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Měl bych: 

  Znát období vývoje člověka a odlišnosti od předchůdců. 

 Prohloubit si znalosti funkcí orgánů v těle člověka.  

 Chápat vliv péče o své zdraví. 

 Prohloubit si znalosti o významu živočichů v přírodě a pro člověka. 

 Poznat kladný a záporný vliv člověka na životní prostředí. 

 Rozlišovat ekosystémy. 

 Prohloubit znalosti o vzniku Země, zemské kůry a života. 

 Znát význam hornin, nerostů, půdy, vody, vzduchu a chápat význam jejich 

ochrany. 
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PŮVOD A VÝVOJ ČLOVĚKA 
 
Člověk patří do skupiny savců. Má některé shodné znaky s lidoopy (šimpanz, gorila, 

orangutan), např. ploché nehty, lysé dlaně a chodidla, stejný počet obratlů apod. 

Předchůdci člověka a lidoopů žili před 20 miliony lety. 

Prošel během svého vývoje dvěma 

důležitými změnami. Tělesnou – 

postupné napřimování, chůze po 

dvou končetinách, uchopovací 

schopnost a psychickou – 

zvětšování mozku, rozvoj rozumových schopností, artikulovaná řeč atd.  

Dnešní člověk je výsledkem dlouhodobého vývoje. Předchůdci člověka žili 

v pralesích a pohybovali se po čtyřech končetinách přizpůsobených k lezení po 

stromech. Změnami podnebí se pralesy přeměnily v travnatou step a člověk tak 

přestal lézt po stromech a začal se pohybovat po zemi. Postupně se u něj vyvinuly 

typické lidské znaky: vzpřímená postava, větší mozková část na lebce, dolní 

končetiny přizpůsobené k chůzi a palec na ruce, který je schopen opozice (důležité 

pro úchop).  

Nejnižší vývojové období tvoří opočlověk. Žil v jeskyních a používal primitivní 

nástroje – kameny, větve stromů. Dorozumíval se skřeky. Z opočlověka se vyvinul 

pračlověk. Žil v tlupách, dorozumíval se primitivní řečí, posunky a používal nástroje 

z kamene a dřeva (oštěpy…). Znal již oheň. Z pračlověka se vyvinul člověk 

předvěký. Vyráběl nástroje, zbraně, zpracovával kov, budoval obydlí. Lovil velká 

zvířata. Tvořil různé ozdoby a jeskynní malby. Z tohoto typu člověka vznikl člověk 

dnešní – člověk rozumný. Stavba jeho těla je stejná jako u dnešních lidí. 

O vývoji člověka se dozvídáme z kosterních pozůstatků. Nejstarší nálezy vědci 

nacházejí v Africe, o které se říká, že je kolébkou lidstva, dále v Asii a v Evropě. 

Věda, která studuje původ a vývoj člověka se nazývá antropologie. 

 

 

 

OTÁZKY: 1. Čím se zabývá antropologie? 

                 2. Proč se Africe říká kolébka lidstva? 

      3. Čím se lišil opočlověk od člověka   

          předvěkého? 

      4. Porovnej a popiš rozdílné znaky  

          kostry člověka a lidoopa. 

 

 

 

 

 

BIOLOGIE ČLOVĚKA       1.                      
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BIOLOGIE ČLOVĚKA       1.                      
 
KOSTRA A POHYBOVÁ SOUSTAVA 
 
Pohybovou soustavu tvoří kosti a svaly. Kosti a svaly umožňují pohyb člověka. 

Kostra je oporou lidského těla. Skládá se z jednotlivých kostí, ve kterých se tvoří 

krvinky. V kostech je také zásobárna vápníku, který je velmi důležitý pro správnou 

funkci organismu. Podle tvaru rozeznáváme kosti dlouhé, krátké a ploché. Některé 

kosti jsou k sobě připojeny klouby. 

Kostra člověka se skládá z: lebky, hrudníku, páteře, pánve, horních a dolních 

končetin. 

Lebka chrání uvnitř uložený mozek. Je složena z několika menších 

kostí. Kost spánková, čelní, týlní, lícní, horní a dolní čelist atd.  

 
Hrudník chrání srdce a plíce. Tvoří ho kost 

hrudní a 12 párů žeber.  

 
Páteř je složena z 33–34 obratlů. 

V obratlích jsou otvory, jimiž 

prochází životně důležitá mícha. Páteř člověka je dvakrát 

esovitě prohnutá.  

 
Pánev chrání pohlavní orgány muže a 

ženy.  

Kostra tedy není jen oporou lidského 

těla, ale má také ochranný charakter.  

Onemocnění opěrné soustavy 

Při dlouhém nošení nevhodné obuvi se tvoří tzv. plochá 

noha. Když člověk jednostranně zatěžuje páteř, vzniká 

vybočení páteře. Ochabnutím zádových svalů vznikají plochá nebo kulatá záda. 

K poranění kostí dochází při různých úrazech. Vznikají tak zlomeniny, vymknutí 

kloubu apod. U jakéhokoliv poranění je nutné vždy vyhledat lékařskou pomoc. 

 

Svaly jsou připojeny ke kosti a umožňují tak pohyb. V těle člověka je asi 600 svalů. 

Dělí se na svaly hlavy, trupu a končetin. Svaly je třeba neustále posilovat.  

Velký význam pro člověka má pohyb. Nejpřirozenějším pohybem je chůze. Jestliže 

se člověk nehýbe, svalová hmota ubývá a svaly ochabují a slábnou.  

Onemocnění pohybové soustavy 

Při neopatrném pohybu může dojít také ke zranění svalů a šlach (natažení nebo 

přetržení). Při nadměrné zátěži vnikají záněty šlach, může dojít k natažení nebo 

přetržení svalů. 

 

OTÁZKY: 1. K čemu slouží kostra? Vyjmenuj její hlavní části. 

                 2. Vysvětlete, v čem spočívá význam svalstva pro člověka. 
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BIOLOGIE ČLOVĚKA       1.                      
 
DÝCHACÍ A OBĚHOVÁ SOUSTAVA 
 

Dýchací soustava slouží k přijímání kyslíku a odstraňování oxidu uhličitého. 

K dýchací soustavě patří dýchací cesty 
(nosní dutina, nosohltan, hrtan, 
průdušnice, průdušky) a plíce.  
Dýchání má 2 fáze: vdech a výdech. 

Dýchání umožňují mezižeberní svaly 

a bránice. Dospělý člověk se nadechne 

asi 15krát za minutu. Děti dýchají rychleji. 

V dýchacích cestách se často hromadí 

hlen, prach a jiné nečistoty. Člověk se 

těchto nečistot zbavuje tzv. obrannými 

reflexy – kýcháním a kašláním. 

Dýcháním dodáváme tělu potřebný kyslík. Máme proto pracovat v místnostech 

s čistým vzduchem, hodně sportovat a pohybovat se na čerstvém vzduchu. Dýchací 

soustavě škodí prach, výfukové plyny z motorových vozidel a kouření.  

Mezi onemocnění dýchací soustavy patří alergické onemocnění – astma, záněty 

horních cest dýchacích (rýma) a dolních cest dýchacích (zápal plic). Velmi 

těžkým onemocněním je rakovina plic, která postihuje hlavně kuřáky. Proto je lepší 

s kouřením nikdy nezačínat!!! 

 

Oběhová soustava zajišťuje oběh krve. Krví se roznáší kyslík  

a potřebné živiny do všech částí těla. Krev je tělní tekutina, která 

proudí v cévách (tepnách, žilách, vlásečnicích). Tvoří ji červené     

a bílé krvinky a krevní destičky. Červené krvinky přenášejí 

kyslík z plic do těla. Bílé krvinky brání organismus proti infekci 

a krevní destičky jsou důležité pro srážení krve při poranění.  

Oběh krve v těle zajišťuje srdce. Je to dutý orgán, 

který je uvnitř rozdělen na 2 síně a 2 komory. Srdce 

pracuje jako pumpa. Nasává neokysličenou krev ze 

žil a vytlačuje okysličenou krev do tepen a tím do 

celého těla. Srdce pracuje bez přestávky celý život. 

Musíme je proto šetřit.  

 

Mezi častá onemocnění krve patří chudokrevnost (malý počet červených krvinek), 

leukémie (nadměrné množství bílých krvinek) nebo hemofilie (zvýšená krvácivost). 

Nejčastějším onemocněním oběhové soustavy je vysoký krevní tlak, který může 

způsobit srdeční infarkt. Mezi hlavní příčiny infarktu patří nesprávná výživa, kouření 

a nedostatek pohybu. 

OTÁZKY: 1. Jaký význam má dýchání a krev pro člověka? 

                 2. Vysvětlete význam červených a bílých krvinek a krevních destiček. 
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BIOLOGIE ČLOVĚKA       1.                      
  
TRÁVICÍ SOUSTAVA 
 
Aby měl člověk dostatek energie, musí přijímat potravu. Právě potravou získává 

člověk potřebné stavební látky -  živiny a energii. Nestravitelné, tzv. odpadní látky se 

odstraní z těla ven. Trávicí soustava začíná otvorem ústním a končí otvorem řitním. 

Připojeny jsou také slinné žlázy, slinivka břišní a játra.  

Ústa přijmou potravu, jazyk a zuby ji 

rozmělní. Zuby se dělí na řezáky, špičáky, 

zuby třenové a stoličky. Dětský chrup má  

20 zubů, trvalý 32. Z úst se sousto posouvá 

dál do hltanu, jícnu a žaludku. Zde se 

společně se žaludečními šťávami potrava 

dále mělní až na kašovitou hmotu. 

Ze žaludku se tato kašovitá hmota dostane 

do dvanáctníku, kde se za pomoci žluči 

z jater a žlučníku rozloží na dále 

vstřebatelné látky. Odsud putuje 

natrávenina do tenkého střeva. Tenké 

střevo je 5-7 metrů dlouhé. Zde se potrava 

dále štěpí a potřebné živiny se vstřebávají 

do krevního oběhu. Nevstřebatelná část 

postupuje dále do tlustého střeva. Tlusté 

střevo je dlouhé asi 1,5 metru. Nepotřebná 

„kaše“ se zde zahušťuje a tvoří se z ní 

stolice, která opouští tělo konečníkem. 

 Častým onemocněním trávicí soustavy je onemocnění zubů. Bakterie v ústech 

rozkládají zbytky potravy a přitom vznikají kyseliny, které poškozují zubní sklovinu. 

Vzniká tak nejenom zubní kámen, ale často také zubní kaz. Ochranou proti těmto 

onemocněním je pravidelné čištění zubů!!! 

Mezi nepříjemné choroby trávicího systému patří průjmová onemocnění nebo 

žloutenka. Žloutenka je infekční onemocnění a přenáší se špinavýma rukama nebo 

např. neomytou potravou. 

Závažným onemocněním je mentální anorexie a bulimie. Nejčastěji těmito 

poruchami příjmu potravy trpí dívky ve věku 13-16 let. Onemocnění jsou velmi 

nebezpečná, dívky mohou být v ohrožení života. 

Nejčastějším onemocněním dnešní doby je nadváha. Hlavní příčinou je vysoký 
příjem cukrů a tuků v potravě a zároveň velmi málo pohybu. 
 
OTÁZKY: 1. Vysvětli význam trávicí soustavy pro člověka. 

                 2. Proč je důležité, aby měl člověk zdravý chrup? 

                 3. Uveďte hlavní příčinu nadváhy. 
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BIOLOGIE ČLOVĚKA       1.                      
 
VYLUČOVACÍ SOUSTAVA 
 
Vylučovací soustava slouží k vylučování odpadních látek z těla prostřednictvím moči. 

