8)
nebo tropické deštné lesy. Nepříznivé oblasti jsou dále pouště
( obr. 7) a polopouště, kde lidé nejčastěji trpí nedostatkem
vody.
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Národy, státy
Každý člověk získává v den, kdy se narodí, příslušnost k něja
kému národu, která úzce souvisí s přijetím určitého životního
stylu. Definice národa se liší, ale obecně pod pojmem národ
mluvíme o historicky utvořeném společenství lidí, na jehož
vzniku se podílely nejrůznější charakteristiky, jako je například
společné území, kultura, jazyk a společná mentalita obyva
tel. Existují jednonárodnostní státy. Mezi tyto státy můžeme
zařadit například Itálii, Portugalsko nebo Českou republiku. Dále
existují mnohonárodnostní státy, mezi které řadíme například
Velkou Británii, Rusko, USA nebo Belgii. V těchto státech spo
lu žijí lidé více národností. V některých státech žijí tzv. národnostní
menšiny. Tyto menšiny se objevují i v České republice, ale
pořád je více než 90 % obyvatel české národnosti.

Obr. 9 – Přírodní hranice České republiky

Stát je společenství lidí, kteří žijí trvale na určitém území
a které je ohraničeno hranicemi.
Hranice jsou přírodní a umělé. Přírodní hranice tvoří pohoří,
vodní toky apod. Typickým příkladem je Česká republika, která
má podél státních hranic jen přírodní útvary, jako jsou například
pohoří ( obr. 9). Hranice umělé jsou většinou hranice vzniklé
na základě nějaké dohody. Typickým příkladem je USA
( obr. 10) nebo země v Africe. Hranice zde vypadají, jako by je
někdo nakreslil pravítkem.
V různých státech se uplatňují různé způsoby vlády. Známe
demokratické státy, to jsou ty státy, kde mají lidé možnost
vyjádřit se k situacím odehrávajícím se v daném státě. Lidé si
v těchto státech volí své představitele. Oproti tomu existuje
diktatura. Jedná se o nedemokratickou formu vlády, kde je
všechna moc soustředěna do rukou jednoho člověka –
diktátora.
V rámci rozdělení států může
me také řešit, jakého je stát
ního zřízení. Republika je
taková forma státního zřízení,
kde si lidé volí svou hlavu stá
tu na určité volební období.
Hlavou státu je v tomto pří
padě prezident. Monarchie
je takové státní zřízení, kde je
vládnutí v moci panovníka
Obr. 12 – François Hollande,
(monarchy).
24. prezident Francouzské republiky
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Obr. 10 – Umělé hranice v USA

Obr. 11 – Česká vlajka

Co už víme…?
Svět je složený z kontinentů, na nich
leží světadíly a ty jsou rozděleny na
jednotlivé státy. Státy jsou ohraniče
ny hranicemi, buď přírodními, nebo
umělými. V konkrétních státech žijí
skupiny lidí, které spojuje společný
národ. Rozlišujeme jednonárodnost
ní a mnohonárodnostní státy. Tyto
státy mají různé státní zřízení a různé
formy vlády.

?

Otázky k opakování

1. V jakém případě můžeme říci, že žijeme
v mnohonárodnostním státě?
2. Jak bys vysvětlil/a rozdíl mezi republikou
a diktaturou?

HOSPODÁŘSTVÍ NA ZEMI

Průmyslová výroba

Sklo
sklářský průmysl

O průmyslové výrobě neboli druhém
sektoru světového hospodářství hovoříme
jako o výrobním sektoru. V rámci průmyslu
dochází ke zpracování surovin, které jsme
získali těžbou nebo zemědělstvím. Zpraco
váním surovin dochází k výrobě produktů,
které jsou určeny pro další průmyslová
odvětví nebo k prodeji a přímé spotřebě.
Mnoho výrobků lidem ulehčuje práci.
Příkladem může být traktor nebo kombajn,
které nahradily hospodářská zvířata a jed
noduché nástroje. Na příkladu traktoru
( obr. 16) si zkusíme vysvětlit základní
dělení průmyslové výroby.

