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Pohyby desek jsou nejčastěji přímo zdrojem zemětřesení. Výskyt zemětřesení je nejčastější na 
rozhraní desek. Seismograf je přístroj sloužící k záznamu zemětřesení (seismických vln). Vlny 
jsou příčné i podélné a dokážou se šířit zemským nitrem. Vědci je zaznamenávají po celém světě 
a podle způsobu šíření se pokoušejí určit vnitřní stavbu Země. Pro určení přesného místa a času 
zemětřesení se používá síť seismografů. Pro přesnou lokalizaci jsou vyhodnocovány časové rozdíly. 
Vzhledem k tomu, že se seizmické vlny šíří uvnitř Země rychlostí několika kilometrů za sekundu, 
zaznamenat lze po krátké době zemětřesení například na jiném kontinentě. Časový záznam 
aktivity se označuje jako seismogram.

V Kambriu se naše území nacházelo 
na jižní polokouli a bylo zalito mořem, 
v Karbonu v blízkosti rovníku a na souši, 
v současnosti v mírném podnebném 
pásu severní polokoule. Pohyb 
litosférických desek vysvětluje teorie 
deskové tektoniky. Podle ní je litosféra 
rozlámána na několik částí, které 
označujeme jako litosférické desky. 
Ty se vůči sobě pohybují díky výstupu 
teplejšího materiálu v plášti. Pohyb desek 
by nebyl možný bez polotekuté plastické 
astenosféry, která se nachází přímo pod 
litosférickou deskou. V porovnání s touto 
vrstvou mají litosferické desky větší 
pevnost a nižší hustotu. Po roztavených 
horninách v astenosféře kloužou 
litosferické desky rychlostí několika cm za 
rok. 

Rozhraní litosférických desek jsou trojího 
typu:
1) rozpínání (tzv. obdukce, desky se od 
sebe vzdalují), např. Středoatlantský 
hřbet – sopky na Islandu;
2) subdukce a kolize litosférických desek, 
přičemž subdukce je podjíždění jedné 
desky pod druhou, oceánská deska 
se může dostávat pod pevninskou, 
protože je tenčí a ohebnější, např. 
sopky v pásmu od Aljašky po Patagonii, 
sopky v Indonésii, zatímco při kolizi 
dvou pevninských desek nedochází 
k podjíždění, ale probíhá deformace 
okrajových částí desek;
3) smykový pohyb podél zlomové linie, 
při němž se desky od sebe nevzdalují 
ani nepřibližují, pohyb může vyvolávat 
zemětřesení.
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Vítr hory obtéká. Přehradu by bylo vhodné umístit v nejužším místě mezi kopci, rozhlednu na 
vrcholku vyššího kopce, dům v závětří na opačném místě kopce, než odkud vane vítr.
Komentář: Exponát ukazuje chování proudění větru v určité horizontální hladině, pokud se mu 
postaví do cesty překážka. V žádném případě to neznamená, že vítr není odkloněn z původního 
směru také vertikálně a že na vrcholcích hor nefouká. Proudění větru v horách je složitější. Během 
slunečného dne převládá údolní vítr (vzduch se v údolí rychleji ohřeje a stoupá vzhůru). V noci se 
vzduch rychleji ochlazuje na vrcholcích hor a klesá do údolí – převládá tzv. horský vítr.

Správně je libovolná hodnota mezi 2,35 a 3,8. Síla zemětřesení 
se nejčastěji udává na Richterově škále, kde citelné otřesy 
odpovídají zhruba 4. stupni, od 6. může dojít k velkým škodám 
a více než 9 má devastující následky.

Povrch Země je neustále přetvářen. 
Říkáme, že naše planeta je geologicky 
aktivní těleso. Na našem území došlo 
v prvohorách ke vzniku pohoří při 
hercynském (variském) vrásnění. To 
bylo posléze v druhohorách zahlazeno, 
následně došlo k rozlámání a vyzdvižení 
ker v období třetihorního vrásnění 
alpinsko-himálajského, podél zlomů 
se vyzdvihovala nová pohoří (např. 
Krkonoše). Opětovným ohlazením dostala 
současná hraniční pohoří svou nynější 
podobu (např. Šumava, Krušné, Jizerské 
h., Krkonoše, Jeseníky), pouze na východě 
jsou pohoří vrásová (Karpaty – např. 
Moravskoslezské Beskydy, Bílé Karpaty).


