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oceánská kůra blok 1

oceánská kůra blok 2

zlom

mořská ryba



oceánská kůra blok 1

Vzrůstající tlak a teplota směrem ke 
středu Země mění minerální složení 
hornin a vnitřní stavbu jednotlivých 
minerálů, které tvoří zemskou kůru 
a plášť. 

Tyto změny mají za následek zvyšující 
se hustotu a tuhost minerálů, ta způ-
sobuje zvyšující se rychlost seismické 
vlny od povrchu směrem k hranici 
zemského jádra a pláště.

zóna snížené rychlosti

svrchní zemský plášť

spodní zemský plášť

oceánská kůra blok 2

Rychlost šíření seismické vlny 
se uvnitř Země mění v závislosti 
na vlastnostech hornin.





spodní zemský plášť

kapalné vnější jádro





kapalné vnější jádro

pevné vnitřni jádro





svrchní zemský plášť

spodní zemský plášť

Plášťová pluma je místo neobvyk-
lého výstupu horkého materiálu 
směrem k povrchu Země.

konvektivní proudění

tavení svrchního pláště



svrchní zemský plášť

Kontinentální deska, její 
okraj je zdeformován 
a zvrásněn tlakem na 
sebe tlačících desek.Oceánská deska 

podsouvající se pod 
desku kontinentální.

tavení hornin

svrchní zemský plášť

spodní zemský plášť

kapky taveniny



svrchní zemský plášť

Horniny pláště se v tomto 
místě taví a to díky přítomnosti 
vody unikající z podsouvající se 
oceánské desky.



Magmatický krb je oblast, 
kde se tavenina hromadí před 
tím, než vystoupí na povrch.

přívodní dráha, po které 
tavenina stoupá k povrchu

sopečná erupce způsobená 
výstupem taveniny





sonda InSIGHT na povrchu Marsu
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