Základním orgánem jsou ledviny. Jsou 2 a jsou uloženy po obou stranách bederní 

páteře. Ledvinami protéká krev a filtruje se (čistí). 

Odpadní tekutina, která zde vzniká, se nazývá moč. 

Moč odtéká močovodem do močového měchýře, 

který tvoří „zásobní nádrž“ pro moč. Je-li překročen 

určitý objem (cca 300 ml), vyvolá to u člověka 

potřebu k močení. Moč odtéká z močového měchýře 

močovou trubicí ven z těla. 

Onemocnění ledvin nejčastěji způsobuje alkohol, 

nadměrné solení a přejídání a nedostatek 

pohybu. 

Mezi častá onemocnění vylučovací soustavy patří 

záněty močových cest. Záněty často vznikají, když 

člověk prochladne. Pokud přijímáme nedostatečné 

množství tekutin, mohou v ledvinách vzniknout močové kameny. Z moče se 

vysrážejí drobné kamínky, ucpou močovody a brání tak odtoku moči. Onemocnění 

bývá velmi bolestivé a kameny se většinou odstraňují operativně. Proto lékaři 

doporučují vypít 2-3 litry tekutiny denně. 

 

 

 

 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

OTÁZKY: 1. Jakou funkci mají ledviny?                 

                 2. Jakou funkci má močový měchýř a kde je uložen? 

                 3. Co poškozuje funkci ledvin? 
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BIOLOGIE ČLOVĚKA       1.                      
 
SOUSTAVA KOŽNÍ 
 
Kůže je největším orgánem člověka. Plní několik důležitých úkolů. Pokrývá tělo a 

chrání ho před bakteriemi, poraněním a UV zářením. Vylučuje také odpadní látky, 

a to mazovými a potními žlázami. Kůží člověk vnímá teplotu, chlad, tlak i bolest. 

Kůže se skládá ze tří vrstev. 

Pokožka je svrchní vrstva kůže. Pokožka obsahuje určité množství pigmentového 

barviva - melanin, které tak ovlivňuje barvu kůže a chrání před slunečním zářením.  

Pod pokožkou se nachází škára. Tato vrstva je bohatě prokrvena. Součástí škáry 

jsou i potní a mazové žlázy. Potní vylučují pot, mazové zmašťují pokožku, vlasy a 

chlupy. V kůži se dále nachází pachové a mléčné žlázy. Ze škáry vyrůstají vlasy, 

chlupy, řasy, obočí a nehty. 

Třetí, nejspodnější vrstvu tvoří podkožní vazivo. Tato vrstva je složena z určitého 

množství tukových buněk. Tukové buňky slouží jako izolační vrstva a ochrana před 

mechanickými nárazy. 

 
                  pokožka               

 

 
                  škára 

 

 

 
                  podkožní vazivo 

 

 

Kůže je důležitý orgán, proto o ni musíme denně pečovat. Sprchujeme se a 

omýváme. Suchou kůži ošetřujeme různými krémy a tělovými mléky. Proti 

nadměrnému pocení a zápachu potu používáme deodoranty. Vlasy si podle 

potřeby umýváme a nehty na rukou a nohou pravidelně stříháme. 

Právě proto, že je kůže největším orgánem, který navíc pokrývá tělo, bývá velmi 

často postižena různým onemocněním. Nejčastějšími onemocněními bývají ekzémy 

a akné. Ekzémy vznikají z různých příčin, nejčastěji jsou projevem alergických 

reakcí. Akné se objevuje v době dospívání a postupně s přibývajícím věkem vymizí. 

Zákeřné onemocnění je rakovina kůže. Příčinou je UV-záření, a proto se 

nedoporučuje nadměrné slunění. Měli bychom používat krémy a brýle s UV-filtry. 

Dalšími onemocněními jsou např. bradavice, opary nebo kožní plísně. 

 

OTÁZKY: 1. Jaký význam má kůže pro člověka? 

                 2. Ze kterých hlavních částí je kůže složena? 

                 3. Které žlázy jsou v kůži a jaký mají význam? 

                 4. Proč je důležitá pravidelná hygiena kůže? 
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BIOLOGIE ČLOVĚKA       1.                      
 
NERVOVÁ A HORMONÁLNÍ SOUSTAVA 
 
Nervová soustava řídí činnost všech orgánů v těle. Zpracovává informace z vnějšího 

i vnitřního prostředí, vytváří odpovědi a vysílá příkazy zpět určitému orgánu. 

Nervovou soustavu tvoří: 

 centrální nervová soustava (mícha a mozek)   

 obvodové nervy. 

Mícha je trubice uvnitř páteře. Vede z mozku a vychází 

z ní míšní nervy. Prostřednictvím míchy získává mozek 

informace a reaguje tak na změny vnějšího prostředí. 

Dostředivé nervy přivádějí informace do míchy a 

odstředivé nervy vedou odpovědi k výkonným orgánům. 

Mozek je nenahraditelný a velmi složitý orgán, který je 

uložený v lebce. Přijímá informace ze všech orgánů, 

zpracovává je a třídí a vysílá zpět odpovědi k orgánům. 

Mozek můžeme dělit na mozkový kmen, mezimozek, 

mozeček a koncový mozek. Nejdokonalejší částí mozku je 

na povrchu šedá kůra mozková, která je zbrázděná 

rýhami, mezi kterými se nachází mozkové závity. 

Mozek je životně důležitým orgánem, který může být 

postižen různými nemocemi. Nejčastěji jsou to cévní onemocnění, infekční 

onemocnění mozku, nádory a různá poranění. Většinou jsou to závažné stavy, 

které se musí neprodleně lékařsky řešit. 

Nervová soustava je navzájem propojena se 

soustavou hormonální. Hormony jsou 

látky, které jsou rozváděny krví do celého těla 

a roznáší vzkazy. Tvoří se ve speciálních 

žlázách, které se nazývají žlázy s vnitřním 

vyměšováním. Hormony se podílí na růstu 

a rozmnožování. Hlavní hormonální žlázou 

je podvěsek mozkový, protože řídí činnost 

jiných hormonálních žláz. Další žlázy 

s vnitřním vyměšováním jsou uvedené na 

obrázku. Každá žláza vyměšuje jiný hormon, 

který má jiné účinky. Některé ovlivňují růst, 

jiné řídí množství cukru v těle, další připravují 

organismus na zátěž a stres atd. 

Nejznámějším onemocněním hormonální 

soustavy je cukrovka. Je to onemocnění 

slinivky břišní. Každý, kdo onemocní cukrovkou, musí dodržovat přísnou dietu. 

OTÁZKY: 1. Jak dělíme nervovou soustavu?   

                 2. V čem spočívá význam hormonů? 
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SMYSLOVÉ ÚSTROJÍ 
 
Smyslové ústrojí nám pomocí smyslových orgánů umožňuje vnímat okolní svět. 
Smyslovými orgány vnímáme pět smyslů. Zrak, sluch, čich, hmat, chuť.  
Pomocí těchto smyslů získáváme informace z okolního 
prostředí, pomocí nervů se dostanou do mozku, nervová 
soustava tyto informace zpracuje a reaguje na ně.  
Orgánem zraku je oko. Zrakem získáváme až 80% 
informací. Zrakem vnímáme barvy, světlo, tvary nebo 
pohyb. Oko je tvořeno bělimou, cévnatkou, sítnicí, rohovkou 
a duhovkou. K onemocněním zraku patří např. 
dalekozrakost, krátkozrakost, šilhavost, záněty spojivek 
a nejzávažnější poruchou zraku je slepota. 
Orgánem sluchu je ucho. Sluchem vnímáme zvuk. Ucho 
se dělí na vnější – boltec a zvukovod, střední – 3 sluchové kůstky a vnitřní ucho - 
hlemýžď a polokruhovité kanálky. Schopnost vnímat zvuky se stářím snižuje. 
Nejzávažnější poruchou sluchu je hluchota. 
Orgánem chuti je jazyk. Na povrchu jazyka jsou chuťové pohárky, které vnímají 
slanou, sladkou, hořkou a kyselou chuť. 
Orgánem čichu je nos. V nose jsou čichové buňky, kterými cítíme pach a vůně. 
Orgánem hmatu je kůže, ve které jsou hmatová tělíska, která vnímají teplo, bolest, 
chlad, tlak a dotek. Nejvíce hmatových tělísek je na konečkách prstů, dlani, krku        
a obličeji. Nejméně na zádech. 
Smyslové orgány se mohou při úrazech snadno poškodit!!!! 
 

OTÁZKY: 1. Ze kterých základních    

                    částí se skládá oko? 

                2. Které základní chutě    

                    rozeznáváme jazykem? 

                3. Kde jsou uložena tělíska     

                    pro vnímání tepla a    

                    bolesti? 

                4. Popiš podle modelu části   

                    ucha. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

BIOLOGIE ČLOVĚKA       1.                      
 
STAVBA A ČINNOST POHLAVNÍCH ORGÁNŮ 
 
Pohlavní orgány slouží k pohlavnímu rozmnožování. V pohlavních orgánech vznikají 

pohlavní buňky, které přenášejí genetické informace. Pohlavní ústrojí tvoří vnější      

a vnitřní pohlavní orgány. Jiné jsou u muže, jiné u ženy. 

Pohlavní soustava muže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavním úkolem mužských pohlavních orgánů je tvorba spermií. Ty vznikají ve 

vnitřním pohlavním ústrojí, v mužských pohlavních žlázách – varlatech. Spermie se 

začínají tvořit v pubertě a tvoří se až do stáří. Ve varlatech vzniká mužský pohlavní 

hormon – testosteron. Dalším vnitřním pohlavním ústrojím je chámovod, který 

spojuje nadvarle s močovou trubicí a prostata, kde se vytváří tekutina. Tato tekutina 

se mísí se spermiemi a vzniká semeno (ejakulát), které je při pohlavním vzrušení 

vypuzováno chámovodem z těla ven. Vnějším pohlavním ústrojím je penis a šourek. 

Pohlavní soustava ženy 

 

 

 

 

Hlavním úkolem ženských pohlavních 

orgánů je tvorba vajíček. Ty vznikají ve 

vaječnících. Vajíčka dozrávají také 

v pubertě a jejich dozrávání končí kolem 50. roku věku. Zralé vajíčko se uvolňuje 

z vaječníku každý měsíc. Pokud je oplozené, zahnízdí v děloze, pokud není, 

vyplavuje se z těla ven s malým množstvím krve. Tomuto říkáme menstruace. 

Při pohlavním styku se přenášejí pohlavní nemoci, jako např. kapavka, syfilis nebo 

AIDS. Častá také bývá rakovina děložního čípku, proti které se lze očkovat. 

OTÁZKA: 1. K čemu slouží pohlavní orgány člověka? 
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DĚDIČNOST 
 
Dědičnost je schopnost rodičů předávat určité znaky svým potomkům, např. barvu 

kůže, očí, vlasů, ale také různé choroby. Děti jsou vždy podobny svým rodičům. 

Předávání takovýchto informací se děje při pohlavním styku – při rozmnožování. 

Každá získaná informace o dědičných vlastnostech se nazývá gen. Některé geny se 

prosadí více – jsou převládající (dominantní). Jiné geny jsou skryté a mohou se 

objevit až v další generaci potomků. Geny pro tmavou barvu kůže nebo očí jsou 

dominantní. Když má např. matka hnědé oči a otec modré, pak všechny jejich děti 

budou mít hnědé oči. 