Karoserie
hutnický průmysl
barva
chemický průmysl

motor
strojírenský
průmysl

pneumatiky
gumárenský průmysl

Obr. 16 – Nový, moderní traktor, využívaný v zemědělství

Těžký =
zpracovatelský
průmysl

Příklady výrobků

Energetický

Elektřina

Hutnický

Železo, ocel, hliník,
kolejnice

Strojírenský

Stroje pro výrobu,
dopravní prostředky

Chemický

Plasty, benzín,
hnojiva

Stavebních hmot

Cihly, panely, cement

Tab. 2 – Přehled těžkého průmyslu

V rámci průmyslu stavebních hmot
se zpracovávají písky a jíly. Vyrábí se
cement, cihly nebo panely.
Chemický průmysl se zabývá zpra
cováním ropy a výrobou pohonných
hmot. Využívají se k výrobě umělých
materiálů, jako jsou plasty nebo umělá
vlákna.

K tomu, abychom sestavili traktor potře
bujeme nejprve nějaké základní součástky,
jako jsou různé šroubky a matice. Dále
to jsou pneumatiky, karoserie, blatníky,
skla, kožené potahy sedačky, palivo
a další kapaliny, sklo. Všechny tyto sou
části traktoru se vyrábí v rámci několika
průmyslových odvětví.

Rozlišujeme různá dělení průmyslu. Základní dělení průmyslu
je na těžký (zpracovatelský) průmysl a lehký (spotřební)
průmysl. V rámci těžkého průmyslu vznikají zařízení, stroje
a materiály pro další výrobu. V rámci lehkého průmyslu dochází
k výrobě zboží, které je určeno k přímé nebo rychlé spotřebě.
Energetický průmysl je nejdůležitějším odvětvím v každé zemi
na světě. Využívají se obnovitelné zdroje energie, jako je voda,
vítr nebo sluneční energie, a neobnovitelné zdroje energie, jako
je uhlí, zemní plyn nebo uran pro jaderné elektrárny.
Nejčastějším typem elektráren jsou elektrárny tepelné.
Hutnictví je průmyslové odvětví, kde dochází ke zpracování
rud železa a oceli nebo barevných kovů (měď).
Strojírenský průmysl je zpravidla umisťován do blízkosti
hutnických závodů. Můžeme ho rozdělit na těžké strojírenství
(např. výroba lokomotiv a stavebních strojů) a lehké strojírenství
(výroba nářadí nebo kol). V České republice je v současnosti
nejvýznamnější průmysl automobilový. V Mladé Boleslavi jsou
závody Škoda Auto. Škoda má dále pobočky v Plzni, kde se
vyrábějí tramvaje a vlaky.
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Potravinářský průmysl je významné odvětví, protože zpraco
vává zemědělské suroviny a vyrábí potraviny. Většina potravi
nářských závodů je umisťována do blízkého okolí velkých měst
a do zemědělských oblastí v nížinách, protože z těchto oblastí
je to blízko ke spotřebitelům. V rámci potravinářského průmyslu
rozlišujeme dílčí obory, kterými jsou například mlékárenství,
pekařství, cukrovarnictví nebo masný průmysl.
Textilní průmysl patří mezi nejstarší průmyslová odvětví. Zpra
covávají se přírodní materiály, kterými jsou bavlna, len, hedvábí
nebo vlna, ale také umělé materiály, kterým je například poly
ester. Mezi výrobky patří nejrůznější textilie, potahy nebo látky.
Tyto látky jsou dále zpracovávány v oborech textilního průmys
lu, kterými jsou oděvní a kožedělný průmysl ( obr. 17, 18).
Podobně dlouhou tradici jako textilní průmysl má i sklářský
a keramický průmysl. Vyrábějí se sklenice, porcelán a keramika.
Tyto závody jsou koncentrovány do oblastí s dostatkem
surovin, kterými jsou kaolin, sklářské písky a jíl.

Lehký = spotřební
průmysl

Příklady výrobků

Potravinářský

Mouka, pečivo,
uzeniny, nápoje,
cukrovinky

Textilní a oděvní

Koberce, oděvy

Elektrotechnický

Počítače, televize,
telefony

Sklářský a
keramický

Sklenice, talíře

Papírenský

Papír

Dřevozpracující

Nábytek, hudební
nástroje

Tab. 3 – Přehled lehkého průmyslu

Elektrotechnický průmysl je nejmladším průmyslovým
odvětvím. Vyrábí počítače, televize nebo mobilní telefony. Zdo
konalování procesu výroby se soustřeďuje do vyspělých států
a montážní závody jsou soustředěny do rozvojových zemí, pro
tože tam mají firmy k dispozici levnější pracovní sílu ( obr. 19).
Významný je dále dřevozpracující průmysl. Vyrábí se například
nábytek. Z tropických deštných lesů se dováží vytěžené dřevo
pro výrobu nejen nábytku, ale i hudebních nástrojů. Nebo se
používá pro výrobu srubů. Známou firmou, která prodává
nábytek, je švédská firma IKEA.

