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Úvod 
 
Pochopenie dynamických procesov v pevnom zemskom telese a kvapalnom jadre súčasnej 
Zeme predpokladá mať základné predstavy o vzniku Zeme a uvedomiť si, čo všetko 
rozhodovalo o jej ďalšom komplikovanom vývoji, ktorý je predmetom štúdia geofyziky, 
geochémie, geológie a opiera sa o poznatky aj astronómie a astrofyziky, fyziky tuhých látok 
a iných disciplín.  
 
Vznik Zeme 
 
Priamym produktom Veľkého tresku je vznik vodíka, hélia a lítia. Ostatné prvky až po železo 
vrátane sú produktom vývoja hviezd, v centre ktorých môže prebiehať termonukleárna 
syntéza ľahších prvkov na ťažšie doprevádzaná uvoľňovaním tepla. Všetky prvky ťažšie ako 
železo vznikajú ako produkt nukleosyntézy v procese výbuchu supernov.   

Všeobecne akceptovanou hypotézou vzniku Slnečnej sústavy je scenár kolapsu 
a fragmentácie rotujúceho medzihviezdneho mračna, ktoré sa postupne sformovalo do tvaru 
disku. V dôsledku viskóznych a iných procesov materiál v disku  strácal moment hybnosti, 
a tým sa umožnil proces gravitačného kolapsu a vzniku centrálnej hviezdy, Slnka. Táto fáza 
kolapsu trvala menej než 1 milión rokov. Len malý zlomok hmoty mračna (asi 0,1%) zostal 
k dispozícii pre formovanie planét a asteroidov. Pre zmes plynu a zŕn, ktoré tvorili proto-
solárny akréčny disk, sa zaužívalo pomenovanie solárna hmlovina. Pevné časti hmloviny 
(zrná) vznikali zhlukovaním drobných prachových zrniečok rozmerov  mikrometrov, ktoré sa 
formovali z plynnej fázy procesmi kondenzácie (fázový prechod fyzikálne podobný topeniu, 
tuhnutiu, vyparovaniu, sublimácii) alebo mohli mať aj interstelárny pôvod. Prachové častice 
mali tendenciu usadzovať sa do centrálnej roviny disku. V neskoršom štádiu kondenzáciu 
vystriedalo spájanie zŕn do väčších celkov, kde boli dôležité vzájomné rýchlosti zŕn. Ich 
pohyb a zrážky museli byť dostatočne jemné, aby dochádzalo k spájaniu a nie k rozbíjaniu. V 
dôsledku týchto kolízií vznikali telesá rozmerov metrov až po kilometre, ktoré nazývame 
planetezimály. Keď priemer planetezimál dosiahol 1-10 km, zodpovednosť za ďalšiu akréciu 
prevzalo gravitačné pôsobenie. Počítačové simulácie ukázali, že opísaný relatívne rýchly 
proces akrécie „vyprodukuje“ telesá (planetárne embryá) o hmotnosti 1023 kg (t.j. asi 2% 
hmotnosti Zeme) v priebehu 105 rokov. Podstatným teoretickým poznatkom je, že 
planetezimály (resp. planéty) nerástli v procese akrécie len do jediného centrálneho telesa. V 
dôsledku aktivity protoslnka v tzv. T-Tauri fáze s intenzívnym slnečným vetrom došlo 
k vypudeniu plynových častíc s nízkymi teplotami kondenzácie do väčších heliocentrických 
vzdialeností, kde nízka teplota už umožnila proces ich kondenzácie (tvoria ľad, napr. metán). 
Takto prebehol najvýznamnejší diferenciačný proces, ktorý viedol k rôznorodému zloženiu 
terestriálnych planét a prevládajúcemu zloženiu planét typu Jupitera a ich mesiacov. 

Chemické prvky môžeme deliť na základe ich kondenzačných teplôt, pri ktorej nastane 
termodynamická rovnováha medzi tuhou a plynnou fázou pri danom tlaku. Podľa týchto 
teplôt delíme prvky na: 
 refraktórne (angl. refractory components) - ich kondenzačné teploty sú od 1 800-1 420 K,  
 majoritné (angl. major components) – kondenzačné teploty majú v rozpätí od 1 354 K (Ni) 

až po 1 300 K (Cr) - patria sem Mg, Si a Fe. Mg silikáty a Fe a Ni kovy tvoria 90% 
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objemu  chondritických meteoritov, 
 stredne prchavé (angl. moderately volatile components) - ich kondenzačné teploty sú 

nižšie ako Mg silikáty a zliatiny Fe a Ni, od 1 267 K (P) po najmenšiu 648 K(S), 
 vysoko prchavé (angl. highly volatile components) - patria sem: Pb, Bi a Tl, 
 ľad formujúce (angl. ice forming components) - ich kondenzačná teplota je pod 300 K a sú 

to napr. H, C a N. 
Silne volatilné prvky nemohli skondenzovať v malých vzdialenostiach od Slnka, 

pretože tu boli relatívne vyššie teploty a aktivitou Slnka boli „odfúknuté“ do väčších 
vzdialeností, kde sa nahromadili a skondenzovali v planétach typu Jupiter a ich mesiacoch, 
v ktorých prevládajú. Možno teda zovšeobecniť, že diferenciáciu v nebulárnej hmlovine 
určovali kozmochemické vlastnosti volatility-refraktórnosti chemických prvkov. 
         V nasledujúcom štádiu gravitačne dominantné planetezimály vyčistili okolitý priestor 
od menších telies. Medzi väčšími telesami boli už zrážky veľmi silné. Významným 
predpokladom v tomto milióny rokov trvajúcom procese však je, že vo fáze akumulácie 
embryí mohlo prebiehať aj radiálne premiešavanie materiálu z rôznych heliocentrických 
vzdialeností, takže aj materiál z asteroidálneho pásu sa mohol podieľať na formovaní Zeme. 
Pás asteroidov je oblasť medzi Marsom a Jupiterom vo vzdialenosti 2 – 3,2 AU, v ktorom 
vďaka pomerne skorému a rýchlemu sformovaniu planéty Jupiter akréčny proces neprekročil 
štádium planetezimál (telies hmotností 1021

 kg) a sú to teda zvyšky planetezimál z obdobia, 
keď sa tvorila aj Zem. 
           Prevláda názor, že chemické a izotopové zloženie solárnej hmloviny bolo dosť 
homogénne a zhodné so solárnym zložením, ktoré poznáme na základe spektier slnečnej 
fotosféry. Možno predpokladať, že materiál dnešných asteroidov a materiál predchodcov 
planét má spoločnú ranú históriu, takže meteority odvodené od asteroidov by mali 
dokumentovať typ a rozsah rôznych procesov, ktoré prebiehali v ranom vývoji vnútorných 
planét. Teda „pochopenie Zeme“ by malo začať pri meteoritoch, ktoré možno rozdeliť do 
dvoch veľkých skupín na: 
 Meteority, ktoré majú svoj pôvod v materských telesách, v ktorých nastala diferenciácia 