Věda, která se zabývá rodovou podobností, dědičností, se nazývá genetika. 

Zakladatelem genetiky byl Johan Gregor Mendel.  

 

 

Mendel prováděl pokusy s křížením hrachu. Křížil hrách 

s různou barvou semen. 

 

 

Dodnes lidé využívají znalosti dědičnosti v mnoha oborech. Při šlechtění rostlin a 

živočichů, v kriminalistice, při určování otcovství, při umělém oplodnění u párů, 

které nemohou mít vlastní děti (lékaři provedou oplodnění vajíčka mimo tělo matky a 

oplodněné vajíčko přenesou do těla matky, kde se dál vyvíjí a roste) nebo při 

klonování. Klonování je umělý způsob rozmnožování, při kterém vědci vytváří nové 

jedince – klony. Nového jedince vytvoří z buněk rodiče. Nový jedinec je pak zcela 

shodný s rodičem.  

 

Prvním naklonovaným živočichem byla ovce Dolly, která se 

narodila v roce 1997 ve Skotsku. 

 

OTÁZKY: 1. Co je dědičnost? 

                 2. Kdo je zakladatelem genetiky? 

                 3. Jaké je využití dědičnosti? Uveď příklady. 
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LÁTKY OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ 
 
Všude kolem nás žije velké množství různých organismů. Některé z nich mohou 

způsobovat lidem velká trápení. Mezi nejmenší a nejjednodušší živé organismy patří 

viry a bakterie. Jsou viditelné pouze pod mikroskopem po velkém zvětšení. Rozdíl 

mezi nimi je ten, že bakterie mají buňku. Říkáme, že jsou jednobuněčné. Setkat se 

s nimi můžeme opravdu kdekoliv - v dopravních prostředcích, v nákupních centrech, 

ve výtahu, na penězích apod. Bakterie a viry se pak přenesou na člověka velice 

jednoduše. Před těmito záškodníky je třeba se chránit. Stačí dodržovat jednoduché 

hygienické návyky. 

Bakterie žijí téměř všude. Jsou nejrozšířenější skupinou organismů na 

celém světě. Bakterie se rozmnožují dělením. Dělení bakterií probíhá 

velice rychle. Za příznivých podmínek se dělí každých 20 min.  

Způsobují různé druhy onemocnění. V dýchací soustavě člověka 

vyvolávají záněty. Nejčastěji záněty průdušek, zápal plic nebo angínu. V trávicí 

soustavě bakterie mohou způsobit průjmová onemocnění. Bakterie přenáší také 

klíšťata. Způsobují onemocnění zvané borelióza. Onemocnění způsobená 

bakteriemi léčíme antibiotiky, která musí předepsat lékař. Některým nemocem 

způsobeným bakteriemi předcházíme očkováním. 

Ne všechny bakterie jsou však škodlivé. Některé mohou být člověku i prospěšné, 

např. bakterie žijící v našich střevech. Živí se zbytky potravy a pomáhají je přeměnit 

na stolici. 

Některé bakterie se využívají při výrobě různých výrobků, např. při výrobě kyselého 

mléka, jogurtů, tvarohu, sýrů nebo octa. 

 

 

 

 

Bakterie mají různé tvary. 

 

Viry se podobají malým krystalům. Jsou ještě menší než bakterie a my je můžeme 

pozorovat jen v nejsilnějších mikroskopech. Viry nejsou 

schopny samostatného života. Žijí a množí se pouze v cizích 

buňkách. Z obalu viru vyčnívají drobná čidla, pomocí nichž se 

přichytí na povrch jiné buňky. Napadnou ji, proniknou dovnitř       

a pomocí dědičné informace vyrábějí další viry.  

Viry se přenášejí ve vlhkém prostředí, např. drobnými kapičkami, které vykašláváme, 

vydechujeme, vodou, potravinami, vlhkou rukou – dotekem. Nemoci, které viry 

způsobují, se nazývají virózy. Nejčastější virózou jsou chřipka a rýma.  

 



16 
 

BIOLOGIE ČLOVĚKA       1.                      
 
Viry způsobují také jiné známé nemoci – spalničky, plané neštovice, zarděnky,  

žloutenku, mononukleózu, opary apod. Nebezpečné a smrtelné onemocnění 

způsobuje virus HIV, který napadá bílé krvinky. Onemocnění se nazývá AIDS. 

Virus HIV je přenášen krví a pohlavním stykem. Proti některým virovým nemocem se 

také můžeme bránit očkováním. Proti většině virů však neznáme žádné léky, proto 

se musíme spoléhat na obranyschopnost svého těla. 

Proti bakteriálním a virovým onemocněním bychom se měli bránit otužováním, 

cvičením, posilováním těla, zdravou výživou a dostatkem vitamínů. 

 

OTÁZKY: 1. Kde žijí bakterie? 

                 2. Jak se rozmnožují? 

                 3. Která onemocnění mohou způsobit bakterie? 

                 4. Kdy jsou bakterie prospěšné člověku? 

                 5. V jakém prostředí se viry přenášejí? 

                 6. Které nemoci virového původu znáš? 

                 7. Jak se bráníme proti bakteriálním a virovým nemocem? 
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VÝVOJ ŽIVOČICHŮ NA ZEMI 
 
Země je třetí planetou naší sluneční soustavy a je zatím jedinou známou planetou, 

na které existuje život. Země je neustále v pohybu. Obíhá kolem Slunce a zároveň 

rotuje kolem vlastní osy. Jedno otočení kolem vlastní osy se nazývá sluneční den a 

trvá 24 hodin. Slunce je zářící hvězda, která vydává obrovské množství tepla a 

světla. Tato světelná energie a teplo umožňuje život na Zemi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový vývoj života na Zemi se odhaduje na 4 miliardy let. Živočichové, stejně jako 

rostliny, se vyvíjeli od nejjednodušších až po nejdokonalejší. 

 
První primitivní bezobratlí živočichové se objevují již ve 

starohorách (před 2500miliony let). Byli to především mořské 

houby, prvoci, měkkýši a členovci. 

V prvohorách se již objevují první obratlovci, hlavonožci a paryby. 

Vývoj bezobratlých živočichů se stále zdokonaloval. 

Nejvýznamnější pro toto období byli mořští členovci trilobiti. Také 

na souši se objevují první živočichové, např. stonožky, pavouci, 

okřídlený hmyz a některé druhy plazů. Koncem prvohor se začalo 

měnit podnebí. Začaly se vyvíjet a rozšiřovat nové skupiny 

živočichů. 

V druhohorách dosáhli největšího vývoje plazi. Zástupce plazů, 

jako např. veleještěři, patřili mezi největší živočichy všech dob. 

V druhohorách žili i ptakoještěři. Dosahovali rozpětí křídel až 8 m. 

Vznikali primitivní žáby a mloci. 

V třetihorách se vyvíjí v souvislosti s dalšími změnami podnebí 

různé druhy ptáků a především savců – primitivní koně, 

nosorožci, velbloudi, šelmy a první primáti. 

Ve čtvrtohorách se objevuje předchůdce člověka. Dochází 

k ochlazení a zalednění krajiny. Někteří živočichové tak vyhynuli, 

někteří se naopak rozšířili, např. chladnomilní mamuti a medvědi 

jeskynní. 

 

OTÁZKY: 1. Které druhy živočichů žili v prvohorách? 

                 2. Proč nazýváme třetihory věkem savců? 
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VÝZNAM ŽIVOČICHŮ 
 
Příroda poskytuje všem živým organismům k životu základní podmínky: vzduch, 

vodu, půdu, teplo a světlo. Různí živočichové potřebují ke svému životu různé životní 

podmínky. Ryby vodu, lední medvědi zimu, velbloudi teplo atd. Své tělo mají 

takovýmto podmínkám přizpůsobené. Ryby mají ploutve, aby mohly plavat, 

živočichové žijící na souši mají nohy, aby mohly běhat a skákat. Živočichové se liší 

velikostí, tvarem, barvou, projevy života a mnoha dalšími znaky. Žijí-li ve společném 

prostoru, v určitém prostředí, vytvářejí tzv. živočišná společenstva (hmyz, ryby, 

ptáci, savci, plazi…). Tato společenstva žijí buď v prostředí vytvořeném zásahem 

člověka, nebo v prostředí přirozeném. Vzhledem k člověku rozlišujeme živočichy: 

užitkové, užitečné a škůdce. 

Užitkoví živočichové poskytují lidem přímý užitek (mléko, maso, vejce, kůži…). 

Patří sem hospodářská zvířata, včela, ptactvo, ale i lovná zvěř. Mezi hospodářská 

zvířata patří skot, prasata, ovce, kozy a drůbež.  

SKOT DOMÁCÍ nebo také tur domácí je vedle prasete 

nejužitečnější chovné zvíře. Patří mezi sudokopytníky. 

Samice se nazývá kráva, samec býk. Jejich mládě je 

tele. Tura domácího lidé dříve využívali jako tažné zvíře, 

později ho začali chovat pro maso, kůži, mléko a tuk. 

Kravský hnůj se používá jako přirozené hnojivo. Tur 

domácí se živí hlavně trávou, je to býložravec. 

PRASE DOMÁCÍ bylo vyšlechtěno z prasete divokého. Je 

chované především pro maso, sádlo a kůži. Sádlo z prasete 

se používá především v kosmetice a lékařství jako základ 

mastí a krémů. Prase domácí se živí rostlinnou i živočišnou 

potravou, je to všežravec. 

OVCE a KOZA DOMÁCÍ jsou 

považovány za nejstarší domácí 

zvířata. Živí se trávou, jsou to 

přežvýkavci. Ovce se chovají pro vlnu 

a maso, kozy pro maso a mléko. 

DRŮBEŽ jsou všechny druhy domácích ptáků, jejichž maso se uplatňuje v lidské 

výživě. Drůbeží maso je velmi hodnotná a cenná potravina. Má malý obsah tuku, 

proto patří mezi lehce stravitelná masa. Mezi drůbež patří slepice, kuřata, kohouti, 

husy, kachny, krůty atd. Užitek přinášejí člověku také kůň nebo pes. 

KŮŇ patří mezi lichokopytníky. V minulosti se používal především jako dopravní 

prostředek, byl ale také tažné zvíře. Používal se a dodnes používá např. při 

stahování dřeva z těžko přístupných lesů. Koně se využívají i jako pomocníci při 

léčbě lidí, hlavně dětí s nemocemi pohybového aparátu - hipoterapie. 
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PES DOMÁCÍ byl dříve divoké zvíře, teprve časem se přizpůsobil a nechal se ochočit 

člověkem, tedy zdomácněl. Stal se pomocníkem a přítelem člověka. Psi se dnes 

chovají nejen pro radost, ale využívají je na práci i celníci, policisté, vojáci                  

a záchranáři. Jsou nepostradatelným pomocníkem nevidomým lidem. Stejně jako 

koně i psi pomáhají svou přítulností dětem, ale i starším dětem. Této léčbě se říká 

canisterapie (čti – kanisterapie) 

Užiteční živočichové žijí v kladném vztahu s činností člověka, např. různé druhy 

hubící plevel, nebo žížaly kypřící půdu, různí prvoci, termiti, kteří „tvoří“ půdu atd. 

Škůdci, již podle názvu, škodí rostlinám, v domácnostech, skladech, člověku, ale 

také samotným zvířatům (různí parazité).  

