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Podnebné pásy 
Slunce ohřívá naši planetu. Ale teplota povrchu Země není všude stejná, 

protože na různé oblasti dopadají sluneční paprsky pod jiným úhlem. 

Nejvíce je zahřívána sluncem oblast souše okolo rovníku. Proto směrem  

k rovníku obvykle roste průměrná klimatická teplota a prodlužuje se doba 

slunečního svitu. Odlišné lokality mají různé předpoklady pro život. Příroda 

ve střední Africe je úplně jiná než příroda v ČR nebo na severu Evropy. 

Vytvořily se podnebné pásy, charakteristické vzdušné a vodní proudy, 

výměníky tepla.  Na mapce můžete pozorovat roční teploty na Zemi. 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flohn_climate_classification_1.png > 



Podnebné pásy 
•Kolem rovníku se nachází tropický pás – Slunce svítí velmi 

intenzivně,kolmo k povrchu a rovnoměrně, takže neprobíhají roční období. 

•Tropický pás je ohraničen dvěma subtropickými pásy – už je patrné 

měnící se množství dopadajících paprsků. Subtropický pás se rozkládá od 

severu Afriky až po jižní část Evropy. 

•Mírný pás je typický pro ČR i pro většinu Evropy. Rozlišujeme čtyři roční 

období. Na jižní polokouli se v mírném pásu souše téměř nenachází 

•Od mírného pásu až k pólům se nachází polární pásy. Zimy jsou tuhé a 

dlouhé, povrch je velkou část roku nebo trvale přikryt sněhem. Sluneční svit 

po půl roce střídá polární noc. 

Kde na světě byste chtěli žít? Popište klimatické a přírodní podmínky. 

 



Zemské póly 
Země má 2 póly. Jsou to pomyslné body, kudy povrchem prochází zemská 

osa. Jejich poloha se mění v důsledku nepravidelnosti otáčení Země kolem 

své osy.  

Ručička kompasu ukazuje k zemským pólům, to znamená, že například  

na jižní polokouli směřuje k jižnímu pólu – na jih. 

V minulosti mnoho dobrodružných výprav mířilo k pólům, protože nikdo 

nevěděl, co se na nich nachází. První expedice k severnímu pólu vyrazila 

roku 1871, ale k jeho prvnímu doloženému dosažení došlo až r. 1926.  

Jižní pól byl poprvé dosažen slavným polárníkem Amundsenem  r. 1911.  

 

 

 

 

 
[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:82northe.jpg > 



Nejvíce je zahřívána oblast okolo -------. Proto směrem k ------- obvykle roste 

------- a prodlužuje se doba ---------- svitu.  

Okolo rovníku se nachází -------- pás. Slunce zde ----- velmi intenzivně a  

---------- po celý rok. 

 ----------- pás se rozkládá od severu Afriky až po jižní část Evropy. 

Pro ČR je typický ----- pás, na sever od něj se nachází ------- pás. 

Zemskými póly prochází ------ ---. 

Jižní pól byl dosažen slavným polárníkem ---------- r. 1911. 

 