(prebehol proces oddelenia metalického jadra). Obsahujú produkty čiastočného natavenia 
alebo pochádzajú priamo z metalických jadier planetezimál. Neposkytujú úplnú informáciu 
o pôvodnom zložení chemických prvkov a ich pomerov, ktoré existovali v protoplanetárnom 
oblaku, pretože diferenciácia pomery zmenila.  
 Meteority, ktorých materské telesá neprekonali diferenciáciu a majú teda zachovanú 

informáciu o pôvodnom chemickom zložení. Sú dôležité a slúžia ako štandard pre 
porovnávanie zloženia terestriálnych vzoriek z rôznych plášťových oblastí dnešnej Zeme. Do 
tejto skupiny patria napr. CI uhlíkaté chondrity. Ich zloženie je vo veľkej zhode s chemickým 
zložením materiálu určeným spektrálne z fotosféry Slnka. Táto zhoda je dôvodom, že sú 
považované za najprimitívnejšie objekty, lebo majú zachované pôvodné pomerové zloženie 
prvkov a máme možnosť ich aj laboratórne skúmať. Na Zemi sa našlo 5 meteoritov 
podskupiny CI. 
 

Pravdepodobne najfundamentálnejšou otázkou spojenou so vznikom Zeme je jej vek. 
Zem vznikla akréciou celej hierarchie menších telies a planetezimál. Tento proces bol 
nevyhnutne doprevádzaný natavením a následnou diferenciáciou, ktorá viedla k vzniku 
kovového jadra a silikátovej časti Zeme. Množstvo štúdii naznačuje, že väčšina meteoritov 
bola sformovaná v intervale pred 4,54–4,57 mld. rokov. Podľa toho najskorší čas, v ktorom 
začala akrécia, je približne pred 4,56 mld. rokov. Nemenej nástojčivou je otázka, aký čas bol 
potrebný na sformovanie Zeme približne do súčasných rozmerov s tým, že prebehli aj rané 
štádia diferenciácie kovového jadra. Sú indície, že tento proces trval 70 – 100 miliónov rokov 
od sformovania chondritov. Počas tohto vývoja formujúca sa Zem prekonala gigantický 
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impakt telesa veľkosti Marsu, čo viedlo ku vzniku Mesiaca. Výsledkom impaktu boli 
modifikácie izotopového a chemického zloženia. Jadro Zeme sa pravdepodobne sformovalo 
buď súčasne s akréciou alebo krátko po nej pravdepodobne pred 4,49 mld. rokov. Podľa toho 
akrécia a tvorba jadra Zeme bola ukončená pred 4,46 mld. rokov, čo môžeme považovať za 
vek Zeme. Až potom nasledovali ďalšie etapy diferenciácie oddelením kôry od protoplášťa. 
         Vo vedeckej literatúre sa zaužíval pojem „Bulk Earth“ (BE) na označenie stavu Zeme 
počas akrécie, keď ešte nebolo oddelené metalické jadro. Oddelením jadra (32% celkovej 
hmotnosti Zeme) v rámci prvotnej gigantickej diferenciácie ostal nad jadrom „primitívny 
(primordiálny) plášť“, ktorý vzhľadom na dominanciu kremíka a jeho zlúčenín označujeme 
termínom „Bulk Silicate Earth“ (BSE). Teda v BSE bol zmiešaný dnešný plášť a dnešná 
kôra.  Inými slovami, BSE zodpovedá stavu vývoja Zeme, keď bolo jadro už oddelené, ale 
nebola oddelená kontinentálna kôra. BSE je v zastúpení prvkov veľmi podobný chondritom. 
Jadro a BSE sú izolované, dôsledkom čoho nie je možné priamo geochemicky skúmať jadro 
pomocou nejakých povrchových vzoriek. Sme tak odkázaní len na rôzne nepriame metódy 
založené prevažne na analýze seizmických vĺn, gravimetricky a napokon aj analýzou 
a meraním geomagnetického poľa, ktorého regenerácia prebieha v kvapalnom jadre. 
         Z primitívneho plášťa BSE sa potom oddelila ľahká frakcia kontinentálnej kôry. 
V roztavenej Zemi  boli ľahšie zložky vyplavené na povrch (ako korok na vode).  To bola 
druhá významná diferenciačná etapa vo vývoji Zeme. Pritom sa vrchná časť plášťa 
ochudobnila o nekompatibilné prvky, ktoré sa preferenčne dostali do kôry. Vznikla tak o tieto 
prvky ochudobnená časť plášťa (angl. „depleted mantle“). V spodnej časti plášťa mohli 
zostať zvyšky „primitívneho plášťa“, ale aj tieto časti boli v ďalšom vývoji Zeme menené 
v dôsledku konvekcie v plášti, a teda aj táto časť plášťa si asi „nepamätá“ pôvodné zloženie. 

Pre pochopenie procesov v mladej Zemi je potrebné poznať niektoré vlastnosti 
chemických prvkov a klasifikovať ich do určitých skupín. Tendencia prvkov preferenčne sa 
uvoľniť z kryštálovej mriežky a vstupovať do tekutej fázy (magmy) je určená stupňom ich 
nekompatibility. Vysoko nekompatibilné prvky sú napr. rubídium, bárium, thórium, urán, 
neodým, stroncium. To znamená, že pri vzniku kontinentálnej kôry tieto prvky preferenčne 
vstupovali do magiem, z ktorých sa formovala kôra a dnes v nej prevládajú v porovnaní s 
plášťom, kde naopak musia chýbať. Preto jeho vrchnú časť voláme ochudobnený (angl. 
depleted) plášť. Podobne môžeme analyzovať aj dnešné magmy zo stredo-oceánskych 
chrbtov (MORB, angl. mid-ocean ridge basalts) a skupinu magiem iných typov, ktoré sú 
spoločne označované ako OIB (oceánske ostrovné bazalty, angl. ocean island basalts) 
a budeme ešte o nich hovoriť. 
          Iné kritérium hodnotí náchylnosť prvku tvoriť zlúčeniny s inými skupinami prvkov. 
Podľa tohto kritéria delíme prvky na: 
litofilné (gr. litos = kameň, phile = náklonnosť), preferujú tvorbu silikátových zlúčenín alebo 
oxidov, napr. Ca, Mg, Al. 
siderofilné (gr. sideros = železo), ktoré preferujú tvorbu zlúčenín so železom, prípadne 
vstupujú ako prímesy do minerálov železa, napr. Pt, Pd, Ir, Os, Ru, Au, Ni. 

3.  chalkofilné (gr. chalkos = síra), ktoré sa viažu do sulfidov, napr. Se, Zn. 
 

