
VZNIK A VÝVOJ ZEMĚ 
 

Země je 3. planetou Sluneční soustavy. Země je výjimečná tím, že na ní existuje život. 

Má se zato, že Země vznikla z tzv. mezihvězdné hmoty působením gravitačních sil 
před asi 4,6 mld let.  Rozžhavené těleso postupně chladlo. Povrch ztvrdl. Horninová kůra 
byla prorážena intenzivní sopečnou činností. Bylo vypuzeno velké množství plynů, které 
vytvořily tzv. 1. jedovatou atmosféru Země ( bez kyslíku ).  Později se sopečnou činností 
uvolnily do atmosféry i vodní páry. Když teplota povrchu  Země poklesla pod 100 °C, vznikly 
v atmosféře velké mraky a z nich intenzivní deště. Agresivní dešťová voda rozpouštěla další 
chemické látky. Postupně vznikal  vodní obal planety, ve kterém se chemické látky 
koncentrovaly.  Vznikly  první organické sloučeniny.  

Stárnutím Země se snižovala sopečná činnost, postupně se změnilo složení atmosféry 
a začíná fungovat koloběh vody. Vznikají první samostatné buňky a  asi před 2 mld let 
vznikly  buňky schopné fotosyntézy.  Začaly uvolňovat  kyslík  a v důsledku toho jeho podíl 
v atmosféře vzrůstal.  Asi  23 - 25  km nad fyzickým povrchem, se vytvořila                                    
ozonová vrstva.  Chrání povrch Země před škodlivým ultrafialovým zářením z kosmu. 
Ozonové vrstvě vděčíme za umožnění vzniku vyšších forem života. 

Během výše zmíněných chemických pochodů došlo několikrát ke vzniku pohoří             
( orogeneze )  a také k jejich postupnému rozrušování a zarovnávání  ( eroze a denudace ). 
Kontinenty   přitom   měnily svoji polohu  ( kontinentální drift ).  Několikrát došlo                        
k  zaplavení pevniny mořem, v teplých vodách vznikaly vápencové usazeniny. Všechny 
kontinenty během svého vývoje prošly změnami podnebí,  což mělo též vliv na utváření 
jejich fyzického povrchu. 

Nejstarší horniny  na Zemi se nacházejí  v jižní Africe, v Kanadě, v Evropě                                 
na Skandinávském poloostrově. 

Vývoj Země členíme na 5 geologických období: 

1. Prahory ( archaikum )  a  starohory ( proterozoikum ) … trvaly dohromady asi 4 mld let. 

2. Prvohory  ( paleozoikum ) … asi 300 milionů let, proběhla  2 vrásnění  a klademe sem 
vznik černého uhlí. 

3. Druhohory   ( mezozoikum ) … asi 160 milionů let, během druhohor  došlo k odtržení 
Severní Ameriky od Evropy a Jižní Ameriky od Afriky .  Život:  velcí plazi. 

4. Třetihory  ( terciér ) … asi 70 milionů let, kontinenty dospěly přibližně do své dnešní 
polohy,  došlo k vyvrásnění  současných velehor: Alpy, Kordillery, Himáláj, Kavkaz.  

5. Čtvrtohory  ( kvartér ) … asi 1,8 milionu let. Počátek čtvrtohor byl velmi chladný, Země 
byla z velké části zaledněna. Ledovce utvářely fyzický povrch Země.  Současné podnebí 
na Zemi trvá asi 10 – 15 tisíc let.  Posledních několik tisíc let je charakteristických tím, 
že k dosavadním činitelům utvářejícím fyzický povrch Země přibyl  vliv člověka                           
( antropogenní vlivy ).  Nebývalý rozsah vlivu člověka lze pozorovat od 19. století.  
Teprve druhá polovina 20. století  svou  dynamikou početního nárůstu lidstva,  
rozvojem průmyslu, zemědělství a dopravy, hrozbou použití zbraní hromadného 
ničení   před nás  nastolila otazníky nad perspektivou udržitelnosti života na Zemi. 


