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Z6   Zápis: Dotváření zemského povrchu  

(přečíst v UČEBNICI ZEMĚPISU: 21.-24.strana) Přepsat, nebo vlepit tento zápis do sešitu! 

Vnější přírodní činitelé: /už znáš z prvouky/ 

- zemský povrch dotvářejí, zarovnávají, způsobují rozpad hornin – proces = ZVĚTRÁVÁNÍ 

1) působení vody - dešťové, tekoucí, působení ledu…  

příklad 1. voda zatečená do pukliny skály při zmrznutí zvětší svůj objem == skála praská,  

př. 2. voda v řece omílá kameny na štěrk – až na písek – tvoří USAZENINY a NAPLAVENINY 

př. 3. dále může voda odnášet kvalitní ornou půdu === PŮDNÍ EROZE (důležitost kvality orby), 

př. 4. voda může způsobovat také === SESUVY PŮDY 

př. 5. horské ledovce mohou posouvat kameny, balvany === z historie víme, že nám po ledovcové 

činnosti zůstaly na našem území – po roztátí ledovců – jezera ledovcového původu=== PLESO / KAR 

na Šumavě: Čertovo, Černé, Plešné, Prášilské jezero) 

2) působení větru  

př. 1. přenos semínek rostlin, 

př. 2.  vytváření pouští - přenos písku === vytváří se PÍSEČNÉ DUNY 

3) působení teploty  

př. 1. při vysokých rozdílech teplot - rozžhavený kámen ochlazením praská, drolí se 

4) působení rostlin  

př. 1. semínko rostliny v puklině skály == kořeny rostliny dále působí na rozpraskávání a drobení skály 

5) působení činnosti člověka 

př. 1. přetváří zemský povrch a mění krajinu (RELIÉF = tvar zemského povrchu) 

př. 2. na řekách uměle srovnává tvar koryta řeky (řeky se vrací do původních koryt) 

př. 3. na řekách staví přehrady, dále v krajině staví rybníky (voda v krajině=aktuální téma) 

př. 4. staví domy, města, průmyslové podniky – bohužel i na kvalitní půdě  

př. 5. kácí nadměrně lesy a ve velkém těží nerostné bohatství 

Opakování:  

ÚKOL 1: Napiš názvy jezer ledovcového původu v ČR: …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ÚKOL 2: Najdi a ukaž na mapě /nebo na mapě na internetu/ jezera ledovcového původu v ČR. 

ÚKOL 3: Napiš, ve kterém pohoří ČR leží tato jezera ledovcového původu? …………………………………….. 

ÚKOL 4: Vysvětli pojem: KAR = ……………………….., RELIÉF = ……………………………………………………………… 