Potom možno usúdiť, že pri vznikaní Zeme a oddelení kvapalného metalického jadra sa 
vrchné časti Zeme (budúci plášť) museli ochudobniť o siderofilné prvky, pretože spolu so 
železom boli „spláchnuté“ do jadra. Ochudobnenosť a obohatenosť je vždy určovaná 
relatívne vzhľadom „na niečo“, pričom často sú tieto referenčné etalóny určované podľa 
chondritických meteoritov vďaka ich primitívnosti.  

Rekonštrukcia priebehu vzniku Zeme a etáp jej diferencovania je založená na 
chemickej analýze stopových prvkov a rádioizotopovej analýze. Dominantné postavenie 
v rekonštrukcii týchto procesov majú rádioaktívne izotopy U, Rb a Sm s polčasom rozpadu 
viac ako 109 rokov, teda časom porovnateľným s vekom Zeme. Ich dcérske produkty Pb, Sr 
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a Nd a pomery rodičovský nuklid/dcérsky produkt „značkujú“ aj rané štádia vývoja Zeme. 
Rýchlosť rozpadu daného prvku je samozrejme nezávislá od podmienok teploty, tlaku 
a miesta uloženia daného prvku. Polčas rozpadu však nie je tým jediným parametrom, ktorý 
vstupuje do rekonštrukcie vývoja Zeme. Pomery rodičovský/dcérsky produkt sa vo 
všeobecnosti nezachovávajú, pretože sú zasiahnuté rôznymi oddeľovacími procesmi. Tu už 
začnú rozhodovať o tomto pomere chemické a fyzikálne vlastnosti prvkov, teda ich 
kompatibilita, volatilné, resp. refraktórne vlastnosti počas akrécie a samozrejme zatriedenie 
do skupiny chalko-, lito- alebo siderofilných tried prvkov. Problém je v tom, avšak je to 
zároveň obrovská výhoda, že vo všeobecnosti zdrojové rádioaktívne prvky a ich koncové 
rozpadové členy majú rôzne vlastnosti a v diferenciačných procesoch aj rôzne „osudy“. 

Významné postavenie medzi rádioizotopmi má systém U-Pb. Rozpadový rad uránu 238U 
má koncový člen 206Pb s polčasom rozpadu 4,47x109 rokov a 235U má koncový člen rozpadu 
207Pb s polčasom rozpadu 0,704x109 rokov. Pomocou systému U-Pb bol určený vek Zeme TE 
= 4,49 ± 0,03 mld. rokov. Treba pritom poznať aj procesy frakcionácie Pb od U počas 
formovania Zeme. Olovo je silne chalkofilné, preto bolo so sírou uložené do jadra 
a rodičovský urán je silne nekompatibilný. Tieto vlastnosti spôsobili, že pomer U/Pb sa 
v silikátovej časti 50-100 – krát zvýšil oproti primitívnemu zloženiu v chondritoch, a teda 
pomer U/Pb môže poslúžiť k určeniu doby vzniku jadra, lebo najväčšia frakcionácia Pb od 
U bola práve pri vzniku jadra.  

Systém Rb-Sr je zas vhodný na sledovanie zmien pomerov typu volatil/refraktórny 
prvok oproti primitívnej meteorickej kompozície. 87Rb je volatil, 86Sr zas refraktórny prvok. 
Počas akrécie sa volatily strácali, lebo ich kondenzačné teploty sú nízke a teda sa vyparili. 
Podstatný rozdiel medzi systémom U-Pb a Rb-Sr je v tom, že Rb ani Sr neboli ukladané do 
jadra. Systém Rb-Sr nedáva podmienky na určenie veku Zeme, ale dopomohol k zisteniu, že 
stredná doba trvania akrécie bola 100±50 miliónov rokov. 

Hoci kontinentálna kôra (CC) tvorí len 0,6% hmotnosti Zeme, je najväčším 
rezervoárom vysoko nekompatibilných prvkov. Jej formovanie je dôležitým „oknom“ do 
rekonštrukcie diferenciácie plášťa a vývoja jeho ochudobňovania. Jej rast bol zrejme 
doprevádzaný aj jej deštrukciou a recykláciou späť do plášťa. Tento fakt spôsobuje, že nie je 
úplne definovaný scenár jej vzniku. Existujú dva odlišné scenáre rastu kontinentálnej kôry. 
Podľa prvého, tzv. progresívneho, kôra rástla postupne a recyklovaná časť bola zanedbateľná. 
Alternatívny scenár je recyklačný scenár, podľa ktorého sa kontinentálna kôra sformovala 
naraz asi pred 4 mld. rokov temer do súčasnej veľkosti, pričom recyklovaná časť bola veľká 
a bola nahradzovaná novými dodatkami tak, že celková jej hmotnosť sa nemenila.  

Pri posudzovaní oboch scenárov má podstatný význam izotopový systém Sm-Nd 
(samárium-neodým). Jeho výnimočnosť oproti iným rozpadovým radom tkvie v tom, že má 
dlhožijúce izotopy a aj krátkožijúce rodičovsko-dcérske rady, ktoré sú už „vyhynuté“ 
(extinktné). Systém 147Sm-144Nd má polčas rozpadu 106 x 109 rokov a je teda dlhožijúci. 
Systém 146Sm-142Nd má polčas rozpadu len 103 x 106 rokov a je extinktný. Potom pomer 
142Nd/144Nd sa pred asi 4,3 mld. rokov ustanovil na nejakej hodnote. Výhodou je, že Sm a Nd 
sú oba siderofilné prvky, a teda boli rovnako ovplyvnené vývojom jadra. Sm a Nd však boli 
oddeľované od seba počas procesov vzniku kontinentálnej kôry z plášťa, pretože majú rôznu 
kompatibilitu. Z analýzy tejto vlastnosti vyplynul záver, že kontinentálna kôra sa vytvárala 
v určitých epizódach (skokoch) a nie naraz. 

Vznik jadra súvisí s akréciou Zeme nielen z pohľadu súslednosti týchto procesov, ale aj 
z možnosti rozsúdenia, ako vlastne akrécia prebiehala. Rozhodujúce postavenie v týchto 
teoretických úvahách zohrávajú siderofilné prvky. Na základe rôznych analýz zastúpenia 
siderofilných prvkov v BSE voči chondritom vznikol poznatok, že ich je viac „ako treba“. 
Vysvetlenie tohto paradoxu viedlo k názoru, že tieto prvky boli dodatočne pridané potom, čo 
sa kov spolu so siderofilnými prvkami, ktoré boli k dispozícii, oddelil do jadra. 

