
HOROTVORNÁ ČINNOST 
OROGENEZE 



HOROTVORNÁ ČINNOST 

• Soubor dějů v zemské kůře, vedoucí ke vzniku 
pohoří (vrásnění, zlomy) 

• BÝVÁ PROVÁZENA: 

• Výstupem magmatu 

• Vznikem hlubinných a výlevných hornin 

• Vznikem pásemných pohoří 



VYSOKÁ POHOŘÍ 

• vznikají nasunutím vrstev při střetu 
litosférických desek 

• Spodní deska je zatlačována dolů a horní 
deska je vyzdvižena vzhůru 

• Na okrajích kontinentů vznikají pásemná 
pohoří (Alpy, Karpaty, Himaláje) 

 



VRÁSNĚNÍ 

• Proces vzniku vrásových pohoří 

• Vznik: působení tlakových a tahových sil v 
zemské kůře 

• Nedochází k porušení souvislosti vrstev 



DĚLENÍ VRÁS 

• Vyklenutá část: sedlo (antiklinála) 

• Prohnutá část: koryto (synklinála) 

• Rameno vrásy 



ZLOMY 

• Patří zde: 

• Pokles 

• Přesmyk 

• Posun 

Dochází k porušení 
souvislosti vrstev 

 



TYPY POHOŘÍ 

KERNÁ  VRÁSOVÁ  SOPEČNÁ 



VRÁSOVÁ POHOŘÍ 

• vznikají v místech, kde na sebe tlačí okraje 
litosférických desek 

 

• zprohýbáním litosférických desek vznik 
vln=vrás        vrásová pohoří 

• Himaláje, Alpy, Kordillery 

 



ALPY 



KERNÁ POHOŘÍ 

• Vznikají lámáním litosférických desek na kry                    
a následným pohybem ker vůči sobě       kerné 
pohoří 

• zvýší-li se tlak a horniny se nemohou ohýbat, 
lámou se a zemská kůra praská 

• praskliny = zlomy  

• rozlámané kusy = kry 

• kry se podél zlomů vysunují do výšky či klesají 

• Krkonoše, Krušné hory, Jeseníky 

 



JESENÍKY 





SOPEČNÁ POHOŘÍ 

• Byly formovány vulkanickou činností 

• Sopky vyhaslé i činné 

• V ČR: Doupovské hory, České středohoří, Říp 

• Ve světě: Kaskádové pohoří, Francouzské 
středohoří 



ZVĚTRÁVÁNÍ 

• Fyzikální/mechanické: horniny se při působení 
tepla roztahují, při chladu se smršťují. Led v 
horninách = voda mění svůj objem a „trhá“ 
horniny 

• Chemické: rozklad minerálů a vznik nových (železo, 
vápenec, sůl) = vznik krápníků 

• Biologické: rozklad živými organismy, např. 
lišejníky 



ZVĚTRÁVÁNÍ 

• Narušování a rozrušování hornin pomocí 
vnějších vlivů 

• Horniny reagují na podněty z vnější: teplota, 
působení mikroorganismů, počasí 

• EROZE: zvětrávání přírodními činiteli (déšť, 
voda, sníh, led) 

 





VODNÍ EROZE 

• Voda teče stálými koryty (potok, řeka) 

• Při vylití z koryt nastává povodeň 

• Voda unáší kamínky, hlínu a písek 

• Proud vody pomocí balvanů prohlubuje a 
formuje koryto = vznik říčních údolí, vodopádů 

• Při zpomalení toku vznikají usazeniny a 
náplavové roviny 

 

 



ROVINY cca 30 m náplavové roviny 

PAHORKATINY 150 m mírné svahy 
údolí, zaoblené  

VRCHOVINY 300 m zalesněné 
svahy, hlubší údolí řek  

HORNATINY 600 m, 
zalesněné, hluboká údolí 

VELEHORNATINY 
nad 600 m, strmé 

skály 



VÝŠKOVÉ ČLENĚNÍ ČR 

• Poměrná výška = rozdíl mezi dnem údolí a 
vrcholem (viz pyramida)  

• Podle nadmořské výšky: 

• Do 200 m nížiny 

• Nad 200 m vysočiny 


