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1. Úvod 

 

Planeta Země je jedinou z planet naší sluneční soustavy, na které existuje život. Obíhá 

kolem Slunce rotační perioda 23,9345 hodin. Vzdálenost Země od Slunce je průměrně 

149 milionů kilometrů. Rovníkový poloměr Země je 6378,14 km. Povrch Země ze 71% 

pokrývají oceány a z 29% kontinenty. 

 

2. Cíl miniprojektu 

 

Tentokráte jsme se stali vyhledávači a průzkumníky různých zdrojů informací o naší 

planetě. Pro nás nové poznatky jsme objevovali v učebnicích, encyklopediích a 

samozřejmě i prostřednictvím internetu. Rozdělili jsme se do skupin a každá dostala za 

úkol zpracovat nějaký ten střípek znalostí o naší Zemi. Miniprojekt se stal mozaikou ze 

střípků našich informací. 

 

3. Vypracování 

3.1. Vznik planety Země 

 

Vznik planety Země je úzce spjat se vznikem sluneční soustavy a tedy i se vznikem 

celého vesmíru. Současné odhady stáří vesmíru se pohybují v rozmezí 10 až 20 miliard 

let. Geologie, jako vědní obor zabývající se planetou Zemí, se soustřeďuje na posledních 

4,5 miliardy let, kdy vznikla naše sluneční soustava. Na základě astronomických 

pozorování se za základ planet sluneční soustavy považuje protoplanetární mračno plynů 

a prachových částic, které vzniklo po výbuchu staré hvězdy – supernovy.  Působením 

gravitačních, magnetických a elektrostatických sil mezi jednotlivými částicemi, 

docházelo k postupnému utváření větších rotujících shluků hmoty. Tato hmota 

v důsledku gravitace začala migrovat do centra. Hmota v centru se začala smršťovat, 

současně zvyšovat svoji hustotu, což vedlo k teplotě několika miliónu stupňů, zažehla se 

nukleární reakce. Od zažehnutí shluku mračna můžeme mluvit o existenci Slunce. 

Z centra byly odvrženy prachové částice a plyny. Dále od centra byly teploty nižší a 

došlo k jejich opětovné kondenzaci. Blíže ke Slunci se shromažďovali kovové a 

silikátové částic, dále vznikaly částice vodíku, uhlíku a kyslíku.  Z takto rozdělené 

hmoty zbylého mračna se v dílčích rotačních centrech, rotujících kolem Slunce 

formovaly planety sluneční soustavy. 

   Počátky formování planety Země jsou na základě absolutního datování stáří meteoritů 

dopadnutých na Zemi určeny na 4,56 miliard let. V dílčím rotujícím disku Země se 

vlivem gravitace soustřeďují prachové a chondrytické částice (obr. 1). Ty se na sebe 

vzájemně nabalují a proto-planeta Země začíná narůstat. Zvětšuje se její hmotnost a tedy 

i gravitační dosah, díky kterému stahuje další částice z okolí.  Protoplanetu Zemi tvoří 

chladný shluk pevných částic, podobných dnešním kamenným meteoritům. Vlivem stále 

větší gravitační síly je proto-planeta schopna stahovat i větší částice, které jí při dopadu 

předávají energii ve formě tepla. Postupně se zahřívá. Současně se začíná smršťovat, 

zvyšuje se hustota a současně tlak a teplota. Při určité teplotě je zažehnuta uvnitř proto-

planety termonukleární reakce spojená s rozpadem radioaktivních prvků. Planeta se 
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mnohem intenzivněji zahřívá a dochází k tavení nahromaděné hmoty uvnitř planety. 

V důsledky gravitace těžší látky klesají do nitra Země, zatímco lehčí zůstávají u povrchu 

planety. Proces diferenciace se zintenzivňuje až do doby, kdy jsou látky v nitru Země 

přesně rozvrstveny. Jednotlivé rozhraní mezi sférami (obr. 2) jsou ostrá, snadno 

identifikovatelná seismickými metodami. 

Z vnějších obalů Země se pravděpodobně jako první diferencovala atmosféra složená 

z vodíku, hélia, amoniaku a metanu. Postupným natavováním a diferenciací Země se 

uvolňoval především oxid uhličitý, dusík a vodní páry. Kyslík se začal hromadit až po 

vzniku života, díky fotosyntéze. Hydrosféra vznikla po celkovém ochlazení Země 

kondenzací vodních par. 