Nejasnosť mnohých procesov viedla k stavu, že dnes vedci sformulovali dva základné 
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scenáre akrécie. Rozdiely v nich sú najmä vo vysvetlení množstva siderofilných prvkov 
v BSE.  Scenár homogénnej akrécie predpokladá, že akrécia prebehla len z materiálu, ktorý 
bol k dispozícii v heliocentrickej vzdialenosti 1 AU, teda z materiálu jedného typu. Tento 
materiál sa ukladal na planetezimále s budúcim názvom Zem a potom došlo k oddeleniu 
jadra.  Tento scenár má určité problémy vysvetliť množstvá siderofilných prvkov v BSE. 

Modely heterogénnej akrécie postulujú, že zastúpenie siderofilných prvkov vzniklo 
z materiálu pridaného aj z oblasti mimo 1 AU. Heterogénny scenár má tri etapy: 

 Akrécia prvých 85-90% Zeme (proto-Zem) prebehla z planetezimál z „domáceho“ 
materiálu vo vzdialenosti 1 AU. Pri tvorbe jadra boli siderofilné prvky stiahnuté z plášťa 
proto-Zeme do jadra spolu temer so všetkým Fe. pr

 Potom bol pridaný externý materiál (10-15% hmotnosti Zeme) impaktom  veľkého telesa. 
Pravdepodobne pochádzal z väčších heliocentrických vzdialeností. Výsledkom tohto impaktu 
bolo nastavenie abundancií stredne siderofilných prvkov v BSE. 

 Napokon prebehlo dokončenie formovania Zeme v procese „late-veneer“, (angl. „veneer“ 
znamená politúra, dyha, teda „neskorá dyha“) o hmotnosti 0,6% hmotnosti Zeme, a tento 
materiál nastavil v BSE abundancie vysoko siderofilných prvkov. 

V heterogénnom scenári sa teda v určitých etapách „ukladal“ materiál rôzneho 
pôvodu a v určitom poradí. Nie je jasné, ako v skutočnosti tento proces prebiehal, ale ďalší 
vedecký výskum nielen na Zemi, ale aj na iných terestriálnych a aj joviálnych planétach a ich 
mesiacoch zrejme rozsúdi tieto otvorené otázky. 
 
Stavba a zloženie dnešnej Zeme 
 
Aký je stav dnešnej Zeme a aké dynamické procesy v nej prebiehajú dodnes? Najskôr 
uvedieme niekoľko faktov. Najzákladnejšie štruktúrne vrstvy pevnej Zeme sú kôra (angl. 
crust), plášť (angl. mantle) a jadro (angl. core). Z ôsmich  najviac zastúpených chemických 
prvkov (Fe, O, Si, Mg, Ni, S, Al, Ca), ktoré tvoria 99% hmotnosti Zeme sú dominantné štyri: 
železo (32,1%), kyslík (30,1%), kremík (15,1%) a horčík (13,9%). 

Dominantnými chemickými prvkami zemskej kôry sú O, Si, Al1, Fe, Ca, Mg, K, Na. 
Zlučujú sa väčšinou do oxidov. Okrem týchto prvkov sú v kôre aj minoritné prvky, okrem 
iných aj nekompatibilné prvky (Cs, Rb, Ba, U, Th, K), o ktoré je ochudobnený zemský plášť. 

Zemskú kôru môžeme rozdeliť na oceánsku (hrúbka 5-10 km) a kontinentálnu (hrúbka 
35-40 km, pod kontinentami môže byť 60-70 km), ktoré sa líšia vekom a mineralogickým 
zložením. Obe majú prevažujúce zastúpenie tzv. felzických (svetlých) minerálov, najmä 
kremeňa (SiO2) a živcov ( (Na, Ca, K) AlSi3O8 ), ale kontinentálna kôra ich má viac ako 
oceánska, ktorá zas obsahuje viac tzv. mafických (tmavých) hornín, čím má väčšiu hustotu.   

Medzi kôrou a plášťom je seizmické rozhranie zvané Mohorovičičova diskontinuita 
(skrátene Moho) objavená v roku 1909 chorvátskym seizmológom A. Mohorovičičom. Pod 
Moho začína plášť s odlišným zložením. Moho je chemická a mineralogická diskontinuita. 

Zemský plášť má nasledovné zastúpenie chemických prvkov: O (44,8 hm. %), Si 
(21,5%), Mg (22,8%), Fe (5,8%), Ca (2,3%), Al (2,3%), Na, K. Z mineralogického hľadiska 
v plášti dominujú mafické (tmavé) minerály: olivíny ((Mg, Fe)2SiO4 ), pyroxény ((Ca, Mg, 
Fe)2 Si2O6 ), granáty a vysokotlakové modifikácie kremeňa (SiO2). Dva dominantné minerály 
(olivíny a pyroxény) tvoria horniny nazvané peridotity. Olivíny sú tuhé roztoky forsteritu 
Mg2SiO4 a fayalitu Fe2SiO4. Výrazne ovplyvňujú fyzikálne vlastnosti plášťa. Tuhý roztok si 
môžeme predstaviť tak, že v mriežke forsteritu je niekde namiesto horčíka Mg umiestnený 
atóm železa Fe. V dôsledku nárastu tlaku s hĺbkou sa olivíny transformujú do tesnejšie 
                                                 
1 Práve pre vysoké zastúpenie hliníka (Al) sa v minulosti zemská kôra označovala aj “sial”, na rozdiel od 

plášťa “sima” (od anglických slov “silica” a “magnesia”). 
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usporiadaných kryštálových mriežok, čo z fyzikálneho hľadiska vedie k fázovému prechodu 
typu tuhá látka-tuhá látka a nárastu hustoty (podobné fázové prechody sú výpar, tuhnutie a 
iné). Fázové prechody olivínov tvoria ostré hustotné skoky, a preto vytvárajú v plášti 
seizmicky detegovateľné diskontinuity v hĺbkach 410 km, 520 km a 660 km. Dôležitý je 
fázový prechod v 660 km hĺbke, ktorá tvorí rozhranie medzi vrchným a spodným plášťom. 
Pyroxény majú tiež fázové prechody, ale netvoria ostré hustotné skoky, čím sú seizmicky 
nedetegovateľné. Osobitnou časťou vrchného a spodného plášťa je preto tzv. (fázová) 
prechodová zóna v hĺbkach 400-750-1000 km. 

 Keď sa na vrchné časti Zeme pozrieme z pohľadu mechanických vlastností, zistíme, že 
pevnou a krehkou nie je len samotná kôra, ale aj najvrchnejšia časť plášťa. Tieto dve časti 
tvoria litosféru (hrúbka od 10 do 100-120 km). Litosféra je teda kôra plus najvrchnejšia časť 
plášťa. Nie je definovaná na základe chemického zloženia, ale podľa mechanických 
vlastností. Litosféra je krehká, ale je inak pevná. Je to tepelná hraničná vrstva, akoby 
vychladnutá škrupina na povrchu. Rozčlenená (rozlámaná) je na niekoľko častí rôznej plošnej 
veľkosti, ktoré nazývame litosférické dosky. Dosky sa môžu navzájom horizontálne posúvať 
a aj podsúvať jedna pod druhú alebo odtláčať od seba.   

