
Voda na Zemi

HYDROSFÉRA



Co je to hydrosféra?

Kde se voda na Zemi nachází?

vodní obal Země, zahrnuje veškerou vodu na Zemi, která 
není chemicky vázána

• vodní páry (atmosféra)

• povrchová voda (oceány, moře, řeky, potoky, jezera, 
ledovce …)

• podzemní voda

• voda v biosféře (voda v organismech)



Jaký je význam vody na Zemi?

a) rozpouštědlo při chemických dějích

b) transport látek v organismech

c) životní prostředí mnoha organismů

d) významný geologický činitel



pevnina 
29%

moře a 
oceány 71%

Jaké je zastoupení pevniny a vodstva na Zemi?



ROZLOŽENÍ VODY NA ZEMI
Část hydrosféry Objem vody 

(tisíce km3)

% celkových 

zásob

Světový oceán 1 360 000 97,6784

Ledovce a dlouhodobá sněhová pokrývka 24 000 1,7237

Voda v atmosféře (do výšky cca 11 km) 13 0,0009

Povrchová voda na souši:

Sladkovodní jezera 130 0,0093

Slaná jezera 105 0,0075

Umělé vodní nádrže 6 0,0004

Močály, bažiny 6 0,0004

Koryta řek (průměr roku) 1,25 0,0001

Podpovrchová voda:

Půdní vláha 25 0,0018

Voda v pásmu provzdušnění (zóna aerace) 40 0,0029

Voda v pásmu nasycení (zóna saturace) 8 000 0,5746

CELKOVÉ ZÁSOBY VODY NA ZEMI 1,392 325,25 100,0000 







Průměrný roční úhrn srážek



•1/5 lidstva nemá 
přístup k 
nezávadné vodě

•2,6 mld. lidí 
postrádá základní 
hygienické zázemí

•Ve 20. století 
zmizelo 50% 
mokřadů



Voda v půdě



Filtrace

• při vsakování přes kamenité a písčité podloží se voda 
zbavuje nečistot – tvorba zásoby podzemní pitné vody



Prameny

• vývěr podzemní vody na povrch země



Artézká studna



Mineralizace

• při vsakování voda 
rozpouští minerály a 
obohacuje se o minerální 
látky – vznik minerálních 
vod

Vřídlo

Gejzír

• pramen minerální vody

• pramen tryskající v 
periodických intervalech





Zajímavosti o vodě

1. Jaká je denní spotřeba vody v ČR, USA, v některých 
Afrických zemích?

120 litrů 10 - 20 litrů300 litrů

3. Kolik vody spotřebujete na jedno spláchnutí, koupel ve 
vaně, sprchování?

2. Kolik vody je potřeba na výrobu 1 kg oceli, hovězího 
masa, papíru?

200 litrů 13 000 litrů 300 litrů

12 litrů 120 litrů 70 litrů

4. Kolik vody spotřebujete na mytí nádobí v myčce, praní 
v pračce, mytí auta?

20 litrů 40 - 80 litrů 200 litrů