Příroda nemůže bez živočichů existovat, stejně tak 

živočichové bez přírody. Mezi lidmi, zvířaty             

i rostlinami existuje určitý vztah. Každý je na 

každém závislý. Kdyby nebylo rostlin, nemají 

zvířata potravu. Kdyby nebylo zvířat, neměl by 

člověk potravu. Mluvíme o tzv. potravním 

řetězci, který představuje onu závislost jednoho 

druhu na druhu dalším, většinou silnějším. Uvedeme si příklad. V lesích jsou listnaté 

a jehličnaté stromy základním článkem potravního řetězce. Larvy různých druhů 

motýlů požírají listí a jehlice a vyhlodávají dřevo. V zimě se zvěř také živí jehličím a 

pupeny. Drobný hmyz je potravou pro ptáky, kteří jsou zase potravou pro lasičky 

nebo kuny. Jeleni a srnky se živí trávou a lišejníky a sami se naopak stávají potravou 

silnějších predátorů (medvěd) nebo pokrmem pro člověka. Je nutné neustále 

udržovat tuto přírodní rovnováhu. Mohlo by docházet k závažným změnám. Umíš je 

vysvětlit? 

 

OTÁZKY: 1. Vysvětli pojem živočišná společenstva. 

                 2. Jaký význam mají zvířata pro člověka? 

                 3. Pro co se chová tur domácí? 

                 4. Vysvětli pojem hipoterapie a canisterapie. 

                 5. Vyjmenuj některé škůdce. 

                 6. Co je potravní řetězec? 

                 7. Kdy se může narušit přírodní rovnováha? 
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VLIV ČLOVĚKA NA ŽIVOČICHY 
 
Z počátku vývoje se člověk životnímu prostředí přizpůsoboval. Teprve později ho 

začal aktivně měnit. Násilnými zásahy do přírody člověk způsobil a dosud působí 

značné škody. Je to např. nadměrné kácení stromů, znečišťování vodních zdrojů      

a ovzduší, stavění silnic, používání chemických prostředků (postřiky, hnojiva) 

v zemědělství apod. Z přírody mizejí území, která jsou domovem vzácných živočichů, 

následně proto mizí mnoho živočichů z přírody. Lidé ničí jejich životní prostředí. 

Dalším důvodem, proč zvířata z přírody mizí, je lov. Ohrožení lovem jsou vlci, 

medvědi, nosorožci, sloni, žraloci, kytovci, bobři atd. Původně byli zabíjeni pro maso, 

ale nyní se již loví z méně naléhavé potřeby. Sloni se zabíjí kvůli klům, nosorožci 

kvůli rohům, tygři jsou loveni pro kožešinu.  

Mnoho živočichů se odchytává pro obchod s domácími mazlíčky, např. opice, 

papoušci apod. Takovým zvířatům hrozí vyhynutí, některé druhy již zcela vyhynuly. 

Všechny kontinenty (Amerika, Evropa, Afrika…) mají své ohrožené druhy.  

Na záchraně mnoha druhů živočichů mají zásluhu 

zoologické zahrady. Chovají a rozmnožují právě ohrožené 

druhy živočichů. Bez pomoci zoologických zahrad by mnoho 

živočichů z planety vymizelo.  

K ochraně volně žijících živočichů u nás slouží Zákon o 

ochraně přírody a krajiny. V něm je uveden seznam 

ohrožených druhů zvířat (tento zákon můžete najít na internetu). 

Příroda poskytuje člověku téměř všechno, co potřebuje ke svému životu. Proto je 

v současné době hlavním úkolem člověka zamezit dalšímu zhoršování životního 

prostředí, odstranit jevy, které ohrožují zdraví lidí i život v přírodě a přírodu chránit. 

 
OTÁZKY: 1. Které zásahy člověka přímo ohrožují přírodu? 

                 2. Jaký význam mají zoologické zahrady? 

                 3. Které ohrožené druhy živočichů znáte? 

                 4. Jakým způsobem může člověk přírodu (zvířata) chránit? 
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VÝVOJ A SYSTÉM ROSTLIN 
 
Nejstarší živé organismy, které se objevily na Zemi, byly bakterie. Později se ve 

vodách rozšířily sinice a řasy. Začaly uvolňovat kyslík, který se stal součástí vzduchu. 

Kyslík tak umožnil vznik a život dalších složitějších organismů. 

Povrch Země se postupně měnil a některé řasy se přizpůsobily životu na souši. Těla 

suchozemských rostlin se rozlišila na kořen, stonek a list. K nejstarším 

suchozemským rostlinám patřily přesličky, plavuně a kapradiny. Z těchto 

odumřelých rostlin, které zapadaly do bažin a postupně uhelnatěly, vzniklo černé 

uhlí. Ostatní rostliny se dále vyvíjely až do dnešní podoby. Každá rostlina žije 

v takovém prostředí, které jí vyhovuje a kterému je přizpůsobena. Některé žijí na 

souši, ve vodě, jiné v bažinách. Stejně jako živočichové, tak i rostliny žijící ve 

společném prostoru, v určitém prostředí, vytváří rostlinná společenstva – 

ekosystémy. Například louky, les, pole, rybník apod. Do některých ekosystémů 

člověk zasahuje jen málo. Takovým ekosystémům říkáme přirozené. Přirozeným 

prostředím je např. les, prales, džungle, jezero, poušť atd. Ekosystémy, které jsou 

vytvořené zásahem člověka, jsou ekosystémy umělé. Jsou to např. pole, sady, 

zahrady, rybníky nebo přehradní nádrže. Umělé ekosystémy existují jen ve spojení 

s lidskou činností (člověk obdělává půdu, po celý rok hnojí pole, vysazuje rostliny). 

 

Rostlin je v přírodě velké množství 

a můžeme je rozdělit podle částí 

těla (stonek, kmen, větve…) na: 

 dřeviny  - stromy a keře 

 byliny  

 
 

Jiné dělení rozlišuje rostliny podle tzv. pater (výška rostliny nad zemí). Jednotlivá 

patra jsou vymezena takto:  

 Stromové patro – rostliny vyšší než 3m nad zemí. 

 Keřové patro – rostliny vysoké 1m až 3 m nad zemí. 

 Bylinné patro – rostliny, jejichž výška je do 1 m. 

 Přízemní patro – rostliny, které pokrývají půdu (lišejníky, mechy). 

OTÁZKY: 1. Které organismy byly na Zemi nejdříve? 

                  2. Co vzniklo z plavuní a přesliček? 

                  3. Vzpomeneš si, kde se u nás těží černé uhlí? 

                  4. Co tvoří ekosystémy? 

                  5. Které ekosystémy patří mezi přirozené? 

                  6. Které ekosystémy patří mezi umělé? 

                  7. Jaký je rozdíl mezi přírodním a umělým ekosystémem? 

Přirozený ekosystém - les Umělý ekosystém - pole 
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VÝZNAM ROSTLIN 
 
Rostliny spolu se zvířaty a lidmi tvoří živou část přírody. Přijímají potravu, dýchají, 

rostou a rozmnožují se. Odhaduje se, že se na Zemi vyskytuje asi 350 000 druhů 

rostlin. Rostliny mají nepostradatelný význam v přírodě i pro člověka. 

Význam rostlin v přírodě 

 Rostliny především stojí na počátku potravního řetězce.  

 Vytváří kyslík pro všechno živé procesem 

zvaným fotosyntéza. Při fotosyntéze využívají 

rostliny energii ze slunečního záření, kterou 

potřebují k výrobě organických látek. Při tomto 

procesu rostliny pohlcují oxid uhličitý a 

produkují kyslík. 

 Kořeny rostlin zadržují a řízeně uvolňují vodu 

v krajině. Ničení rostlinných porostů má za 

následek snížení vlhkosti a množství srážek. 

 Kořeny rostlin zpevňují půdu, zabraňují tak 

erozi. Eroze je přírodní proces rozpadu, rozrušování, ke kterému dochází 

mechanickým působením např. větru, sněhu, ledu, proudící vody apod. 

 Rostliny pohlcují prach, čímž čistí vzduch. 

 Rostliny vytváří možnosti hnízd, nor, vytváří různé úkryty, stín a slouží jako 

prostředí pro živočichy. 

 Rozpadlé rostliny obohacují půdu živinami. 

Neméně důležitý je také estetický význam. Rostliny nám vytváří pěkné prostředí. 

OTÁZKY: 1. Vysvětli na příkladech význam rostlin v přírodě. 

                  2. Jak rozumíš větě: „Rostliny stojí na počátku potravního řetězce.“ 

                  3. Co má za následek ničení rostlinných porostů? 

                  4. Kde všude se můžete setkat s erozí? Uveďte příklady. 

 

Význam rostlin pro člověka 

 Rostliny jsou především významnou složkou našeho jídelníčku. Veškerá lidská 
strava je vlastně založena na přírodních plodinách.  

 Erozní činnost vodního toku Erozní činnost větru a vlnící se vody 

 Fotosyntéza 

Kořeny zpevňující půdu 
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Nejvíce výživné jsou obilniny (oves, ječmen, žito, pšenice, kukuřice), dále 

olejniny (slunečnice, řepka olejka, mák.), luštěniny (hrách, čočka, fazole, 

sója) a okopaniny (brambor, řepka cukrovka, mrkev…). Dále sem patří ovoce 

a zelenina, které jsou zdrojem vitamínů a minerálních látek, byliny a koření. 

 Z rostlin se vyrábějí také nápoje, jako čaj, pivo, víno, káva a alkohol. 

 Dřevina se hojně využívá v průmyslu. Dřevo se používá k výrobě papíru, 

nábytku, sportovního nářadí apod. 

 Z hedvábí, lnu a bavlny se vyrábí látky. 

 Uhlí, vzniklé z rostlin slouží k výrobě paliva, léků apod. 

 Rostliny snižují hlučnost a prašnost. 

 Člověk využívá okrasných rostlin ke zkrášlení svého okolí – např. výzdoba 

domácnosti, ozdobné zahrady a parky. 

Je nesporným faktem, že rostliny jsou pro život člověka i jiných živočichů 

naprosto nezbytné. 

 

 

  

 

 

 

 

 

OTÁZKY: 1. Uveď příklady vzájemných vztahů mezi rostlinami a živočichy 

                 2. Vyjmenuj některé zemědělské plodiny. 

                 3. Co by se stalo s polem, kdyby ho člověk přestal obdělávat? 

                 4. Kdy se živočichové stávají škůdci polních plodin? 

Obilniny Okopaniny Olejniny 

Koření Luštěniny 

Nábytek Zahrady, parky Látky 
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VLIV ČLOVĚKA NA PŘÍRODU 
 
Člověk svou činností přírodu mění a přetváří. Zpočátku svého vývoje se člověk 

prostředí přizpůsoboval. Teprve později, jako zemědělec, začal dávat přírodě jiný 

vzhled. Začal ji aktivně měnit. Rozšiřoval plochy polí na úkor lesů a vypěstoval 

z planých rostlin mnohem výnosnější kulturní rostliny. Ochočil a zdomácněl řadu 

druhů zvířat, přizpůsobil je k životu v zajetí a zvýšil jejich užitkovost (pes, ovce, kůň, 

skot atd.). K neustálým změnám přírody dochází také tím, že lidé obdělávají pole, 

vysazují a ošetřují sady a lesy, starají se o louky, rybníky a řeky, stavějí silnice, 

vesnice a města. 

Násilnými zásahy do přírody člověk způsobil a dosud působí značné škody. 

Nadměrné snižování lesních ploch vede k vysušování půdy a nepříznivým změnám 

podnebí. Továrny znečišťují ovzduší, nadměrné hnojení průmyslovými hnojivy 

znečišťuje půdu a přirozené vodní zdroje. Následně dochází k úhynu živočichů a 

rostlin. Škodlivé chemické látky se dostávají do potravin a do pitné vody. 