Pod litosférou možno vyčleniť ďalšiu významnú oblasť, astenosféru, ktorá je čiastočne 
natavená a je súčasťou vrchného plášťa. Sú tu také tlaky a teploty, pri ktorých niekoré 
minerály „mäknú“. Nemožno ju však chápať ako úplne roztavenú. Možno ju ohraničiť 
do hĺbok 150-250-350 km. Má plastické vlastnosti, je zónou znížených seizmických rýchlostí 
a litosféricke dosky „plávajú“ na astenosférickom materiáli. V dôsledku klesania niektorých 
litosférických dosiek, presnejšie podsúvania jednej dosky pod druhú (voláme to subdukcia), 
je na niektorých iných miestach vytláčaný materiál z vrchného plášťa nahor. Tento materiál 
sa dostáva až na povrch už v roztavenom stave ako magma, pretože stúpajúc podlieha stále 
menším tlakom a teplota topenia s poklesom tlaku klesá. Miesta, kde to nastáva, voláme 
stredo-oceánske chrbty. Sú vo veľkej väčšine na dne dnešných oceánov, kde sa takto rodí 
mladá oceánska kôra-litosféra. Výlevný materiál voláme „mid-ocean ridge basalts“ (bazalty 
stredo-oceánskych chrbtov) a na jeho označenie používame skratku MORB.  
         Najspodnejšia časť spodného plášťa má osobitné postavenie v anatómii plášťa. Je to 
tzv. D´´- vrstva a predstavuje spodnú tepelnú hraničnú vrstvu plášťa, kde teplota rastie 
s hĺbkou dosť rýchlo. Jej hrúbka je 100-200 km. V dôsledku veľkých teplotných rozdielov 
(1000 K) môže byť táto vrstva nestabilná a prejavom nestability je stúpajúci teplý materiál 
smerom nahor v tvare užšieho valca s hlavou. Pripomína hríb, preto sa konvektívny útvar 
volá aj „plášťový hríb“, v anglickej literatúre sa používa názov „mantle plume“. Plume môže 
stúpať až k povrchu a podstatné je to, že prináša geochemickú informáciu o najspodnejšej 
časti plášťa. Materiál, ktorý plume prináša na povrch Zeme sa volá „ocean island basalts“ so 
skratkou OIB a vytvára na povrchu Zeme tzv. horúce škvrny.  
          Na tomto mieste môžeme urobiť uzáver, že informácie o hlbokom vnútri Zeme nám 
poskytujú vzorky materiálov MORB a OIB. Podstatné je, že MORB-y z rôznych miest sú 
chemicky podobné. OIB majú iné zloženie stopových prvkov ako MORB-y a navyše sú rôzne 
aj medzi sebou, čo ukazuje na rôzne geochemické rezervoáre v Zemi. Materiál MORB-ov sa 
na povrch dostáva v miestach, kde je oceánska kôra tenká (tzv. divergentné zóny medzi 
tektonickými platňami, akou je napríklad stredo-oceánsky chrbát v Atlantickom oceáne). 
Celková dĺžka divergentných zón je asi 60 000 km. V konvergentných oblastiach 
subdukčných zón sa vychladnutá litosférická doska môže ponárať do plášťa. Pri tomto 
procese sa môžu stopové prvky aj z kontinentálnej kôry späť recyklovať do plášťa, a teda sa 
môžu vytvárať aj oblasti kontaminované nekompatibilnými prvkami z kôry. 

 Iným geochemickým rezervoárom je obohatený najspodnejší plášť, ktorý je zdrojom 
OIB, pomerne rôznorodého bazaltického materiálu ostrovov a súostroví v oceánoch a aj 
väčších oblastí vulkanických oblastí (napr. Aleuty, Havajské ostrovy, Dekanská plošina 
v Indii). OIB umožňujú skúmať zloženie spodných častí plášťa a analýzy vzoriek naznačujú, 



 

 

37 

že v spodnom plášti sú aj primitívne oblasti. 
 Spodnú hranicu plášťa tvorí rozhranie jadro-plášť (angl. core-mantle boundary, 
skratka CMB). Pod ňou nasleduje kvapalná časť jadra Zeme. Údaje získané z analýzy 
seizmických vĺn jasne potvrdzujú, že v hĺbke 2 895±5 km je výrazná hustotná diskontinuita, 
čo je hranica jadro-plášť. V r. 1913 ju objavil Gutenberg. Je to určite najdramatickejšia 
diskontinuita v Zemi, ktorá má charakter chemickej a fázovej diskontinuity. Z laboratórnych  
pokusov a vyhodnotenia rýchlostí pozdĺžnych seizmických vĺn (priečne mechanické vlny sa 
v kvapaline nemôžu šíriť) sa ukázalo, že zemské kvapalné jadro vykazuje približne 10±2 %-
ný deficit hustoty (t.j. má menšiu hustotu), ako keby bolo tvorené len zliatinou železa a niklu. 
Z toho vyplýva, že vonkajšie jadro musí obsahovať aj prímes ľahších prvkov; do úvahy 
prichádzajú H, C, N, O, Si, S. Jadro je teda zložené z 85% Fe, 5% Ni a cca 10 % ľahších 
zložiek. Vonkajšie jadro siaha do hĺbky 5 150 km, t.j. jeho hrúbka je 2 260 km. Pod ním sa 
dostaneme do najvnútornejšej časti Zeme, teda pevného vnútorného jadra, ktoré v r. 1936 
objavila Inge Lehmannová. Jeho hrúbka je 1 228 km a jeho súčasťou je samozrejme stred 
Zeme v hĺbke asi 6 378 km, čo je polomer Zeme. Obsahuje hlavne tuhé železo. 
          Existencia magnetického poľa Zeme a jeho pomalé variácie dokazujú, že v kvapalnom 
jadre Zeme pracuje geodynamo, ktoré efektívne funguje len vo vysoko elektricky vodivej 
pohybujúcej sa tekutine.  Na  povrchu pevného vnútorného jadra tuhne zliatina kvapalného 
jadra tak, že tuhne len ťažká frakcia (Fe) a ľahká je vztlakovou silou vyplavovaná nahor. 
Tento mechanizmus tvorí základnú hybnú silu pre konvekciu v jadre a voláme ju kompozične 
hnaná konvekcia. Vďaka pohybu elektricky vodivej kvapaliny v magnetickom poli, ktoré je 
k dispozícii v jadre, sa na princípe Faradayovho zákona elektromagnetickej indukcie udržuje 
a regeneruje geomagnetické pole, lebo inak by sa rozpadalo v dôsledku ohmického rozpadu 
elektrických prúdov. Kinetická energia pohybu sa tu premieňa na energiu magnetického poľa.  

