
Pre učiteľov a študentov! 

Pripravili sme pre Vás študijný materiál, ktorý odporúčame využiť v domácom 

prostredí v čase mimoriadnej situácie. Je koncipovaný štruktúrovane, pokrýva 

najdôležitejšie poznatky z danej problematiky.  

 

 

Hydrosféra 

• Odporúčaný ročník: 1. roč. SŠ 
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Hydrosféra  

• Voda je základnou podmienkou existencie živých organizmov na Zemi 

• Hydrosféra = vodný obal Zeme 

• Povrch Zeme: 510 mil. km2, z toho svetový oceán 360,7 mil. km2 (70,7%) 

• Tab. 1. uvádza zásoby vody v hydrosfére. Všimnite si, aké nízke podiely 

pripadajú na povrchovú a podpovrchovú vodu. Svetový oceán tvorí viac ako 

97 % vody v krajinnej sfére. 

Hydrosféra 



 

Zdroj: Janský, B. 2017-2018. Vstupuje lidstvo do globální vodní krize? Geografické rozhledy, 27, 1, s. 4-7.  

 

Voda v hydrosfére podľa prostredia, v ktorom sa nachádza 

• Schéma znázorňuje podiel vody v krajinnej sfére podľa údajov z učebnice 

Likavského a kol. (2018). Geografia. ExpolPedagogika. Bratislava.  

• Na internete je možné nájsť viaceré schémy, ktoré uvádzajú mierne odlišné 

podiely, napr. https://www.e-education.psu.edu/earth103/node/701, ale zásadne 

sa nelíšia.  

 

https://www.e-education.psu.edu/earth103/node/701


 

Obeh vody v prírode 

• Slnko (slnečné žiarenie) zohrieva zemský povrch. 

• Od zemského povrchu sa zohrieva vzduch. 

• Zemský povrch sa ohrieva rýchlejšie ako vodné plochy. 

• Ohriaty vzduch je teplejší a ľahší ako studený, preto stúpa.  

• Teplý vzduch sa vo výškach ochladí. 

• Ochladzovaním vzduchu sa vodné pary ochladzujú a menia sa na oblaky. 

• Z oblakov prší alebo sneží. 

 

Hlavné procesy 

• Vyparovanie (evaporácia) 

• Proces vyparovania závisí od teploty a pohybu vzduchu a od rastlín, z 

povrchu ktorých sa tiež voda vyparuje.  

• Kondenzácia  

• Zmena vodnej pary na kvapalnú. Tvorba oblakov.  

• Zrážky  

• Ochladzovanie vodných pár 

• Výsledkom je voda v rôznych skupenstvách, napr. dážď, sneh, 

poľadovica, krúpy a ďalšie. 

• Odtok  

Voda v 
hydrosfére
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Podpovrchová

30,1 %

Ostatná

0,9 %



• Odtekanie zrážkovej vody po povrchu alebo pod povrchom 

(podpovrchová voda) do oceánov 

• Vsakovanie 

• Časť zrážkovej vody vsiakne do pôdy. 

 

Otázky: 

1. Ktorý proces je podmienený slnečným žiarením? 

2. Ktorý proces je podmienený ochladením? 

3. Ktoré procesy sú podmienené gravitáciou? 

 

Proces podmienený slnečným žiarením  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pmm.nasa.gov/education/lesson-plans/exploring-water-cycle 
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Proces podmienený ochladením 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesy podmienené gravitáciou 
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Úloha pre žiakov 

• 23. 3. 2020 bol Svetový meteorologický deň. Tohtoročným heslom bolo 

„počítaj každú kvapku, na každej kvapke záleží“ (count every drop, every drop 

counts). 

• Pozrite si animáciu, ktorá je bez zvuku. Vašou úlohou je geograficky a 

štylisticky správne opísať putovanie červenej kvapky.  

• Rozsah: cca 100 slov 

• Použite aj nasledujúce slová v logickom poradí: 

       podpovrchová voda, kondenzácia, vyparovanie, zrážky, slnečné žiarenie 

 

Animácia kolobehu vody 

https://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a010000/a010500/a010501/water_cycle_h264_1280x720.mov 

 

 

 

Niečo na čítanie 

 Globálna vodná kríza - prečítajte si o prístupoch rôznych štátov k vodným 

zdrojom a dopadch nadmernej spotreby vody.  

• Janský, B. 2017-2018. Vstupuje lidstvo do globální vodní krize? 

Geografické rozhledy, 27, 1, s. 4-7.  

• Dostupné na https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/58 

https://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a010000/a010500/a010501/water_cycle_h264_1280x720.mov
https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/58


 

 Ekologická katastrofa v Strednej Ázii. Prečítajte si o tom, ako sa ľudskou 

činnosťou zmenilo Aralské more na púšť. 

• Csachová, S. 2019. Uzbekistan – klenoty v bavlne a Aralské more. 

Geografia, s. 40-45.  

• Je súčasťou materiálov. 

 