Jen na některých místech Země je ještě původní příroda, kterou člověk svou 

činností nezměnil. Je to zejména ve vysokých horách, v pralesích nebo v krajinách 

na dalekém severu a jihu. U nás je nedotčená příroda pouze v chráněných 

územích, což jsou především národní parky, chráněné krajinné oblasti či přírodní 

rezervace. V přírodních rezervacích jsou zakázány jakékoliv zásahy člověka. Jsou 

tak chráněny některé druhy rostlin nebo živočichů. Nejznámější přírodní rezervací u 

nás je Boubínský prales na Šumavě, který je chráněn už od roku 1858. 

Nejznámějším národním parkem u nás je Krkonošský národní park (KRNAP), 

Národní park Šumava, Národní park Podyjí, Národní park České Švýcarsko. 

V národním parku a v přírodních rezervacích je zakázáno používat motorová vozidla, 

návštěvníci mohou chodit jen po vyznačených stezkách, je zde zákaz táboření. 

Povinnost pečovat o životní prostředí je dána Ústavou České republiky, řadou 

zákonů, vládních nařízení a vyhlášek. Zákony stanovují, které druhy rostlin a 

živočichů jsou kriticky ohrožené a přísně trestají všechny, kteří tyto zákony 

nedodržují. 

Nezbytnou součástí životního prostředí člověka je PŘÍRODA. Její součásti, jako je 

vzduch, voda, půda, rostliny a živočichové, tvoří základní složky životního 

prostředí, které podstatně ovlivňují zdraví člověka. Je proto povinnost celé 

společnosti dbát na to, aby životní prostředí – jeho základní přírodní složky, bylo 

zdravotně nezávadné. 

OTÁZKY: 1. Jak a proč člověk přetváří přírodu? 

                 2. Najdi na mapě a vyjmenuj národní parky na území České republiky. 

                 3. Co je součástí přírody? 

                 4. Jak může člověk chránit přírodu? 
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CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ ČR 
 

 

 

 

Národní parky a chráněné oblasti v ČR 

Označení národního parku Označení chráněné krajinné oblasti  Označení přírodní rezervace 
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ZEMĚ – NAŠE PLANETA 
 
Země je nedílnou součástí vesmíru, který vznikl po tzv. „Velkém třesku,“ před asi 10 

až 15 miliardami let. Vědci se domnívají, že před touto obrovskou explozí byla 

všechna hmota a energie koncentrována do jednoho malého bodu s obrovskou 

hustotou. Po třesku došlo a dodnes dochází ke vzniku 

a vývoji dalších galaxií a hvězd. My se zaměříme 

především na naší sluneční soustavu, včetně planety 

Země. 

Zárodkem celé sluneční soustavy byla mlhovina, 

tvořená plyny a prachem a velmi nízkou teplotou. Tato 

mlhovina se vlivem změny tlaku a teploty smršťovala 

a rozdělovala do jednotlivých částí. Z části mohutného 

útvaru mlhoviny došlo působením gravitačních sil 

k postupnému utváření stále větších rotujících shluků 

hmoty. To vedlo ke vzniku Slunce a z ostatních, 

různě velkých částí mlhoviny se vytvořily planety, 

které začaly kolem Slunce obíhat. Mezi těmito 

planetami je i naše Země. Ke vzniku naší planety 

Země tak došlo před 4 - 5 miliardami let. Dnešní 

podoba Země je výsledkem dlouhodobého a složitého  

vývoje.  

 

 

Kolem Slunce obíhá 8 planet. Jsou to Merkur, 

Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a 

Neptun. Největší planetou je Jupiter, nejmenší 

planetou Merkur. Země je pátou největší 

planetou Slunce. Je přibližně kulovitého tvaru. 

Její průměr je 12 756 km.  

 

 
Země se otáčí kolem své osy. Připomeňme si, že jedno otočení trvá přibližně 1 den 

(24 hodin). Současně se také Země otáčí kolem Slunce. Jedno otočení trvá 1 rok 

(365 – 366 dní). Země má jedinou vlastní planetu Měsíc, který je 10 krát menší než 

Země. Měsíc je od Země vzdálen 384 400 km. Měsíc oběhne Zemi přibližně za 27 

dní. Povrch Měsíce je pokryt silnou vrstvou prachu. Není tam voda ani kyslík, proto 

na Měsíci není možný život. Přesto na povrch měsíce vstoupili první lidé v roce 1969. 

Byli to Američané Amstrong a Aldin. 

OTÁZKY: 1. Kdy a jak vznikla naše Země? Proč na Měsíci nemůže být život? 
                 2. Které planety jsou součástí Sluneční soustavy? 

Působení gravitačních sil a postupný vývoj 
rotující meziplanetární hmoty. 
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STAVBA ZEMSKÉHO TĚLESA 
 
Země není dokonalá koule. Je spíše 

elipsovitého tvaru s poloměrem 6378 km. 

Zemský povrch je nepravidelný. 

Země je složena ze tří vrstev: 

- zemského jádra 

- zemského pláště   

- zemské kůry. 

Zemské jádro leží uprostřed zemského tělesa. Teplota zemského jádra je jako na 

povrchu Slunce, až 6 000°C. Jádro sahá do hloubky 2 900 – 6 378 km. 

Rozeznáváme pevné vnitřní a tekuté vnější jádro. Je tvořeno především horninami 

železa a niklu. 

Zemský plášť je také velmi horký. Sahá do hloubky 2 900 km. Plášť je tvořen 

horninami železa a hořčíku. 

Zemská kůra je nejsvrchnější vrstvou zemského tělesa. Je tvořena deskami, které 

jsou v neustálém pohybu. Tato vrstva je ze všech tří nejtenčí a nejchladnější. Je 

přibližně 35 km silná. Zemskou kůru tvoří horniny složené z nerostů. Nejvíce jsou 

v zemské kůře obsaženy křemík, hliník, hořčík a kyslík. Povrch zemské kůry tvoří 

pevniny (30%) a oceány (70%). Celou planetu obklopuje hustá atmosféra tvořená 

převážně dusíkem a kyslíkem, které vytvářejí směs zvanou vzduch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTÁZKY: 1. Z jakých vrstev je složená Země? Popiš je. 

                 2. Co tvoří povrch zemské kůry? 

                 3. Co celou Zemi obklopuje? 

                 4. Proč nazýváme Zemi „modrou“ planetou? 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dus%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
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VÝVOJ ZEMSKÉ KŮRY 
 
Zemská kůra se vyvíjela do dnešní podoby několik miliard let. Vlivem přírodních dějů 

se stále přetváří. Během svého vývoje docházelo ke změnám v uspořádání pevnin a 

moří a ke změnám ve složení fauny a flóry (živočichové a rostlinstvo). Vývoj zemské 

kůry se dělí do několika období. Mezi nejstarší a nejdelší vývojová období patří 

Prahory a Starohory. 

Prahory – V prahorách život zatím neexistoval. 

Zemská kůra byla tenká, pohyb desek neexistoval. Na 

mnoha místech propukala silná sopečná činnost. 

Žhavá láva na povrchu chladla, přes ztuhlou lávu se 

přelévala další a další a opět tuhla. Tak vznikala jádra 

dnešních kontinentů. Probíhalo vrásnění pohoří. 

Docházelo k postupnému srážení vodních par. Země 

se ochlazovala a mohutné prudké deště tak přispěly 

vzniku praoceánů. 

Starohory – V průběhu starohor se formovaly první 

pevniny a moře. Vlivem vnějších geologických dějů 

(např. změny počasí) proběhlo několik významných 

vrásnění. Vznikala tak další pohoří. V atmosféře se 

zvyšoval obsah kyslíku, což znamenalo vznik života. 

Život se začal vyvíjet zvláště ve vodě. Mezi první živé 

organismy patřily bakterie, sinice, řasy a později pak 

bezobratlí živočichové, např. kroužkovci, měkkýši, 

členovci. 

Dalším obdobím vývoje Země byly: 

Prvohory – Tato éra vývoje trvala přibližně 300 

miliónů let. Vzniklé kontinenty vypadaly zcela jinak 

než dnes. Ke konci prvohor existoval pouze jeden 

„mega-kontinent“, zvaný Pangea pokrytý převážně 

pouští a zbytek planety pokrýval rozlehlý oceán. 

V této době vznikla většina skupin rostlin a živočichů. 

Kromě řas, které zde převládaly, se také hojně 

vyvíjely kapradiny. Po jejich odumření se začalo tvořit černé uhlí. Vývoj živočichů se 

stále zdokonaloval. Kromě mořských živočichů (trilobiti) se vyvíjel také život na souši. 

Vyvíjel se hmyz, obojživelníci a plazi.  

Na konci prvohor dochází ke změně podnebí, moře ustupují a dochází k masivnímu 

vymírání organismů.  
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Druhohory – Kontinent, zvaný Pangea se 

rozpadl a vznikly „základy“ současných 

kontinentů, které se od sebe začaly 

vzdalovat. Mezi tyto pevniny se dostala voda, 

vznikly oceány. Klima v tomto období bylo 

suché a teplé. Kapraďorosty ustupují do 

pozadí, rostou jehličnany a drobnější rostliny. 

Z živočichů dosáhli největšího rozvoje plazi, zvláště veleještěři. Byli to masožravci, 

býložravci i všežravci. Vyvinuli se také želvy a krokodýli. Vyvíjeli se také ptáci a savci. 

Na konci druhohor došlo k velkému ochlazení a veleještěři, ptakoještěři a ryboještěři 

vyhynuli. Kromě toho došlo k velkému vrásnění, což dalo základ vzniku Alp a 

Himalájí. 

Třetihory – Třetihory trvaly bezmála 67 

miliónů let. V tomto období probíhaly velké 

změny v uspořádání pevnin a oceánů, 

pokračoval rozestup kontinentů, vznikala 

moře a dotvářela se vysoká pohoří (Apeniny, 

Alpy, Andy, Pyreneje, Karpaty, Himaláje, 

Kavkaz, Kordillery). Vznikala ložiska hnědého 

uhlí, ropy a zemního plynu. Převládalo velmi teplé podnebí, koncem třetihor však 

došlo k ochlazení planety, podnebí bylo sušší a vznikaly tak savany a stepi. 

V souvislosti se změnou podnebí pokračoval dále vývoj ptáků a především savců, 

např. primitivní koně, nosorožci, velbloudi, šelmy a první primáti. 

Čtvrtohory – Začaly asi před 2 - 3 mil. lety a jsou 

tak nejmladší vývojovou etapou Země. Pohyb 

kontinentů ustal a jejich uspořádání je shodné 

s dneškem. V této době se objevily první sypké 

usazeniny (písek, štěrk, rašelina). V této éře 

docházelo ke střídání dob ledových a 

meziledových. Tímto podnebím bylo ovlivněno 

rostlinstvo i živočichové. Většina druhů rostlin byla podobná dnešním. Z živočišných 

druhů měli vůdčí postavení především savci (mamut, jelen, medvěd, liška, 

nosorožec…). Někteří z nich na konci čtvrtohor vyhynuli. Ve čtvrtohorách začal vývoj 

člověka. 

 
Pevniny na planetě Zemi v dnešní podobě se dosud pohybují, podobně jako 

tomu bylo v druhohorách. Jejich pohyb je ale velice pomalý. Za dalších mnoho 

milionů let bude povrch Země vypadat opět jinak. 

 

ÚKOL a OTÁZKA: 1. Popiš vývojová období Země. Je vývoj naší planety ukončen?            