Nezastupiteľné postavenie pri určovaní istých rámcov pre hypotézy o vzniku a vývoji 
atmosféry, kôry, plášťa a jadra majú vzácne plyny (angl. noble gases – NG), teda He, Ne, Ar, 
Kr, Xe. Dávajú informácie o primitívnych (primordiálnych) rezervoároch a stupni odplynenia 
Zeme. Každý z týchto prvkov má aspoň jeden primordiálny izotop, to znamená, že bol 
inkorporovaný do Zeme pri jej vzniku a veľmi sa ne(z)menilo jeho zastúpenie. Okrem He má 
každý aspoň tri stabilné izotopy a súčasne každý má aspoň jeden izotop, ktorého zastúpenie 
sa zvyšuje s časom v dôsledku rádioaktívneho rozpadu prvkov. Vzácne plyny majú aj ďalšiu 
známu vlastnosť, že nevstupujú do chemických reakcií. 

Zo všetkých NG sa budeme venovať len héliu, pretože je dôležité pre identifikovanie  
primitívnych oblastí v plášti. 3He je primordiálne. Zastúpenie hélia v atmosfére je veľmi 
nízke, pretože ľahko uniká do okolitého kozmického priestoru. Kontaminácia terestriálnych 
vzoriek atmosférickým He je teda veľmi nízka, a preto izotopové zloženie v súčasných 
vzorkách odráža ich zastúpenie v plášťových zdrojoch. Izotop 4He je produktom rozpadu 
uránu a thória. Pomer RA = 3He/4He v atmosfére je 1,4x10-6. Ak taký istý pomer urobíme aj 
pre iné vzorky a označíme ho ako R, tak pomery R/RA určujú množstvá primordiálneho 3He 
voči 4He relatívne k atmosférickej kompozícii. Tak dostaneme nasledovné pomery: 

 Atmosféra:   R = RA= 1,4x10-6 1 R/RA 

 MORB:    R = 1,2x10-5  8,5 R/RA 

 Hawai OIB:   R = 4,6x10-5  33 R/RA 

 Kontinentálna k.   R = <10-7  < 0,07 R/RA 

 Iné OIB:       5 R/RA 

Vidíme, že vo všeobecnosti MORB majú nižšie pomery R/RA ako OIB. OIB majú viac 
primordiálneho 3He, čo naznačuje, že by mali byť v spodnom plášti primitívne (primordiálne) 
oblasti. Niektoré OIB majú nižšie pomery, čo však môže signalizovať, že do plumu sa dostal 
recyklovaný kôrový materiál, ktorý tento pomer znížil. 
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Procesy a konvekcia v plášti 
 
Významný zdroj informácií o stavbe Zeme poskytuje seizmológia na základe vyhodnotenia 
seizmických záznamov zo zemetrasení. V litosfére vznikajú v dôsledku rôznych 
deformačných procesov miesta, kde sa kumulujú mechanické napätia. Ak tieto napätia 
presiahnu kritické hodnoty statického trenia, obvykle na zlomových kontaktných plochách, 
nastane šírenie trhliny na tejto zlomovej ploche a konečným výsledkom je posun dvoch 
horninových blokov. Pritom sa do okolitého prostredia šíria objemové seizmické vlny. 
Zemetrasenie je teda náhle uvoľnenie naakumulovanej mechanickej energie. Od každej 
skokovej zmeny v hustote sa seizmické vlny odrážajú a lomia. Každý odraz znamená, že 
v seizmickom zázname sa objaví príchod nejakej vlny, ktorý by bez diskontinuity nebol. 
Objemové vlny môžu byť priečne alebo pozdĺžne. Ich rýchlosti sú závislé od materiálových 
vlastností prostredia, ktoré reprezentujeme pomocou modulov pružnosti a od hustoty. 
Pozdĺžne vlny majú rýchlosti väčšie (voláme ich primárne, P-vlna), priečne vlny sú 
sekundárne (S-vlna). Druhé mocniny fázových rýchlosti pozdĺžnych vĺn 2 = (K+4 /3)/)/   
a priečnych vĺn 2 = / , kde K je objemový modul pružnosti (určuje vlastnosť látky pri 
stláčaní všesmerovými tlakmi, čo vedie k objemovým zmenám),  je modul pružnosti 
v šmyku (určuje vlastnosť látky podliehať tvarovej zmene) a  je hustota. 
          Na obr. 1 je graf fázových rýchlostí seizmických vĺn v jednotlivých hĺbkach v rámci 
radiálneho modelu Zeme, ktorý má názov PREM (Preliminary Reference Earth´s Model). 
          Už sme spomenuli, že litosféra netvorí súvislý celok, ale je rozlámaná na platne rôznej 
veľkosti. Dokumentuje to obr. 2 - naše územie je na euroázijskej doske (platni). Ani tieto 
dosky nie sú súvislými objektami, ale pozostávajú z menších „poddosiek“ oddelených 
zlomami. Naznačené červené šípky nasmerované od seba odpovedajú divergentným 
hraniciam, kde sa odsúvajú od seba dve dosky a sú typické pre stredo-oceánske chrbty. 
V konvergentných hraniciach (šípky nasmerované k sebe) dochádza k podsúvaniu dvoch 
dosiek (subdukcia), keď jedna doska klesá do plášťa. Okrem nich sú ešte aj transformné 
hranice, kde sa dva bloky posúvajú horizontálne. Hranice sú zdrojom trvalej intenzívnej 
seizmickej aktivity. V geologickej minulosti sa pozície, rozmiestnenie a tvar dosiek výrazne 
menili. Ich rozmiestnenie determinovalo tečenia v oceánoch a malo výrazný vplyv na zmeny 
klímy.  

Z hľadiska pochopenia konvekcie v pevnom plášti, o ktorej budeme ešte hovoriť, je 
dôležité upozorniť na skutočnosti, ktoré súvisia s už spomínanými fazovými prechodmi 
olivínov. Vieme už, že olivíny zodpovedajú za skoky v hustote v prechodovej zóne. 
V najvrchnejšej časti plášťa je tzv. α – olivín. V hĺbke 410 km nastáva polymorfný fázový 
prechod α – olivínu na β – olivín (nazývaný aj β–fáza, alebo wadsleyit). β – olivín má 
rovnaké chemické zloženie ako α – olivín (preto polymorfný), avšak jeho kryštálová štruktúra 
je zmenená. β–fáza je o 7,5 % hustejšia ako α – fáza. V hĺbke 520 km dochádza vplyvom 
rastúceho tlaku opäť k polymorfnému fázovému prechodu β–fázy na novú vysokotlakovú 
modifikáciu γ – fázu (ringwoodite), ktorá má opäť rovnaké chemické zloženie, ale inú 
kryštálovú štruktúru, čo je sprevádzané nárastom hustoty o 3,5 % oproti β – fáze. V 
diskontinuite v 660 km je charakter prechodu iný. Experimentálne sa zistilo, že γ – fáza sa 
mení na zmes magnesiowűstitu (Mg, Fe)O a perovskitu (Mg, Fe)SiO3, ktorá dominuje 
v spodnom plášti.  
           Z termodynamického hľadiska majú fázové prechody v 410 a 520 km iný charakter 
ako v 660 km hĺbke. Pre fázové prechody 1. druhu možno vo funkčnej závislosti tlaku P 
a teploty T definovať Clausius-Clapeyronovu krivku (CC-krivka), ktorá v (P,T) rovine 
oddeľuje oblasti existencie fáz. Dôležitý je sklon CC-krivky. Buď je kladný (platí pre 
diskontinuity v hĺbkach 410 km a 520 km), alebo záporný (platí pre prípad diskontinuity v 



