
Nachádza sa vo výške medzi 90 až 700 km. Vrstva je charakteristická nárastom teploty so stúpajúcou 

výškou až na 1500 °C vo výške 200 - 300 km a vyššie potom približne nemeniacou sa teplotou. Je najredšou 

vrstvou atmosféry – obsahuje len 0,001 % hmoty celej atmosféry. Keďže sú tu častice od seba veľmi 

vzdialené, tepelná výmena je veľmi malá a ani extrémne teploty tu pre astronautov nespôsobujú problémy. 

Napriek tomu tu však existuje istý odpor vzduchu, ktorý sa časom prejaví – napríklad Medzinárodnú 

vesmírnu stanicu ISS, ktorá sa pohybuje vo výške asi 350 – 430 km, treba pravidelne raketovým pohonom 

zdvíhať do výšky, ktorú stratila. Vo vrstve obiehajú okolo Zeme umelé družice (satelity) a Hubblov teleskop 

(570 km). Prvý človek vo vesmíre Jurij Gagarin dosiahol výšku okolo 330 km. Vo výške okolo 100 km vzniká 

v tejto vrstve atmosféry svetelný úkaz známy ako polárna žiara.  

Vrstva atmosféry, ktorá tvorí jej voľný prechod do vesmíru. Niekedy sa ani nevyčleňuje ako samostatná 

vrstva, ale zaraďuje sa k termosfére. Za jej hornú hranicu sa považuje výška okolo 10 000 km nad zemským 

povrchom. V tejto oblasti sa nachádzajú prevažne voľné atómy vodíka a hélia, na ktoré už nepôsobí takou 

silou gravitácia, čo má za následok, že častice môžu uniknúť do okolitého voľného priestoru a vymaniť sa 

z gravitačného poľa planéty. Hustota častíc sa už v tejto výške vyrovnáva s hustotou častíc medziplane- 

tárnej hmoty. Vo výške okolo 900 km obiehajú okolo Zeme trosky starých a už nepoužívaných satelitov. 

Lajka (pes) dosiahla v roku 1957 na sovietskej družici Sputnik 2 výšku približne 1660 km. 

Je najspodnejšia vrstva atmosféry – nachádza sa nad zemským povrchom. Zároveň je to najhustejšia časť 

atmosféry, ktorá tvorí až okolo 80% jej celkovej hmotnosti. Siaha do výšky 8-10 km nad pólmi, 11 km v 

miernom pásme a 16-18 km nad rovníkom. Jej chemické zloženie tvorí 78 % dusíka, 20 % kyslíka a malé 

množstvá ďalších plynov (napr. oxid uhličitý). S narastajúcou (nadmorskou) výškou tu klesá teplota 

priemerne o 0,7°C na 100 m.  Ako v jedinej vrstve atmosféry tu existuje život (biosféra), tvoria sa tu oblaky 

a prebieha väčšina javov súvisiacich s počasím (výpar, zrážky, prúdenie vzduchu). Vrstva obsahuje prakticky 

všetku vodnú paru v atmosfére. Spomedzi všetkých atmosférických vrstiev je tu najvyšší tlak (vzduchu) – 

s rastúcou výškou od povrchu Zeme klesá. V najvyšších častiach tejto vrstvy atmosféry lietajú bežné 

dopravné lietadlá. 

Tretia hlavná vrstva zemskej atmosféry. Nachádza sa vo výškach cca 50 až 90 km. Charakterizovaná je 

poklesom teploty z asi 0°C v stratopauze na priemerne asi – 90°C stupňov v mezopauze (horná hranica tejto 

atmosférickej vrstvy), čo je oblasť s najnižšou teplotou v celej atmosfére (vznikajú v nej oblaky ľadu). 

Dôvodom poklesu teploty je extrémne riedky vzduch a takmer absencia ozónu. 

Väčšina meteoritov padajúcich na Zem zhorí v tejto vrstve – vznikajú meteory (približne vo výške 65 km).  

Meteor je pomenovanie pre viditeľný jav, ktorý vzniká preletom meteoroitu atmosférou. Na nočnej oblohe 

sa prejavuje ako rýchly prelet svietiaceho objektu, preto je tiež známy ako padajúca hviezda.  
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Vrstva atmosféry nachádzajúca sa vo výškach 11 až 50 km nad hladinou mora. Od nižšie položenej 

troposféry ju oddeľuje tzv. tropopauza - teplota atmosféry od tejto hranice s narastajúcou výškou neklesá, 

ale naopak, stúpa. Súčasťou vrstvy je vo výške 25 až 35 km ozónová vrstva, ktorej význam je pre život na 

Zemi nenahraditeľný. Ozón pohlcuje krátkovlnné, ultrafialové žiarenie z vesmíru, ktoré má zhubný vplyv na 

živé organizmy (spôsobuje napr. rakovinu). Vďaka ozónovej vrstve dopadá na zemský povrch len asi 1% 

ultrafialového žiarenia prichádzajúceho zo Slnka. Túto vrstvu atmosféry dosahujú niektoré dopravné 

a viaceré vojenské (a špionážne) lietadlá. V roku 2012 odtiaľto z výšky 39 km uskutočnil najvyšší voľný pád 

človeka v dejinách Rakúšan Felix Baumgartner. Do tejto vrstvy atmosféry sa môže pri veľmi silných 

sopečných erupciách dostať sopečný prach a popol, ktorých mrak sa následne presúva na obrovské 

vzdialenosti, čo môže zapríčiniť zatienenie zemského povrchu a krátkodobý pokles teploty na Zemi.  
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