
VNITŘNÍ GEOLOGICKÉ DĚJE – doplnění zápisu 
 
5. ČINNOST VĚTRU 

- nejvíce se projevuje v suchých krajinách bez vegetace (pouště) 
- písek a kamínky unášené větrem obrušují skály a kameny 
- vítr odnáší drobné částice a ty mohou obrušovat další materiál → pískovcová města 
- částečky se zase usadí v místech, kde vítr slábne → tzv. písečné duny, sprašové návěje 
- vysušování půdy a odnos usazenin (větrná eroze)  
- zabránění větru: vegetace, větrolamy 

 
 

Usazené (sedimentární) horniny 
 

- vznikají usazováním (sedimentací) zvětralých úlomků hornin 
- vznikají působením vnějších geologických dějů, vysrážením z roztoků nebo ze zbytků organismů 
- podle způsobu vzniku je rozdělujeme na úlomkovité, organické a chemické 
- výskyt usazených hornin: 

o usazené horniny tvoří vrstvy 
o vrstvy jsou deskovitá tělesa často značných rozměrů 
o tloušťka vrstvy se nazývá mocnost 
o více vrstev podobného složení nazýváme souvrství 
o vrstvy mohou být zvrásněny, nebo jinak porušeny 

 

1) Úlomkovité sedimenty 
- vznikají hromaděním úlomků 
- úlomkovité sedimenty jsou tvořeny drobnými i velkými produkty eroze působící na starší horniny 
- nacházejí se v oblasti svahových sesuvů, vodních toků, na mořském pobřeží nebo v místech 

ledovců 
- sedimenty mohou být sypké (nezpevněné), nebo stmelené (zpevněné) 
- jako tmel zpevněných hornin působí jemný jíl, nebo krystalizace některých minerálů 
- jíl (velmi jemné úlomky; žáruvzdorné hmoty, cihly, keramika) → jílovec → jílová břidlice 
- spraš (velmi jemné úlomky; vápnitá nažloutlá hlína, základ pro černozemě) 
- písek (převážně úlomky křemene; stavebnictví, sklářství) → pískovec (sochařství) 
- štěrk (větší úlomky, přísada do betonů) → slepenec a brekcie 

 

2) Organické sedimenty 
- organické sedimenty vznikají hromaděním materiálů živočišného, nebo rostlinného původu 
- patří sem například schránky mořských mlžů, kmeny stromů, stélky mechů, těla korýšů apod. 
- vápenec - ze schránek mořských živočichů, tvořen kalcitem; vápno, cement, obklady, hnojiva 
- černé uhlí - z prvohorních kapradin a přesliček; v hloubce; antracit = nejkvalitnější 
- hnědé uhlí - z třetihorních stromů, povrchová těžba; energetika, lignit = nejmladší 
- ropa - rozkladem rostlinných i živočišných zbytků (asfalt - přírodní = nejhustší složka ropy) 
- zemní plyn - výskyt společně s ropou a uhlím 
- rašelina - vznik pod vodou z odumřelých rostlin; léčebné zábaly, zahradnictví, palivo 
- uhlí, ropa, zemní plyn = neobnovitelné nerostné suroviny 

o ekologické problémy (při dopravě - tankery, při těžbě na moři, …) 
o spalováním vzniká CO2 → skleníkový efekt, změna klimatu 

 

3) Chemické sedimenty 
- chemické sedimenty vznikají srážením a krystalizací minerálů rozpuštěných ve vodě 
- nejvíce jsou rozšířeny horniny uhličitanové, především vápence 
- patří sem však i některé železné rudy a solné sedimenty 
- bauxit - červený; surovina pro výrobu hliníku 
- travertin - pórovitý, tvořen kalcitem rozpouštěným sladkou vodou; obklady 
- buližník - černý, tvrdý; kamenivo, náhrada pazourku 



Půdy 
 

Půda = směs nezpevněných částic minerálů, hornin, organické hmoty, vody a vzduchu 
Pedologie = nauka o půdě 
Pedosféra = nejsvrchnější vrstva souše = půdní obal Země 
 
PŮDOTVORNÍ ČINITELÉ 

- matečná hornina: ovlivňuje budoucí vlastnosti půdy → obsah chemických prvků =  živin, 
zrnitost, schopnost zadržovat vodu, provzdušnění, barva 

- podnebí: teplota (v tepla probíhají reakce rychleji), srážky (množství srážek = zavodnění půdy, 
vlhkost a rozpouštění minerálních látek), výpar (poměr srážek a výparů) 

- povaha terénu: nadmořská výška (má vliv na teplotu a srážky), orientace svahu 
- podzemní voda: podmáčené půdy (vynášení jílovitých částic vzlínáním) X suché půdy 
- čas: 1 cm ornice se v našich podmínkách vytváří 100 – 150 let 
- organismy: humus – vliv na úrodnost, vlhkost, teplotu; vznik humusu: rozklad rostlin a živočichů 
- člověk = vliv člověka: orba, hnojení, výsadba a kácení stromů, osevní postupy, výstavba 

komunikací, exhalace 
 
SLOŽKY PŮDY 

1) pevná (50 %) – anorganická a organická (odumřelá = humus, živá) 
2) kapalná (20 – 30 %) – půdní roztok 
3) plynná (25 – 30 %) – CO2 , N2, O2, CH4 

 
PŮDNÍ PROFIL 

- půdní profil – půdní vrstvy, skládají se z půdních  
horizontů (liší se složením, barvou, sypkostí…)  

- půdní horizont – vznikl fyzikálními,  
chemickými a biologickými procesy z matečné horniny 

 
SLOŽENÍ A VLASTNOSTI PŮDY 

1) barva – od mateční horniny, výsledek zvětrávání 
2) struktura = zrnitost – důležitá z hlediska zemědělského využití 

- podle půdních částic rozdělujeme půdy na lehké, střední a těžké – tzv. PŮDNÍ DRUHY 
3) půdní reakce (pH) – ovlivňuje dostupnost živin pro rostliny a má vliv na aktivitu živočichů 

- podle pH rozlišujeme půdy kyselé, neutrální a zásadité 
 

PŮDNÍ TYPY 
- podle charakteru půdních horizontů (množství humusu) rozlišujeme půdní typy: 

a. černozemě – vyzrálé, hodně humusu, dobře propustné, velmi úrodné 
o vznikají na spraších, do 400 m n. m., pH okolo 7 – 7,5  

b. hnědozemě – vyzrálé, hodně humusu, velmi úrodné 
o vznikají na spraších, do 400 m n. m., pH okolo 7 – 7,5 hodně humusu velmi úrodné 

c. hnědé půdy - nejrozšířenější půdy v mírném podnebném pásu, menší obsah humusu, nižší 
úrodnost, trpí erozí → hnojení, vápnění = dobrá úroda 

d. podzolové půdy – kyselé půdy, málo humusu (vyluhován srážkami), chudé na živiny, 
méně úrodné, často zalesněné; nad 400 m n. m., pH – kyselé 

e. nivní půdy – půda v okolí vodních toků, mladá půda často naplavená řekami, úrodná 
f. rendziny – vznik na vápencích a dolomitech, často v krasových oblastech, velmi málo 

humusu, málo úrodné 
 

VÝZNAM PŮDY 
- zdroj živin pro rostliny a houby 
- životní prostor mnoha živočichů 
- člověk na ní pěstuje hospodářské rostliny 