 

3.2. Vnitřní stavba Země 

3.2.1. Zemské jádro 

 

   Zemské jádro představuje 16% objemu a 31% hmoty Země. Poznatky o stavbě 

zemského jádra vycházejí pouze z nepřímých metod. Hloubky rozhraní jednotlivých 

geosfér a skupenství jádra, bylo určeno na základě výsledků seismických metod. 

Rozhraní mezi vnějším jádrem a pláštěm bylo zjištěno v hloubce 2900 km a je 

označováno jako Gutenbergova diskontinuita. Rozhraní mezi vnějším a vnitřním jádrem 

je udáváno v rozmezí  5100 až 5300 km. Směrem do centra planety narůstá hustota, 

teplota a tlak. Odhadovaná hustota jádra je kolem 17,3 g/cm3 , teplota uvnitř jádra je 

4300 – 6000oC. Tato vysoká teplota a obrovský tlak způsobily, že vnější jádro je ve 

stavu tekutém a vnitřní jádro v pevném. Tekuté vnější jádro obtéká kolem pevného 

vnitřního jádra. Cirkulace tekuté hmoty vyvolává zemské magnetické pole. Údaje o 

chemickém složení jádra vycházejí ze studia meteoritů a laboratorního experimentálního 

výzkumu. Analýzou železných meteoritů bylo prokázáno, že obsahují především železo 

a nikl. Obdobného složení je i zemské jádro, které navíc obsahuje Si, Co, Pt, Mo, Au, Ag 

a Mg. 

 

3.2.2. Zemský plášť 

 

   Zemský plášť tvoří 84% objemu a 69% hmoty Země. Členíme jej na spodní a svrchní 

část. Od zemské kůry je plášť oddělen výrazným fyzikálním rozhraním označeným jako 

Mohorovičičova diskontinuita. Hloubka tohoto rozhraní je závislá na mocnosti 

kontinentální kůry, která je u kontinentů a oceánů různá. Svrchní plášť je oblastí 

s významnou endogenní aktivitou. Hmota pláště se zde vlivem vysokých teplot a tlaků 

nachází ve stavu blízkém tavení. Následkem rozdílných teplotních podmínek, panujících 

v plášti pod kontinenty a pod oceány, zde dochází k velmi pomalé cirkulaci hmoty, 

označované jako konvenční proudy. Ve svrchním plášti lze pomocí seismických vln 

identifikovat tzv. astenosféru. Je to zóna v hloubce 70 až 300 km, kde dochází k 

výraznému poklesu rychlostí šíření seismických vln. Směrem k povrchu Země klesá 

teplota a tlak, což má za následek změnu charakteru taveniny. Nejvyšší polohy vnějšího 

pláště jsou tvořeny pevnou a křehkou hmotou. Tato pevná část pláště společně se 

zemskou kůrou je označována jako litosféra. Pohyb litosférických desek po astenosféře, 
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vyvolaný konvenčním prouděním v plášti, se označují jako kontinentální drift. Na 

rozhraní litosféry a astenosféry, kde dochází k plastickým deformacím hmoty bez vzniku 

ohnisek zemětřesení, dochází k pohybu litosférických desek rychlostí několik mm za 

rok. Průměrné chemické složení pláště je obvykle udáváno takto: SiO2 – 43 %; MgO – 

37 %; Fe2O3+ FeO -12 %; CaO – 3 %; ostatní – 5%. 

 

3.2.3. Zemská kůra 

 

   Zemská kůra tvoří nejsvrchnější část zemského tělesa. Její mocnost je proměnlivá. Na 

pevnině dosahuje 30-40 km, pod oceány 6-15 km. Největší mocnost je pod kontinenty 

v místě pásemných horstev. Nejmocnější zemská kůra je pod Himalájemi a dosahuje až 

70 km. Dominantními minerály kůry jsou především křemičitany (silikáty), oxidy a 

uhličitany. Mezi pláštěm a kůrou lze identifikovat výrazné fyzikální rozhraní - 

Mohorovičičovu diskontinuitu. Nad touto diskontinuitou můžeme podle složení, 

mocnosti a pozice vyčlenit 3 základní typy kůry: 

1) kontinentální kůra s průměrnou mocností 30-40 km netvoří pouze kontinenty, ale také 

oblasti šelfů a kontinentálních svahů. Sahá až k patě kontinentálního svahu, kde v 

případě pasivního kontinentálního okraje plynule navazuje přes přechodnou kůru na 

kůru oceánskou. 