30 
 

NEŽIVÁ PŘÍRODA - GEOLOGIE   4.                      
 
PŘÍRODNÍ DĚJE VNITŘNÍ – sopečná činnost 
 
Příroda byla a je v neustálém pohybu. Posunem obrovských pevninských desek 

vznikaly kontinenty, sopky chrlily a dodnes chrlí lávu a jedovaté plyny, jindy zemi 

bičují přívaly dešťů nebo naopak sucho vysušuje půdu na prach. Těmto změnám, 

které utváří povrch zemské kůry, říkáme přírodní (geologické) děje. Rozlišujeme 

přírodní děje vnitřní a vnější. Mezi vnitřní geologické děje řadíme především 

sopečnou činnost a zemětřesení.  

Sopečná činnost probíhala na Zemi ve všech obdobích její minulosti a probíhá 

dodnes. Je známo 800 sopek, z nichž polovina byla v posledních dvou tisíciletích 

v činnosti. Rozeznáváme sopky činné a sopky vyhaslé. Jedna z nejmladších sopek 

v České republice je Komorní hůrka u Františkových Lázní, která vznikla před 860 

tisíci lety. Sopečná činnost začíná nashromážděním žhavé magmy, která čas od 

času proráží na povrch Země sopečným kráterem. Odtud se za výbuchu 

nashromážděných plynů vylévá žhavá láva a dochází k vyvrhování pevných 

sopečných zplodin. Na povrchu láva pozvolna chladne, tuhne a mění ráz krajiny. 

Na celé planetě se každým rokem přihlásí o slovo několik desítek sopek, přesto 

pouze menší část z nich představuje akutní ohrožení lidských životů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V okolí vyhaslých i činných sopek často vyvěrají teplé prameny – vřídla. Voda 

vytékající z vřídel má často léčivé účinky. Zvláštním druhem vřídel jsou gejzíry. Ty 

chrlí horkou minerální vodu v pravidelných přestávkách. Oblasti s minerálními 

prameny patří mezi chráněná území.  

V Karlovarském kraji najdeme několik míst s léčivými prameny. Mezi nejznámější 

patří Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně nebo Lázně Kynžvart. 

ÚKOLY: 1. Popiš, jak dochází k sopečné činnosti.                                                

               2. Vyjmenuj a ukaž na mapě lázně v Karlovarském kraji. 

Řez sopkou 

Komorní hůrka  
v roce 1880 

Komorní hůrka 
dnes 
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PŘÍRODNÍ DĚJE VNITŘNÍ – zemětřesení 
 
Povrch země se dělí na sedm velkých desek a několik menších. Tyto desky se 

navzájem posouvají a velmi pomalu pohybují. Při těchto pohybech dochází 

k občasnému podsunutí desek. Uvolněním napětí zemských desek dochází k 

zemětřesení. Tyto otřesy zemské kůry bývají krátkodobé a různé síly. Nejvíce se 

zemětřesení vyskytuje kolem Tichého oceánu a od západu Evropy na východ Asie. 

Jsou to tedy především oblasti, kudy procházejí zlomy zemských desek.  V Evropě 

připadá nejvíce 

zemětřesení na 

oblasti Itálie, 

Španělska a Řecka. 

Do území České 

republiky zasahují 

jen poměrně slabé 

otřesy. 

Za rok zatřese naší 

planetou asi 1 milion 

zemětřesení. 

Většinou jde však jen o slabé otřesy, které neucítíme.  

Místo vzniku zemětřesení se nazývá ohnisko. Takováto ohniska mohou být až 

v hloubce 70 km pod zemským povrchem. Záchvěvy se pak šíří všemi směry. 

Zemětřesení v moři se projevuje vznikem obrovských vln - tsunami, vysokých  

30 – 50 m, které ničí celé pobřežní oblasti. Zemětřesení v horách pak způsobuje 

laviny nebo sesuvy půdy. 

Velikost zemětřesení určuje Richterova stupnice, která je rozdělena od 0 do 9 

stupňů. Ke ztrátě na životech a vážnému poškození budov dochází už od 6. stupně. 

ÚKOL: 1. Vysvětli, čím mohou být způsobena zemětřesení. 
 

 Tsunami v Japonsku (2011) dosahovala výšky až 38 m.                                                         Sesuv laviny v horách 
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PŘÍRODNÍ DĚJE VNĚJŠÍ 
 
Zemský povrch přetváří také vnější přírodní děje. Probíhají na povrchu Země nebo 

těsně pod povrchem. Vnější geologické (přírodní) děje způsobují zarovnávání a 

zplošťování zemského povrchu. Z vnějších dějů mají největší vliv na přetváření 

zemského povrchu zemská přitažlivost, vítr a voda. 

Zemská přitažlivost 

se projevuje pohybem 

zvětralých hornin 

z vyvýšených míst 

směrem dolů, tzn., že 

ze skal padají 

uvolněné úlomky 

hornin, balvany i celé skalní bloky. Ty se pak hromadí na úpatí svahů. Jiným 

příkladem jsou také sesuvy půdy. 

Vítr má schopnost přenášet pevné látky 

z místa na místo. Činnost větru se 

uplatňuje především v místech, kde půdu 

nechrání rostlinný koberec. Vítr volně 

sbírá částice zeminy, písek a prach a 

odnáší je jinam. Větrem přenášená 

zrníčka písku působí jako účinné brusné 

nástroje. Protože se však písek zvedá jen do malé výšky, obrušují větry především 

podnoží skal. Tím často vznikají fantastické skalní útvary.   

Drobné částice hornin se 

mohou také usazovat jako 

naváté písky v podobě přesypů 

nebo dun.  

Vítr je 

odpradávna ničivým živlem, ale i pomocníkem člověka. 

Používá se např. k pohonu dopravních prostředků, nejčastěji 

lodí (plachetnice) nebo se jeho síla využívá jako pohon ve 

větrných elektrárnách. 

Proudící voda soustavně přetváří krajinu tím, že její proud 

odnáší zvětraliny a půdu. Kameny a písek poskakují po dně 

řek a potoků a vyhlazují nebo v nich zanechávají hluboké a 

široké rýhy. Na mořská pobřeží soustavně narážejí příbojové 

a přílivové vlny a mění jejich tvar. 

 
ÚKOL: 1. Vysvětli rozdíl mezi vnitřními a vnějšími přírodními ději. 



33 
 

NEŽIVÁ PŘÍRODA - GEOLOGIE   4.                      
 
HORNINY A NEROSTY 
 

Základní stavební část zemské kůry tvoří horniny a nerosty. Horniny najdeme na 

povrchu pevnin, ale i na dně moří a oceánů. Na některých místech bývají překryty 

půdou. Jsou složeny z nerostů. V přírodě se s horninami setkáváme v podobách, 

kterým obvykle říkáme „skály, balvany a kameny“. Horniny těžíme v lomech a 

používáme je jako stavební materiál, obkladový materiál, na štěrk na stavbu silnic a 

dálnic. Některé horniny jsou těženy jako ruda, z níž jsou získávány kovy jako např. 

železo, hliník, měď, nikl, cín, zlato či platina. Mezi horniny bývá řazeno také uhlí a 

ropa. Podle původu (způsobu vzniku) se horniny rozdělují na horniny vyvřelé 

(magmatické), horniny usazené a horniny přeměněné. 

HORNINY VYVŘELÉ (MAGMATICKÉ)  

Vytvářely se v době, kdy vznikala planeta Země. V hlubinách Země je velmi vysoká 

teplota a všechny horniny jsou v tekutém stavu. Takovéto tavenině (tekuté hmotě) 

říkáme magma. Vlivem působení tlaku plynů uvnitř Země magma stoupá k povrchu, 

zde se postupně ochlazuje a tuhne na vyvřelou – magmatickou horninu. Místo, kde 

vytéká nebo vytékalo magma ze země, nazýváme sopka. 

Vyvřelé horniny můžeme dále dělit na: 

Výlevné – vznikly rychlou krystalizací (tuhnutím) lávy na 

zemském povrchu, např. čedič. Čedič patří mezi výborné 

stavební materiály v silničním a železničním stavitelství. 

Hlubinné – vznikly pomalou krystalizací ve větších hloubkách 

zemské kůry, např. žula, která se skládá ze tří nerostů – křemene, živce a slídy. 

Žula se těží v žulových lomech jako stavební kámen. Používá se při vodních a 

silničních stavbách, na obruby chodníků, dlažební kostky, na keramické a sochařské 

práce. 

  

 

 

 

   

 

 

 
 
OTÁZKY: 1. Co je to magma? 

                 2. Jaký je rozdíl mezi výlevnými a hlubinnými vyvřelými horninami? 

Žula 

Křemen Živec Slída 
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HORNINY A NEROSTY 
 
HORNINY USAZENÉ vznikaly rozpadem a zvětráváním starších hornin na povrchu 

Země. Připomeňme si, že zvětrávání probíhá působením větru, vody, ledu                 

a změnami teplot. Klasickou usazenou horninou vzniklou zvětráváním je pískovec. 

Podstatnou část pískovce tvoří zrnka křemene. Pískovec se snadno drolí. Stáří 

pískovce se pohybuje od druhé poloviny prvohor až do konce druhohor.  

Výhodou usazených hornin je, že jsou „měkké“ a jsou tedy snadno opracovatelné. 

Proto se využívají nejvíce ve stavebnictví, sochařství a ke kamenickým účelům. 

 

      

 

 

 

 

 

 

Horniny usazené mohly vzniknout také usazením pevných zbytků odumřelých 

živočichů a rostlin. Mezi nejznámější usazenou horninu takto vzniklou patří např. 

vápenec. Vápenec se těží k výrobě vápna a cementu. Dobře leštěný vápenec se 

používá jako obkladový kámen. Odrůdou vápence je i křída. Usazováním vápence 

v jeskyních se vytvořily krápníky. 

HORNINY PŘEMĚNĚNÉ vznikaly tlakem horních vrstev na rozžhavené horniny ve 

velkých hloubkách zemské kůry (tak docházelo k přeměně hornin). Příkladem je 

přeměna vápence na mramor nebo žuly na rulu.  

 

 

 

 

OTÁZKY: 1. Jak rozdělujeme horniny podle původu? 
                 2. Jak vznikly horniny usazené? 

                 3. K čemu se horniny nejčastěji používají? 

 
 Pískovcové skály Sousoší z pískovce Pískovcové lomy 

Krápníková jeskyně Obklady z vápence v exteriéru a interiéru 

Různobarevný mramor 

Koupelna z mramoru 
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NEROSTY 
 
Nerosty jsou přírodniny pevného i tekutého skupenství. Vytvořily se v přírodě bez 

přímého působení člověka a organismů. Jsou vlastně produktem přírodních procesů 

na Zemi. Nerosty (minerály), které těžíme pro potřeby lidské společnosti, patří mezi 

nerostné suroviny. Je to neobnovitelná surovina. Místo, kde se nashromáždí 

množství takovýchto surovin, se nazývá ložisko. Nerostné suroviny dělíme na 

kovové a nekovové. 

KOVOVÉ, NEROSTNÉ SUROVINY se těží za účelem získávání kovů. Jsou to rudy. 

Patří mezi ně např. železné rudy, rudy mědi, zinku, olova a stříbra. V rudách 

může být obsaženo také zlato. Rudy se zpracovávají tavením za velmi vysokých 

teplot, v tzv. vysokých pecích. Např. tavením železné rudy získáváme velké množství 

železa, ze kterého se dále vyrábějí nože, sekery a litina k výrobě mříží a radiátorů. 