Obr. 17 – Textilní továrna na výrobu bavlně
ného vlákna v Číně

Obr. 18 – Látky, produkt textilního průmyslu

Co už víme…?
Průmysl dělíme na těžký a lehký. Součástí průmyslu je těžba
nerostných surovin a výroba elektrické energie. Těžký
průmysl se specializuje na výrobu strojů, jejich zařízení
a materiál pro další výrobu. Lehký průmysl se specializuje na
výrobu zboží určeného pro spotřebu.
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Obr. 19 – Elektrotechnický průmysl vyrábí
například počítače nebo tablety

?

Otázky k opakování

1. Jak a podle čeho dělíme průmysl?
2. Jedeš na dovolenou s rodiči autem. Víme,
že auto vzniká v mnoha továrnách. Vysvětli,
jak se k vám auto z výroby dostalo.

VÝZNAM SVĚTOVÝCH ORGANIZACÍ

Světové organizace a jejich význam

Obr. 1 – Logo OSN

Obr. 2 – Logo UNICEF

Obr. 33 – Velká čínská zeď

Obr. 3 – Logo UNESCO

Obr. 4 – Vlajka NATO

Ve světě se vyskytuje čím dál více problémů, které je potřeba
řešit. Jednotlivé státy samy o sobě by si s těmito problémy
neporadily a právě z tohoto důvodu dochází k sjednocování
států do nejrůznějších mezinárodních organizací, jejichž
cílem je většinou řešení konkrétních problémů. Problémy,
které mohou státy řešit, mají nejrůznější povahu. Může se
jednat o pomoc při přírodních katastrofách. Mohou se snažit
ulevit si mezi sebou na daních a clech při obchodování.
Umožňují volný pohyb osob mezi jednotlivými státy v dané
organizaci. Některé organizace se snaží pomáhat rozvojovým
zemím a snaží se také řešit politické spory.
V Organizaci spojených národů, zvané OSN ( obr. 1), jsou členy
téměř všechny mezinárodně uznávané (suverénní) státy světa.
Tato organizace vznikla po druhé světové válce v roce 1945
z důvodu ochrany světa před dalšími ozbrojenými konflikty
a válkami. Sídlo OSN je v New Yorku. Hlavním cílem této orga
nizace je udržovat mezinárodní mír a bezpečnost ve světě
či dodržování lidských práv. V rámci OSN vznikly další dílčí
organizace, jako např. Světová zdravotnická organizace,
Dětský fond UNICEF ( obr. 2) a organizace OSN pro výchovu,
vědu a kulturu známá pod označením UNESCO ( obr. 3).
Další organizací je Severoatlantická aliance, známá pod ozna
čením NATO ( obr. 4). Jedná se o vojenskou organizaci. Sídlo
NATO je v Bruselu. Základním cílem této organizace je ochrana
svobody a bezpečnosti všech členských států, a to jak politic
kými, tak vojenskými prostředky, avšak v souladu se zásadami
základní listiny práv a svobod. NATO má 28 členů. Česká
republika vstoupila do NATO v roce 1999.
Velice důležitou organizací v Evropě je mezinárodní ekono
mická organizace známá jako Evropská unie (EU, obr. 5).
Evropská unie byla založena v 90. letech 20. století, ale předchá
zelo jí několik společenství, z kterých se následně vyvinula
Evropská unie v takové podobě, v jaké ji známe dnes. EU je
založena na hospodářské a politické spolupráci. V Evropské
unii je 28 států Evropy. Česká republika vstoupila do EU v roce
2004. Společnou měnou některých států EU je euro. Hlavním
cílem EU je vytvoření společného trhu, hospodářství a měny
v Evropě.
Skupinová práce:

Obr. 5 – Vlajka EU

Kdybyste se přestěhovali do jiné země (stali se imigranty),
jak byste se snažili zdomácnět a zapojit se do společnosti?
Co byste se museli naučit, jaké byste hledali zaměstnání?
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SVĚTOVÉ ORGANIZACE

