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Kolízia tektonických platní 

Čo sa deje pri podsúvaní jednej tektonickej platne pod druhú ? 
 

 
Kolízie susediacich tektonických platní (litosferických 
dosiek) spôsobujú niektoré z najdramatickejších 
udalostí, ktoré sa na Zemi odohrávajú. Čo sa deje pri 
podsúvaní jednej tektonickej platne pod druhú (tzv. 
subdukcia) si môžete spolu so žiakmi demonštrovať 
pomocou jednoduchého modelu. O subdukčných 
zónach na Zemi sa dočítate viac v tomto článku. 
 
Model (alebo jeho viac kusov) si vyrobte už pred 
vyučovacou hodinou a počas sprístupňovania nového 
učiva ho využite ako názornú didaktickú pomôcku. 
Druhou možnosťou je výroba modelov samotnými 
žiakmi na hodine a zakomponovanie ich tvorby do 
oboznamovania sa s témou platňovej tektoniky. 
V ideálnom prípade by však žiaci mali mať aspoň 
základné poznatky o téme už počas práce s modelom.  
 
Na začiatok ukážte žiakom jeden vytvorený model 
a opýtajte sa ich, čo podľa nich predstavuje.  Čo repre-
zentujú jeho jednotlivé časti – dva drevené kvádre 
(tektonické platne), ťahacia páska smerom dole 
(podsúvajúca doska), papierové servítky (horniny 
oceánskej kôry), štrbina na zasunutie platne v kartóne 
(subdukcia). 
 
Čo sa stane, keď zatiahneme pásku (s pripnutými 
farebnými servítkami) smerom dole? Aký proces tento 
pohyb na modeli znázorňuje? Kvádre predstavujúce 
tektonické platne sa k sebe začnú približovať a 
papierové servítky sa krčia (vznikajú pohoria). 
 
Položte žiakom otázky týkajúce sa skutočnej kolízie 
tektonických platní. Čo sa deje s horninami podsúvajú-
cej sa platne po ich prieniku do horúceho zemského 
plášťa? (tavia sa a v podobe magmy stúpajú spolu 
s uvoľnenými plynmi a vodnou parou cez zemskú kôru 
smerom nahor, kde sa na zemskom povrch prejavujú 
v podobe vulkanickej činnosti. Uvoľňovaná energia 
spôsobuje aj zemetrasenia.  
 
* Model je možné doplniť aj o pás servítok znázorňujúci 
vznik novej oceánskej kôry. Ako na to, si pozrite na 
tomto odkaze. 
 

 
Schéma zobrazuje zostrojenie modelu 

 

 
 

Použitie modelu (Foto: Peter Kennett) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Detail podsúvania oceánskej platne pod kontinentálnu. Interaktívnu 

online animáciu subdukcie nájdete tu alebo tu. 

 
 

 
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Tektonick%C3%A1_plat%C5%88a
https://sk.wikipedia.org/wiki/Subdukcia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Subdukcia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Subduk%C4%8Dn%C3%A1_z%C3%B3na
http://www.earthlearningidea.com/PDF/83_Extension.pdf
http://www.earthlearningidea.com/PDF/83_Extension.pdf
http://earthguide.ucsd.edu/eoc/teachers/t_tectonics/p_subduction.html
https://www.learner.org/interactives/dynamicearth/slip2.html
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O aktivite 
 
Názov: Kolízia tektonických platní 
 
Podtitul:  Čo sa deje pri podsúvaní jednej tektonickej 
platne pod druhú 
 
Téma: Znázornenie podsúvanie jednej tektonickej 
platne pod druhú (subdukcia) pomocou modelu 
 
Veková kategória: 10 – 18 rokov 
 
Čas potrebný na aktivitu: 10 min. demonštrácia, 30 
min. zostrojenie modelu 
 
Ciele 
Žiaci vedia pomocou modelu vysvetliť princíp 
a následky subdukcie  
 

Rozširujúca aktivita 
 

 Skúmajte so žiakmi mapy zemetrasení a sopečnej 
činnosti (napr. túto). Identifikujte rizikové oblasti. 

 Na základe obrázkov a satelitných snímok horských 
pásiem (Himaláje, Alpy, Andy) zistite, v akom 
smere pôsobili tlakové sily na tektonické platne 

 Pohybu tektonických platní a kontinentov sa 
venuje aj praktická aktivita Tektonické puzzle 

 
Teoretické východiská 
 

 Pri strete dvoch tektonických platní platí, že ťažšia 
z nich (tá s väčšou hustotou) klesá pod ľahšiu 
(oceánska pod kontinentálnu) 

 Morské sedimenty majú príliš malú hustotu na to, 
aby klesli ku dnu. 

 Zaujímavo spracovaná prezentácia na stiahnutie 
 

 
Pomôcky 
 

 tenký kartón 

 tvrdý kartón 

 servítky alebo toaletný papier 

 dva malé drevené kvádre 

 spinky 

 nožnice 

 lepiaca páska 
 

Vytvorte jeden veľký model alebo viacero menších, 
ktoré zostroja žiaci. 

 
Užitočné linky 
US Geological Survey publikovali voľne stiahnuteľnú 
knihu o pohyboch litosferických dosiek „This dynamic 
Earth: the story of plate tectonics“. Je dostupná na 
http://pubs.usgs.gov/gip/ dynamic/dynamic.html 
 
 

Zdroje 
Aktivita pochádza z workshopu „The Earth and plate 
tectonics”, Earth Science Education Unit (ESEU), © 
The Earth Science Education Unit: 
http://www.earthscienceeducation.com/, pod 
licenciou Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 
Unported Creative Commons licence 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. 
Aktivita je založená na „Crustal Evolution Project“, 
originálne publikované univerzitou v Missouri, USA. 
Schémy boli prekreslené ESEU, so súhlasom. 
 
Originál aktivity v angličtine 
www.earthlearningidea.com/PDF/83_Continents_in_c
ollision.pdf 
 

Preklad do slovenčiny 
Lepšia geografia (www.lepsiageografia.sk)  
so súhlasom Earth Learning Idea 
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