NEKOVOVÉ, NEROSTNÉ SUROVINY neboli nerudy, se ve většině případů 

používají přímo, někdy po úpravě v různých odvětvích průmyslu. Nerudné suroviny 

se dělí podle vlastností nebo způsobů použití na suroviny chemické, sklářské, 

keramické, žáruvzdorné, stavební atd. Patří k nim síra, kamenná sůl, kaolin nebo 

tuha. Tuha se vyznačuje dobrou tepelnou a elektrickou vodivostí. Používá se 

v elektrotechnice a při výrobě tužek. Kaolin je hlavní surovinou při výrobě porcelánu. 

Sůl používáme v potravinářském průmyslu. Dobývá se v solných dolech. Mezi 

nekovové nerostné suroviny patří také uhlí, ropa a zemní plyn. Uhlí, jak víme, 

vzniklo ze zbytků pravěkých rostlin. Je výhřevné a je to nejlepší palivo. Ropa a 

zemní plyn vznikly ze zbytků drobných živočichů a rostlin, které se usazovaly spolu 

s bahnem na dně moří. Z ropy se vyrábí nafta, benzín, petrolej, asfalt atd. Zemní plyn 

je také důležité palivo. 

 

OTÁZKY a ÚKOLY:  1. Vysvětli pojem neobnovitelná surovina. 

                                   2. Co jsou rudy a kde se zpracovávají? 

                                   3. K čemu se používají tuha a kaolín? 

                                   4. Jak vznikla ložiska černého uhlí? 

                                   5. Vyjmenuj některé nerostné suroviny. 

Hlubinná těžba v dolech Povrchová těžba 
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PŮDA - vznik půdy        
 
Půda tvoří nejsvrchnější vrstvu zemské kůry. Pokrývá větší část pevniny. Každá půda 

obsahuje vodu, vzduch a organismy. Je jakýmsi nahromaděním sypkého materiálu 

(písek, hlína, drobné kamínky…), vzniklého mechanickým i chemickým zvětráváním 

(rozpadem) hornin. Poskytuje životní prostředí rostlinám, živočichům a člověku. Na 

vznik půdy mají vliv podnebí, živé organismy a člověk. 

PODNEBÍ napomáhá stálému vzniku půdy. Působením větru, deště, slunce a mrazu 

se horniny rozpadají na menší a menší kousky (drobné kamínky, písek…). Říkáme, 

že zvětrávají. V oblastech s teplejším podnebím probíhají půdotvorné děje rychleji 

než v oblastech chladnějších. 

ŽIVÉ ORGANISMY (rostliny a živočichové) žijí v půdě i na jejím povrchu. Obohacují 

půdu látkami, které vylučují. Z jejich odumřelých těl vzniká nejúrodnější část půdy – 

humus. Rostliny navíc svými kořeny půdu zpevňují. 

ČLOVĚK významně ovlivňuje tvorbu půdy svými zásahy. Půdu obdělává, hnojí, 

zavlažuje nebo odvodňuje a tím jí zúrodňuje. 

Podle působení půdotvorných činitelů se vytvářejí různé typy půd. Liší se zbarvením. 

 černozem – obsahuje vysokou vrstvu humusu a matečnou horninu (základní 

půdotvorný činitel). Je hodně úrodná. Nachází se v Polabí nebo na Hané. 

 hnědozem – obsahuje humus, rozpustné nerostné látky a matečnou horninu. 

Vyskytuje se nejčastěji v listnatých lesích a pahorkatinách.  

 podzol – obsahuje velmi slabou vrstvu humusu, šedý podzol a matečnou 

horninu. Vyskytuje se v místech s chladnějším podnebím s více srážkami        

a pod borovými lesy. 

 vápencová půda – obsahuje humus na zvětralé vápenaté matečné hornině. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Půdotvorný proces neboli proces tvorby půdy je velmi komplikovaným 

procesem, který probíhá navíc velmi pomalu. 

 
OTÁZKY: 1. Co tvoří půdu? 

                 2. Co má vliv na vznik půdy? 

                 3. V čem spočívá význam půdy pro život lidí na Zemi? 

Černozem Hnědozem Podzol Vápencová půda 
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PŮDA – druhy půd 
 
Půdy v různých oblastech 

země se navzájem velmi liší. 

Vlastnosti půdy ovlivňuje 

hornina, ze které půda vznikla 

tzv. matečná hornina. 

Důležitou roli hraje zvláště 

podnebí - teplota a vlhkost. 

Půda je tvořena drobnými 

částicemi. Podle toho, jaké 

částečky v půdě převažují, 

rozlišujeme různé půdní druhy 

– písčité, hlinité a jílovité. Je 

důležité, např. při zakládání 

zahrádky vědět, jakou půdu máme k dispozici. Na druhu půdy záleží její úrodnost. 

Je to schopnost půdy poskytovat rostlinám podmínky pro růst a vývoj. Tedy dostatek 

živin, vody a vzduchu. Nejúrodnější je tehdy, má-li dostatek humusu. Humus je 

tmavě zbarvená část půdy, která vznikla rozpadem odumřelých rostlin a rozpadem těl 

drobných mrtvých živočichů. Čím je půda tmavší, tím více humusu obsahuje. 

Půda písčitá – má velkou převahu částic písku a jen malý podíl humusu. Půda 

písčitá je vzdušná, říkáme, že je lehká. Písek příliš propouští vodu, ta se vsakuje 

příliš hluboko a splavuje s sebou také potřebné živiny. Takové půdy musíme tedy 

častěji zavlažovat i hnojit. Písčitá půdy je vhodná pro pěstování zeleniny. Daří se v ní 

také ovocným stromům – broskvoni, třešni apod. 

Půda hlinitá – má dostatek humusu, optimální množství živin a vysoký obsah 

vápníku. Je tedy nejúrodnější. Snadno se obdělává, je nejvhodnějším typem půdy 

pro pěstování ovoce i zeleniny. Hnojí se pouze podle potřeby rostlin. Půda hlinitá je 

přechodným typem mezi půdou písčitou a jílovitou. Označuje se jako půda střední.  

Půda jílovitá – má velkou převahu jílu a obsahuje příliš mnoho vláhy. Proto je velmi 

studená, málo propustná a málo vzdušná. Špatně se obdělává, nepropouští vodu. 

V praxi říkáme takové půdě těžká. Tato půda není všeobecně vhodná k pěstování 

zahradních rostlin ani stromů. Stromy v ní totiž mělce koření. Protože obsahuje málo 

humusu, musí se neustále hnojit, což půdu nejenom vyživí, ale i prohřeje. Nejlepším 

hnojivem je chlévský hnůj. 
 

OTÁZKY a ÚKOLY: 1. Jak vzniká humus? 

                                  2. Vyjmenuj druhy půd. 

                                  3. Která půda je nejúrodnější a proč? 

                                  4. Co je to úrodnost? 

                                  5. Jaká znáš hnojiva a k čemu se používají? 

                                  6. Proč má půda velký význam pro člověka? 

           Písčitá                            Hlinitá                             Jílovitá 
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OCHRANA PŮDY 
 
Půda je významnou složkou životního prostředí. Rostou v ní rostliny, které jsou 

zdrojem potravy. Žije v ní nezměrné množství živočichů. Z půdy vyvěrají všechny 

potoky, říčky a později i řeky. Pro člověka představuje nepostradatelný zdroj vody, 

živin a minerálů. Díky své úrodnosti umožňuje zemědělskou činnost.  

Přestože jsou tato fakta známá, často dochází, zvláště přičiněním člověka, k její 

devastaci. 

 Půda se čím dále tím více stává prostředím pro ukládání nejrůznějších 

odpadů.  

 Dále bývá znečišťována odpadními vodami, které obsahují zárodky nemocí 

nebo jiné škodlivé látky.  

 Půdu znehodnocuje unikání ropy z ropovodů a jedovatých látek z cisteren. 

 Nadměrné přihnojování průmyslovými hnojivy a používání postřikových látek 

při hubení plevele a rostlinných škůdců ohrožuje nezávadnost půdy. 

 Vážné ohrožení půdy na celém světě způsobuje neuvážené snižování lesních 

ploch. Půda je pak vysušená, má jemnou strukturu je unášena působením 

vody a větu. Dochází tak k erozi půdy. Působením vodní a větrné eroze se 

půda ztrácí. 
 

Mějme na paměti, že půda je vyčerpatelný, nenahraditelný a jen velice pomalu 

se obnovující přírodní zdroj, a proto by se lidé o ni měli starat a chránit ji. 
 

Ochrana půdy tedy zahrnuje všechna opatření proti snižování ploch zemědělské 

půdy a k udržení půdy v dobrém, hygienickém stavu. Jsou to opatření hospodářská, 

biologická a technická. 

 Jsou například rozšiřovány plochy lesních porostů a vysazovány další 

jehličnaté a listnaté stromy jako přirozená ochrana proti erozi.  

 Omezuje se výstavba na úrodných plochách zemědělské půdy.  

 Zákon ukládá, aby na plochách povrchových dolů a skládek, které byly 

uzavřeny, došlo k obnovení původních zemědělských ploch. 

 Veškeré chemické látky, které přicházejí do půdy, jsou před dodáním do 

výroby kontrolovány na obsah těžkých kovů a dusičnanů.  

 Dávky průmyslových hnojiv se snižují a jsou nahrazovány hnojivy organickými 

(močůvka, hnůj). 

 

OTÁZKY:  1. Vyjmenuj základní složky životního prostředí člověka. 

                  2. Jakým způsobem může být půda znečišťována? 

                  3. Jak mohou zemědělci znečišťovat půdu? 

                  4. Co je to půdní eroze a čím je způsobována? 

                  5. Vyjmenuj některá hospodářská, biologická a technická opatření pro    

                      ochranu půdy. 
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VODA – její význam a vlastnosti 
 
Voda, ať už v mořích, oceánech, řekách apod., pokrývá více, než 70% zemského 

povrchu. Je významnou složkou životního prostředí. Společně se vzduchem tvoří 

součást neživé přírody a je nezbytnou podmínkou života na naší planetě. Vždyť 

právě ve vodě se kdysi dávno zrodil život. I doposud je životním prostředím mnoha 

živočichů a rostlin, člověk ji přijímá spolu s potravou, zkrátka každý zřejmě zaslechl, 

že bez vody nelze přežít. 

Nejvíce vody se nachází v mořích a oceánech. Je to voda 

slaná a je pro člověka nepoživatelná.  

Teče také v potocích a řekách. Hromadí se v rybnících, 

přehradách, jezerech. Tato voda se v úpravnách vody 

přeměňuje na pitnou. Je to voda sladká.  

Řeky a potoky jsou přirozeným vodním tokem na povrchu 

Země. 

Rybníky a přehrady jsou uměle vytvořené vodní nádrže 

určené především k chovu ryb a k chovu vodního ptactva. 

Voda je stále přítomna také ve vzduchu v podobě vodní páry. Je obsažena i v zemi 

jako voda podzemní. Vodu obsahují také těla zvířat a lidí. Voda je v přírodě téměř 

všude. Voda je kapalina - kape po kapkách. Je také tekutina - teče. Můžeme ji 

přelévat. Mění svůj tvar podle tvaru nádoby. Rozpouští některé látky.  

Voda je bezbarvá, průhledná kapalina bez zápachu a chuti.  

Vyskytuje se v přírodě ve třech skupenstvích. 

 Kapalném jako voda, déšť, rosa. 

 Pevném jako led, rampouchy, kry, kroupy, sníh a jinovatka.  

