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příkladech z každodenního života určí horniny a nerosty a jejich vlastnosti.   
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Geomorfologie Králického Sněžníku (1424m.) 

Naším úkolem je pokusit se vysvětlit, proč jdeme na túru na „Kraličák“ do kopce, proč tolik 

vyčnívá nad své okolí, proč je právě tady údolí od druhého oddělené rozsochou, a proč jsou 

právě zde kamenná moře a ne třeba rašeliniště. Budeme se tedy zabývat  

a) vývojem (genezí) tvarů reliéfu (údolí, kopců, skalek, kamenných proudů…), které 

uvidíme při našem výšlapu  

b) a tím, jaké síly a procesy se na jejich vzniku podílely   

Geomorfologie je věda zabývající se studiem tvarů, vzniku a stáří zemského povrchu. Vývoj 

reliéfu může probíhat evolučním způsobem, který je pomalý vzhledem k životu člověka, nebo 

naopak prostřednictvím náhlé změny jako např. vertikální tektonický výzdvih kry, vulkanismus, 

skalní řícení, sesuv půdy aj. Při vývoji se uplatňují dvě základní skupiny geomorfologických 

procesů a činitelů: 

 endogenní procesy - jejich příčinou je vnitřní energie Země, příkladem endogenních 

pochodů jsou např. vulkanismus, zemětřesení, horotvorná činnost. 

Díky kontinentálnímu driftu a systému globální tektoniky, o kterém jste 

se učili, probíhají horotvorné procesy, na jejichž základě vznikají tyto 

základní typy pohoří: 

vrásová  - vznikala neobyčejně složitými způsoby stlačování a vrásnění, 

kdy se zemská kůra ohýbá, ale ještě neláme 

kerná - jsou tvořena velkými zlomovými strukturami, kdy při tlaku na 

litosféru již horniny podlehly a rozlámaly se na jednotlivé kry. Typické 

procesy při vzniku kerného pohoří jsou na obrázcích vpravo.  

vulkanická - vznikají erupcemi sopek s následným ukládáním popela a 

lávy. 

Obr. 1 – typy kerných posunů, zdroj: 

http://www.prazskestezky.cz/dubec/z00.html [cit. 2013-07-29] 

 

http://www.prazskestezky.cz/dubec/z00.html
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Úkol 1: Přečtěte si článek o georeliéfu Kralického Sněžníku na 

http://www.sneznik.cz/cz/dynamicka-geomorfologie-kralickeho-snezniku/ a vyberte jaký typ 

pohoří KS je. Vyberte, který z malých obrázků (viz obr. 1)vlevo nejlépe vystihuje vznik Kralického 

Sněžníku. 

 Úkol 2: Jaké procesy vedly k tlakům, které se podílely na vyzdvižení zdejší krajiny? 

 

 exogenní procesy vycházejí energeticky ze slunečního záření, působí zde i energie zemské 

gravitace.  

Úkol 3: Umíte latinsky? Pokuste se spojit exogenní procesy se svými činiteli: 

fluviální      sníh 

marinní     činnost tekoucí vody a toků 

glaciální     zvířata a rostliny 

eolické     člověk 

kryogenní    činnost moře 

nivační     voda ve vápenci 

biogenní     činnost ledovce 

antropogenní    mráz, voda v pevném skupenství 

krasové    vítr 

Úkol 4: Zkuste odhadnout, jaké typy výše uvedených exogenních procesů se mohly podepsat na 

současné podobě (tvarech reliéfu) Kralického Sněžníku. Označte minimálně 4. 

Úkol 5: Na základě informací z textu o KS (http://www.sneznik.cz/cz/dynamicka-

geomorfologie-kralickeho-snezniku/) upřesněte, jaké exogenní procesy se uplatnily při vývoji 

reliéfu KS. Vypište do tabulky 5 nejvýznamnějších a zapište vedle, jakým tvarům reliéfu daly 

vzniknout.  

http://www.sneznik.cz/cz/dynamicka-geomorfologie-kralickeho-snezniku/
http://www.sneznik.cz/cz/dynamicka-geomorfologie-kralickeho-snezniku/
http://www.sneznik.cz/cz/dynamicka-geomorfologie-kralickeho-snezniku/
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exogenní proces tvary reliéfu (= co jste v terénu viděli) 

  

  

  

  

  

 

Úkol 6: Vysvětlete, co představují obrázky (níže).  

a) který z nich představuje následky výhradně endogenních procesů? 

b) který z nich představuje „souhru“ exo- i endogenních procesů? 

c) pastelkou vyznačte alespoň 1 hrásť. 

d) který z obrázků zachycuje terén modelovaný erozí?     

 

Obr. 2. Zdroj: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://geoportal.gov.cz/web/guest/map
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Úkol 7: Zařaď  

a) Králický Sněžník 

b) místo svého bydliště  

do jednotlivých hierarchických úrovní geomorfologického členění ČR dle mapového serveru 

INSPIRE. 

 systém:  

 provincie:  

 subprovincie:  

 oblast:  

 celek:  

 podcelek:  

 okrsek: 

Použité zdroje:  

http://www.prazskestezky.cz/dubec/z00.html [cit. 2013-07-29] 

http://www.sneznik.cz/cz/dynamicka-geomorfologie-kralickeho-snezniku/ [cit. 2013-07-29] 

http://geoportal.gov.cz/web/guest/map [cit. 2013-07-29] 

 

 

http://www.prazskestezky.cz/dubec/z00.html
http://www.sneznik.cz/cz/dynamicka-geomorfologie-kralickeho-snezniku/
http://geoportal.gov.cz/web/guest/map