 

 

39 

hĺbke 660 km). Dôležitosť CC-sklonu možno ilustrovať na prípade klesajúcej studenej 
litosférickej oceánskej dosky, ktorá rovnako ako okolitý plášť obsahuje olivíny, ale má  

                                  
Obr. 1: Profily fázových rýchlostí seizmických vĺn. P-vlny sú pozdĺžne (kompresné), S-vlny  
sú priečne (strihové). Prerušované čiary v ľavej časti obrázku označujú hĺbky 410 a 660 km. 
Vo vrchnom plášti vidíme niekoľko „skokov“ v hodnotách seizmických rýchlostí. Tieto 
skoky odpovedajú fázovým prechodom olivínov. 
 

 
 

Obr. 2: Rozmiestnenie litosférických dosiek a ich hraníc. Najdynamickejšie hranice sú 
hranice Pacifickej dosky, ktorá sa podsúva pod Severo-americkú, Filipínsku a Austrálsku 
dosku (vysoká seizmická aktivita) a „rastie“ na hranici s doskou Nazca a Antarktickou 
doskou. Nazca sa podsúva pod Juhoamerickú platňu, čo vytvára tiež zdroj vysokej seizmickej  
aktivity.   
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podstatne nižšiu teplotu. Ak je sklon kladný, ustanoví sa hranica fázového prechodu v doske 
pri nižších tlakoch, teda v nižších hĺbkach. Výsledkom je vytvorenie objemu v tele dosky 
s vyššou hustotou, ktorý je nad hranicou prechodu v okolitom teplom plášti (napr. 410 km). 
Tento objem vyššej hustoty podporuje klesanie dosky. Ak je Clapeyronov sklon záporný, je 
situácia odlišná. Studené štruktúry v tele dosky sa transformujú na nové štruktúry pri vyšších 
tlakoch (a teda v nižších hĺbkach), ako to odpovedá okolitému plášťu v 660 km hĺbke. Potom 
pod normálnou hĺbkovou hranicou prechodu danou pre teplotu okolitého plášťa bude v tele 
dosky objem s menšou hustotou, na ktorý bude pôsobiť vztlaková sila smerom nahor, teda 
proti pohybu dosky. Úplne rovnaká úvaha platí pre teplý stúpajúci materiál. Opäť kladný 
Clapeyronov sklon podporuje stúpanie a záporný sklon vytvára istú zádrž proti pohybu. 
Keďže záporný sklon nastáva pre heterogénny fázový prechod v 660 km hĺbke, je toto 
rozhranie určitou prekážkou pri radiálnom pohybe hmôt. Z tohto faktu vznikli predstavy, že 
660 km rozhranie tvorí takú prekážku, že konvekcia v plášti by mala byť dvojvrstvová, teda 
osobitný systém konvekcie vo vrchnom plášti a od neho oddelený systém v spodnom. 
Seizmické tomografické modely (pozri obr. 3) však v posledných rokoch jednoznačne 
ukázali, že cez 660 km rozhranie je dosť intenzívny prestup hmôt v oboch smeroch, a teda 
rozhranie nevytvára dostatočnú zábranu proti radiálnym pohybom. Všetko závisí od strmosti 
Clapeyronovho sklonu. Fázový prechod olivín – wadsleyite má sklon 3 MPa/K, odhadovaná 
hodnota sklonu v 660 km hĺbke pre ringwoodite – perovskit + magnesiowűstite je - 2 MPa/K. 
Počítačové modely naznačujú, že pre záporný sklon väčší, napr. - 4 MPa/K, by zádrž bola už 
príliš veľká. Situácia je však omnoho komplikovanejšia, pretože pyroxény a granáty sa tiež 
transformujú, pričom ich Clapeyronove sklony majú opačný charakter ako pre olivíny. Dnes 
nie sú celkom jasné kumulatívne efekty týchto rôznych sklonov.  
          Pevný horninový materiál plášťa sa správa v rôznych časových škálach rôzne. Pri 
krátkodobom silovom pôsobení v časových škálach sekundy-minúty sa správa elasticky. Má 
teda schopnosť po ukončení pôsobenia sily vrátiť sa do pôvodného stavu. Tak je tomu pri 
šírení seizmických vĺn, lebo toto sú veľmi krátkodobé silové záťaže. Úplne inak sa materiál 
plášťa chová, ak silové pôsobenie trvá cez veľmi dlhé časové škály (milióny rokov). Vtedy 
môže tiecť, čo nazývame odborným termínom „kríp“ (angl. creep). Fyzikálna podstata týchto 
procesov je komplikovaná a možno ju vysvetliť procesami až na úrovni kryštálov materiálu. 
Podstatné je, že z makroskopického hľadiska môžeme plášť modelovať „kvapalinou“ 
s extrémne vysokou viskozitou a môžeme použiť pohybové rovnice klasickej hydro-
dynamiky. Charakteristické rýchlosti pohybu sú 1-10 cm za rok, čo skutočne aj pozorujeme 
pri pohybe litosférických dosiek.  
          Konvekcia môže byť hnaná rôznymi mechanizmami, ale vždy súvisí s tým, že niekde 
vznikajú hustotné nehomogenity, ktoré vytvárajú kladné alebo záporné vztlakové 
(Archimedove) sily. Ak sú tieto sily dostatočne veľké a pôsobia dlhý čas, môžu prekonať 
viskózne sily odporu proti pohybu a vzniká tak konvektívny pohyb. Kvapalina v nádobe sa 
môže začať pohybovať, ak ju zospodu zohrievame dostatočne intenzívne a prekonáme 
viskózne sily. Môžeme ju zohrievať aj zvnútra a tiež môže nastať makroskopická konvekcia. 
Potom hovoríme, že konvekcia je tepelne hnaná. Radiálne teplotné gradienty „uchované 
v Zemi“ od čias jej vzniku, zdroje rádioaktívneho rozpadu v plášti spojené s uvoľňovaním 
tepla, samotné postupné chladnutie Zeme sú všetko dôležité mechanizmy, ktoré teraz alebo 
v geologickej minulosti prispievali k viac alebo menej „bujarej“ plášťovej konvekcii. 
Konvekcia je pritom účinný mechanizmus pre vyrovnávanie teplotných rozdielov. Ak je 
intenzívna, odvod tepla v dôsledku konvekcie je intenzívnejší a teda aj chladnutie bude 
intenzívnejšie. Viskozita je však silne teplotne závislá. Ak dôjde k ochladeniu, viskozita sa 
zvýši a tvorí väčšiu zábranu pohybu, čím sa chladnutie spomalí. Teplotne závislá viskozita je 
potom v plášti významným samoregulačným mechanizmom.  
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Obr. 3: Výsledky seizmickej tomografie. V naznačených hĺbkach (A-F) boli určené oblasti, 
kde sú rýchlosti P-vĺn (vľavo) a S-vĺn (vpravo) väčšie (modrá farba) a menšie (červená) ako 
nejaká stredná hodnota. Modré „škvrny“ môžu znamenať prítomnosť chladnejšieho 
materiálu, ktorý odpovedá klesajúcim litosférickym doskám a červené zas môžu 
reprezentovať teplejší stúpajúci materiál. Napr. pod Sev. a Južnou Amerikou vidíme modré 
oblasti aj pod hĺbkou 660 km, teda táto diskontinuita nie je dostatočnou prekážkou pre pokles 
dosiek. Pod Afrikou zas vidíme vo veľkej hĺbke červenú oblasť (dobre to vidieť pre S-vlny), 
ktorá odpovedá stúpajúcemu veľkému plumu až z rozhrania CMB. 
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         Súčasný názor na konvekciu v plášti definuje dva od seba nezávislé typy konvekcie, 
voláme ich módy. Prvý je platňový mód. Súvisí s pohybom a klesaním litosférických dosiek 
do hlbín plášťa. Ukázalo sa, že dominantným mechanizmom pre ich pohyb je záporný vztlak. 
Litosférické dosky, ktoré za svoj geologický život od vzniku v stredooceánskych chrbtoch na 
dne oceánov mali dostatok času vychladnúť, zmršťovať sa, a tým zvýšiť svoju hustotu, sa 
v subdukčných zónach ponárajú do plášťa a klesajú vlastnou tiažou (toto je záporný vztlak). 
Zaberajú tým priestor a iný materiál musí byť potom vytláčaný z plášťa na povrch. Miesta, 
kde to nastáva, sú pasívne stúpajúce tečenia v stredo-oceánskych chrbtoch, čiže naše známe 
MORB-y. Primárnym hýbateľom konvekcie v platňovom móde teda nie je stúpajúci teplý 
materiál, ale klesajúci studený materiál a to čo sa deje v stredo-oceánskych chrbtoch je toho 
sekundárnym dôsledkom. V geologickej minulosti však tento charakter hybného mechanizmu 
mohol byť a asi aj bol iný.   
          Druhým módom konvekcie sú plášťové hríby, teda plumy. Tieto sú prejavom 
nestability spodnej tepelnej hraničnej vrstvy na „dne“ plášťa, teda D´´-vrstvy. Prejavom 
nestability je, že tu stúpa teplý materiál cez plášť a môže sa dostať až k podpovrchovým 
častiam (pod kôru alebo litosféru). Na týchto miestach je zvýšený tepelný tok a tieto miesta 
sa nazývajú „horúce body“ alebo „horúce škvrny“ (angl. hot spots). Vôbec nekoincidujú vo 
všeobecnosti s hranicami dosiek, čo je dôkazom, že priamo nesúvisia s doskami a ich 
tektonickými pohybmi. Najtypickejším príkladom plumu sú Havajské ostrovy, ktoré sú 
v centre Pacifickej dosky. Havajský plume „prepaľuje“ túto dosku, ktorá sa však pohybuje, 
a preto vznikol celý reťazec Havajských ostrovov. 
          Geofyzikálny a geochemický výskum, výskum rádioaktívnych izotopov, laboratórny 
a teoretický výskum pomocou počítačových modelov v posledných 10-20 rokoch výrazne 
pokročil a odpovedal na viaceré otázky vývoja Zeme po jej vzniku. Ostáva však množstvo 
otvorených otázok. Sformulujeme len dve: 