 Plynném ji známe jako vodní páru nebo mlhu.  

Skupenství vody se mění působením tepla. Voda tuhne při 0 °C a vaří při 100°C. 

 

OTÁZKY a ÚKOLY: 1. Kde všude se nachází voda? 

                                  2. O které vodě říkáme, že je sladká? 

                                  3. Jakou barvu má voda? 

                                  4. Jaké vlastnosti má voda? Popiš je. 

                                  5. Vyber si jedno skupenství vody a popiš ho. 

 

Kapalné skupenství Pevné skupenství Plynné skupenství 
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KOLOBĚH VODY V PŘÍRODĚ 
 
Voda je v neustálém pohybu. Nejvíce se jí nachází v mořích a v oceánech. Nová 

voda se v přírodě netvoří. Když spadne na zem v podobě deště, sněhu anebo ledu, 

dostává se znova do oběhu. Je to koloběh vody v přírodě. K oběhu dochází 

účinkem sluneční energie, zemské gravitace a rotace Země. 

 Voda se vypařuje z oceánů, vodních toků, zemského povrchu a z rostlin. 

 Sluneční paprsky ji přeměňují na vodní páru, která stoupá vzhůru. 

 Vysoko nad zemí se vodní pára ochlazuje a mění se na kapky vody. Tak se 

vytváří mraky. Kapky se spojují do velkých vodních kapek nebo do ledových 

krystalků. 

 Jakmile jsou už dost těžké, spadnou na zem v podobě srážek (déšť, sníh, 

kroupy). 

 Spadlá voda se vsakuje do půdy anebo teče potoky či řekami zpět do oceánů.  

Koloběh vody se znovu opakuje (viz obrázek). 

 

Voda, která se vsakuje do půdy, se nazývá voda podzemní. Ta část, která steče po 

povrchu, se nazývá voda povrchová. Dělí se na stojatou a tekoucí. Vodu tekoucí 

najdeme v řekách nebo potocích – voda teče, cirkuluje. Do vody stojaté řadíme 

rybníky a jezera, bažiny apod. – cirkulace vody je omezenější. 

 

OTÁZKY a ÚKOLY: 1. Kde se nachází nejvíce vody? 

                                  2. Co způsobuje koloběh vody v přírodě? 

                                  3. Popiš koloběh vody v přírodě. 
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OCHRANA VODY – vliv člověka 
 
Základem všeho živého na této planetě je bezesporu voda. Voda vždy byla určujícím 

faktorem pro život na Zemi. Ne náhodou starověké civilizace vznikaly u toků velkých 

řek - Tigridu a Eufratu, Nilu apod. Vodě vděčíme za vznik prvotní atmosféry i za naši 

existenci. Lidé potřebují vodu na vaření, do nápojů, na mytí, koupání a praní.             

U dospělého člověka voda zaujímá 60% hmotnosti těla (tj. 45 kg u osoby vážící 75 

kg). Člověk vydrží bez vody max. 3 dny, kdežto bez jídla i několik týdnů či měsíců.  

Pro většinu z nás je voda samozřejmostí. Na povrchu Země 

je mnoho vody, a přesto velká část populace trpí akutním 

nedostatkem této tekutiny. Nedostatek vody a její 

znečištění je jeden z největších problémů současného 

světa.  

Více než miliarda lidí pije a užívá znečištěnou, zdravotně závadnou 

vodu. Každý rok umírá ve světě více než pět milionů lidí na nemoci 

způsobené právě znečištěnou vodou nebo nedostatkem hygieny. 

Každých dvacet minut tak umírá v rozvojových zemích jedno dítě.  

Zdrojem pitné vody je spodní voda. Je to dešťová voda, která se 

vsákla do země. Nejčastější příčinou znečištění vod jsou: 

 průsaky průmyslových a zemědělských hnojiv 

 havárie nádrží s nebezpečnými chemikáliemi a kapalinami 

 sopečná činnost  

 dlouhodobé deště způsobující sesuvy půdy 

Na celém světě se spotřebovává více vody, než je příroda schopna doplnit. 

Proto je nutné předcházet jejímu znečištění a nadměrnému užívání.  

Aby se zajistil dostatek vody, je potřeba volit lepší metody zemědělského 

zavlažování, dále nepoužívat zbytečně kvalitní vodu tam, kde můžeme využít vodu 

méně kvalitní, např. dešťovou (zalévání kytek…) nebo vodu použitou vracet zpět do 

vodního cyklu. K tomuto slouží čistírny odpadních vod, které důsledně odpadní 

vodu čistí a vypouští zpět do vodních toků. Povrchovou vodu zase upravují               

a k lidem do domácností vracejí vodárny.  

Hygienici důsledně a pravidelně sledují kvalitu vody, kterou člověk používá 

k nejrůznějším účelům. 

Vodu musíme chránit, vodou musíme šetřit. Je to vzácná tekutina. 
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VZDUCH – jeho složení , vlastnosti 
 
Atmosféra je plynný (vzdušný) obal Země, který je 

k Zemi připoután gravitační silou, jenž nám 

zaručuje, že plyny neuniknou do vesmírného okolí. 

Název atmosféra je odvozen z řeckého slova 

atmos, což znamená v českém překladu pára. 

Tento vzdušný obal Země má na svědomí to, že 

můžeme dýchat, a že se na naší planetě mohl 

vyvinout život.  

Kromě jiného udržuje teplo, rozptyluje sluneční záření a chrání planetu před 

škodlivým zářením z vesmíru. Atmosféra sahá až do výše 100 km. Atmosféru nemá 

žádná jiná planeta ve vesmíru. 

Atmosféra je tvořena směsicí plynů (kyslík, dusík, vodní pára a jiné), které souhrnně 

nazýváme vzduch. Dýchání vzduchu je základní životní potřeba. Vzduch je to, co 

nás obklopuje, co dýcháme, co potřebují rostliny a živočichové ke zdárnému rozvoji.  
Vzduch je bezbarvý, proto jej nevidíme. Pohyb vzduchu z jednoho místa na druhé 

však cítíme. Vnímáme ho jako vítr. U větru určujeme rychlost a směr. Na směr větru 

působí otáčení Země a dále těž různé překážky (horské masivy, kopce, budovy, lesy 

apod.). 

Vítr má velký vliv na počasí a jeho změny. Vane-li od severu, přináší k nám 

ochlazení. Vane-li od jihu, zpravidla se u nás silně otepluje. V zimě často v takových 

případech nastává obleva. Západní vítr přináší déšť nebo déšť se sněhem a vítr 

východní v létě jasno a slunečno a v zimě pak pěkný mráz. To proto, že na západ 

od naší republiky je moře, na východ velká pevnina, která je v zimě studená a v létě 

horká. Na severu jsou chladné kraje, na jihu teplé. 

Větrnou energii používá lidstvo od dávnověku. Vítr poháněl plachetnice, větrné 
mlýny, vodní čerpadla, umožňuje také let bezmotorových letadel. 

OTÁZKY: 1. Jak se nazývá vzdušný obal Země? 
                 2. Do jaké výšky sahá atmosféra? 

                 3. Které plyny tvoří vzduch? 

                 4. Co je to vítr?  

                 5. Proč západní vítr přináší do naší republiky déšť nebo déšť se sněhem? 

Pohled na Měsíc skrz zemskou atmosféru 

Větrný mlýn Větrná elektrárna Plachetnice 

http://necyklopedie.wikia.com/wiki/%C5%BDivo%C4%8Dichov%C3%A9
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RYCHLOST VĚTRU JE VYJÁDŘENA V TZV. BEAUFORTOVĚ STUPNICI. 

 

 

OTÁZKY a ÚKOLY: 1. Jak se jmenuje vítr, který fouká rychlostí 15 m/s? Popiš, co se     

                                      při tom děje. 

                                  2. Který vítr zvedá papíry ze země a víří prach? 

                                  3. Jak silný vítr se v naší republice prakticky nevyskytuje? 

                                  4. Popiš, co dokáže vichřice. Jakou rychlostí tento vítr fouká? 
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VÝZNAM VZDUCHU PRO ŽIVOT, OCHRANA OVZDUŠÍ 
 

Člověk by měl dýchat čistý vzduch bez škodlivin, který působí blahodárně na jeho 

zdraví. Dospělý člověk spotřebuje denně kolem 15 kg vzduchu.  
Vzduch tvoří nejen plyny tvořící normální ovzduší, ale i látky 

pro organismus škodlivé, říkáme jim emise. Pevné emise 

jsou částice, které jsou vypouštěny do ovzduší komíny 

průmyslových podniků a tepelných elektráren – prach, 

popílek, saze. 

Plynné a kapalné emise jsou sloučeniny síry, chloru, 

těžkých kovů apod. Některé z nich jsou jedovaté a rakovinotvorné. 

Vzájemnými reakcemi nečistot v ovzduší vznikají tzv. imise, které dopadají na 

zemský povrch. Při silném znečištění vzduchu imisemi dochází ve spojení s mlhou 

k takzvanému smogu (název smog znamená v překladu z angličtiny kouř, mlha). Je-

li ovzduší silně znečištěno a prší, tvoří se kyselý déšť, který nepříznivě působí na 

půdu nebo vodní toky. Kyselý déšť také urychluje zvětrávání hornin. Lesy např. 

kyselý déšť zabíjí.  

Znečištění ovzduší způsobuje zejména rozvoj průmyslu, nárůst dopravy, spalování 

nekvalitního paliva, kterým si lidé v domácnostech topí, a další vypouštěním 

nebezpečných látek do ovzduší.  

Tyto škodliviny se dostávají až do atmosféry, která má zabraňovat škodlivému 

kosmickému záření na Zemi. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

Nečistoty v ovzduší zhoršují také zdraví lidí. Vdechovaný vzduch a vše, co obsahuje, 

se dostává až do nitra lidského těla a přímo tak působí na zdraví člověka. Dochází 

k častému onemocnění dýchacích cest a k onemocnění srdce – infarktům. Škodliviny 

v ovzduší způsobují dále úhyny zvířat ve volné přírodě i vodních tocích, postupné 

odumírání a hynutí lesních stromů a dalších rostlin.  

Proto je kvalitě ovzduší věnována velká pozornost. Kvalitu ovzduší sledují denně 

meteorologové. Státem je stanovena řada opatření, směřujících k ochraně ovzduší. 

 Velké průmyslové podniky se stavějí mimo obytné plochy.  

 Na komíny továren se umisťují různé lapače kouře a popílků. 

 Parní lokomotivy se přeměnily na lokomotivy elektrické. 
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Smog způsobený výfukovými 
plyny 

Smog způsobený průmyslovými 
podniky 

Les zasažený kyselým deštěm 
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 Topení pevnými palivy se nahrazuje topením elektrickým. 

 Automobilová dálková doprava je vedena mimo města. 

 Kontroluje se složení výfukových plynů v motorových vozidlech. 

 Vysazují se nové porosty, rozšiřují se parky a zelené plochy, které zachycují 

prach a obohacují vzduch kyslíkem. 

 

Vzduch je důležitou součástí životního prostředí, proto jej musíme, stejně jako 

půdu a vodu, dostatečně chránit. 

 

 

 

OTÁZKY a ÚKOLY: 1. Vysvětli, co to jsou emise a imise. 

                                  2. Jakým způsobem je poškozována atmosféra? 

                                  3. Jakým způsobem může být znečišťováno ovzduší? 

                                  4. Jak působí nečistoty v ovzduší na zhoršení zdravotního     

                                      stavu? 

                                  5. Jaká opatření zajišťuje stát ke zlepšení čistoty ovzduší? 
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