VÝZNAM SVĚTOVÝCH ORGANIZACÍ
Organizace zemí vyvážející ropu (OPEC, obr. 6) sdružuje ty
státy světa, které těží ropu a dále s ní obchodují. Hlavní sídlo
této organizace je ve Vídni. Mezi tyto státy řadíme Alžírsko,
Angolu, Ekvádor, Indonésii, Irák, Írán, Katar, Kuvajt, Libyi, Nigérii,
Saudskou Arábii, Spojené arabské emiráty a Venezuelu.
Významným nositelem hodnoty ve světě jsou peníze. V různých
státech světa se platí jinými měnami. Evropská unie se snaží
zavést jednu společnou měnu, kterou je euro ( obr. 7). V USA
se platí dolarem ( obr. 8) a ve Velké Británii se i přesto, že je
členem Evropské unie, platí librami ( obr. 11).

Obr. 6 – Logo OPEC

Obr. 7, 8, 9 – Euro, libra, dolar
Obr. 10 – Bankovky a mince euro
Věděli jste, že…?
Na dolarových bankovkách, které jsou k získání v hodnotách 1, 2, 5, 10, 20,
50 a 100 dolarů, jsou většinou vyobrazeni američtí prezidenti ( obr. 12).
Na pětidolarové bankovce je vyobrazen portrét Abrahama Lincolna
a na druhé straně Lincolnův památník. Dvoudolarovou bankovku zdobí
prezident Thomas Jefferson a na druhé straně lze nalézt obraz Deklarace
nezávislosti od Johna Trumbulla. A na nejmenší, jednodolarové bankovce
je vyobrazen George Washington a na druhé straně se nachází státní znak
Spojených států amerických, orel bělohlavý.
Na eurobankovkách ( obr. 10) jsou na předních stranách vyobrazeny
okna a portály, které symbolizují otevřenost a spolupráci v Evropě. Na zad
ních stranách bankovek jsou různorodá provedení mostů z nejrůznějších
částí Evropy. Mají symbolizovat úzké vazby mezi jednotlivými evropskými
národy.

Obr. 11 – Bankovky a mince libry

Na zadních stranách euromincí mají právo jednotlivé členské státy Evrop
ské unie vyobrazit své národní symboly. Jednotné musí zůstat pouze orá
mování kruhem s dvanácti hvězdami. Vybrané symboly ovšem jednotlivé
země nemohou dále měnit. Výjimku tvoří pouze zobrazení hlavy státu.
Obr. 12 – Dolarové bankovky s historickými
postavami USA

Co už víme…?
Hlavní mezinárodní organizace jsou OSN, NATO, EU a OPEC.
Mezinárodní organizace vznikají z nejrůznějších důvodů –
politických, ekonomických nebo humanitárních.
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?

Otázky k opakování

1. Česká republika je členem několika 		
organizací. Které to jsou?
2. Jak se liší organizace NATO od EU?

REJSTŘÍK POJMŮ (SLOVNÍČEK)
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V úvodu se učebnice zabývá vesmírem a detailněji charakterizuje sluneční soustavu.
soustavu.
Následují kapitoly týkající se Země
Země,, konkrétně vytváření zemského povrchu a toho,
jak se na Zemi orientovat za pomoci map. Další kapitoly seznamují žáky s jednotlivými

PLANETA ZEMĚ

přírodními sférami naší planety – litosférou, atmosférou, hydrosférou, pedosférou
a biosférou.

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

Základní učivo je doplňováno poutavými zajímavostmi označenými speciálními
piktogramy. Průběžně jsou zařazovány barevně odlišené panely se stručným
shrnutím probíraného učiva, každý tematický celek je doplněn otázkami k opakování.
opakování.
Všechny tyto grafické detaily, obrázky, grafy a fotografie napomáhají k lepšímu
osvojení učiva. Učebnice se cíleně zaměřuje na rozvíjení samostatného a logického
myšlení vhodně kladenými otázkami na konci každé kapitoly.

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý zeměpis 6
vhodný k utužení získaných znalostí. I on má velmi
příjemné barevné grafické zpracování,
zpracování,
logické uspořádání a velké množství obrázků
pro lepší pochopení učiva.

ISBN: 978-80-7563-112-1

Učebnice je připravena v souladu
9

788075

631121

s Rámcovým vzdělávacím programem.

Hravý zeměpis 6 – Planeta Země

Tematicky navazují kapitoly, které se věnují obyvatelstvu jednotlivých zemí,
jeho rozvrstvení,
rozvrstvení, světovému hospodářství a mezinárodním organizacím.
organizacím.
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