
Země

Hydrosféra



Oběh vody

 hydrologický cyklus – výměna vody 

mezi světovým oceánem a pevninou

 malý oběh vody

 uskutečňuje se pouze nad pevninou 

nebo pouze nad oceánem

 většina vypařené vody z pevniny padá 

ve formě srážek na pevninu a většina 

vypařené vody z oceánu spadne zpět 

do oceánu

 extrémem jsou oddělené bezodtoké 

oblasti s vysokým výparem

 velký oběh vody

 vzniká spojením malých oběhů a je to 

výměna vody mezi světadíly a oceány



Vodní tok

 povrchový odtok (ron)

 voda, která se nevypaří ani 

nevsákne do půdy vytváří 

povrchový odtok, splach

 vodní tok

 soustředěný odtok povrchové 

vody

 pramen

 zdrojnice

prameny v oblastech zlomových struktur, v 
oblastech krasů a v oblastech s vodorovně 

uloženými horninami



plošný a soustředěný odtok



pramen Moravy, Králický Sněžník



pramen oblast na soutoku Teplé a Studené Vltavy, Mrtvý luh, NP Šumava



pramenná oblast Amazonky, Andy



pramen Rhony, Rhonský ledovec, Urnské Alpy (1753 m n. m.)



vývěr Punkvy, Moravský kras



ponor Rudického propadání, Moravský kras



Tekoucí voda

 horní a střední toky

 horské oblasti, vysočiny

 převažuje eroze a 

transport

 dolní tok řeky

 utvářeny sedimentací

říčního materiálu

 meandry – zákruty řeky

 údolní niva – náplavové 

sedimenty v okolí ramen 

dolního toku řeky



horní tok řeky Doubravy, Českomoravská vysočina



řeka Vydra s Hamerským potokem (NP Šumava), erozní činnost horního toku



vodopád Lower, Yelowstone, Wyoming, zpětná eroze posouvá přepadovou hranu proti směru toku, okolní 
masiv eroduje a otevírá kaňonovité údolí



soutězka Vikos, masiv Pindos, Řecko – tvarem nejhlubší kaňon na světě 



řeka Morava na svém středním toku, eroze, transport i sedimentace



velmi výrazný meandr u Teletína, Vltava



okrouhlík a vyvýšenina uprostřed ve středověku lákaly ke stavbě hradů (Loket nad Ohří)



jeden z posledních zachovaných úseků nížinné meandrující řeky na území Čech je asi 16 km dlouhý tok 
řeky Lužnice s množstvím odstavených ramen a tůní v nivě mezi Novou Vsí nad Lužnicí a Suchdolem nad 

Lužnicí



říční niva řeky Narew s mokřady, Polsko, údolí pravidelně zaplavováno a formována povodněmi. Z 
geomorfologického hlediska se jedná o ploché říční dno, které je tvořeno říčními nánosy, v nivě řeka 

přirozeně meandruje, pokud není regulována



delta Kachemak Bay, Aljaška – typ ústí toku do jezera, moře, oceánu, typickým znakem říční delty je 
značná sedimentace naplavenin a větvení hlavního toku řeky do mnoha ramen a kanálů