2) oceánská kůra se nachází pod oceány a má podstatně menší mocnost než kůra 

kontinentální – 6-10 km. 

3) přechodná kůra se nachází na okrajích kontinentů (v oblastech kolem kontinentálního 

svahu), v kontinentálních moří a tvoří vulkanické ostrovní oblouky. Svým charakterem 

představuje přechod mezi kontinentální a oceánskou kůrou. 

 

3.3. Průzkum vnitřního složení Země 

3.3.1. Seismické metody 

 

   Určení složení Země, vymezení hloubek jednotlivých rozhraní geosfér (obr. 3), stejně 

jako určení jejich skupenství, nelze provést přímými metodami. Přímému pozorování 

jsou přístupny pouze nejsvrchnější části zemského tělesa. Proto pro poznání hlubších 

částí Země jsou využívány především nepřímé metody studia, laboratorního 

experimentálního výzkumu a studia meteoritů. Jednou z nejrozšířenějších metod jsou 

metody geofyzikální, zejména pak studium šíření seismických vln. Seismické metody 

jsou založeny na principu sledování směru a rychlosti seismických vln. Na základě 

znalostí vlastností vln mohou geofyzikové zkoumat vnitřní stavbu Země. Měří se doba, 

během které seismická vlna bude zaznamenána detektory v různých částech světa. Ze 

znalosti rychlosti a zákonitosti, že v hustším prostředí se vlny šíří rychleji, se určují 

vlastnosti prostředí, kterým se vlny šíří. Čím větší je rychlost šíření seismické vln, tím 

pevnější prostředí můžeme očekávat. 

 

3.3.2. Průzkumné vrty 

 

   Rekord drží ruský program označovaný jako SG3. V jeho rámci se na poloostrově Kola 
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podařilo během 12 let dosáhnout hloubky 12 626m.  

   Mezi další rekordmany patří projekt KTB v Německu, v Horní Falci. Vrt je hluboký 

9200m. 

  Český rekord v hloubkovém vrtání je vrt Jablůnka 1 - 6 506m. Vrt byl zaměřen na 

průzkum ložiska ropy. 

   Při vrtech na pevnině ale není možné se současnými technologiemi dosáhnout pláště, 

protože pevninské kry jsou silné desítky kilometrů - obvykle od 30 do 60 km. Naproti 

tomu tloušťka oceánské kůry je jen několik kilometrů. Problém ale představují další 

kilometry vody nade dnem. V 60. letech minulého století měl ambice provrtat oceánskou 

kůru americký Projekt Mohole, avšak neuspěl - podařilo se dosáhnout hloubky jen 183 

metrů. Ukázalo se, že přesné spouštění vrtných tyčí ze speciálních lodí na dno v hloubce 

3,5 kilometrů je příliš složité.  

   Od té doby se dařilo výkony podmořských vrtných souprav zvyšovat. Roku 2005 

geologové v rámci projektu Integrate Ocean Drilling Program dosáhli hloubky 2100 

metrů pod povrchem mořského dna. 

   Japonští oceánologové provrtali nejhlubší podvodní vrt ve světě. Je hluboký 7740 

metrů, což je nový světový rekord pro průzkumné podvodní vrty. Zvláštní výzkumná 

loď Chikyu („Země“- obr. 4) jej provrtala v tzv. Japonském příkopu východně ostrova 

Honšú s cílem vyjasnit hlavní seizmologické příčiny ničivého zemětřesení. Podle názoru 

vědců bývají zdi a dno tohoto příkopu často epicentry zemětřesení. 

 

4. Závěr 

 

   Při zpracování miniprojektu jsme objevili spoustu nejen zajímavých informací, ale i 

informačních zdrojů. Pochopili jsme, že vědci mají, tak jako my, ještě mnoho 

nezodpovězených otázek a výzkum planety neustále probíhá. Zkrátka a dobře veškeré 

naše bádání vede k tomu, co řekl Sokrates: „Vím, že nic nevím.“ Objevy na nás stále 

čekají! 
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6. Přílohy 

 

 

Obr. 3: Geosféry Země 

Obr. 1: Chondritický meteorit Obr. 2: Diferenciace materiálu protoplanety 

Obr. 4: loď Chikyu 

foto: KTPC 