 Prečo sa litosféra rozlámala na dosky a mohla tak vzniknúť tektonika a terestriálne 
formy konvekcie v plášti? 

 Ako zosúladiť pozorovania, že v spodnej časti plášťa môžu existovať oblasti 
s primitívnym zložením s faktom, že konvekcia v plášti vedie k premiešavaniu 
materiálu plášťa? 

Tieto dve fundamentálne otázky sú výzvou pre vedeckú komunitu do budúcnosti. 
 
Kvapalné jadro Zeme a generácia magnetického poľa Zeme 

Na záver uvedieme ďalší „dôkaz“ o tom, že naša planéta je „živá“ a dynamická. 
V prechádzajúcom texte sme hovorili o plášti. Môžeme ho chápať ako gigantický tepelný 
stroj, v ktorom sa tepelná energia mení na pohyb – konvekciu. Charakteristické časové škály 
tohto pohybu sú niekoľko miliónov rokov, pretože pohyb je veľmi pomalý, jeden, päť až 
desať centimetrov za rok. V kvapalnom jadre Zeme pracuje iný tepelný stroj, ktorého časové 
škály sú podstatne kratšie rádu 103-104 rokov a konvektívny pohyb má reprezentatívne 
rýchlosti 0,1 mm/s, čo je okolo 3 km/rok. V kvapalnom jadre dominuje ťažká frakcia železa 
a ako sme už spomenuli súčasťou kvapalnej zliatiny je aj okolo 10% ľahkej zložky. Na 
povrchu vnútorného pevného jadierka v hĺbke 5 150 km prebiehajú solidifikačné procesy 
zliatiny, pričom tuhne len ťažká frakcia a ľahká prímes je vyplavovaná nahor. Táto, tzv. 
kompozične hnaná, konvekcia je pravdepodobne dominantným „motorom“ geodynama. Pre 
jeho činnosť  je nutný pohyb elektricky vodivej kvapaliny v magnetickom poli, čím podľa 
Faradayovho zákona elektro-magnetickej indukcie vzniká „nové“ magnetické pole a je 
zabezpečená tak jeho (re)generácia. Z energetického hľadiska dynamo premieňa mechanickú 
energiu pohybu na energiu magnetickú. Ak by pohyb v jadre ustal, tak dynamo by prestalo 
pracovať a magnetické pole by sa rozpadlo v dôsledku ohmickej disipácie asi za 104 rokov, 
čo je tzv. rozpadový čas poľa. Jednoznačne vieme, že Zem mala nejaké magnetické pole už 
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pred viac ako 3 mld. rokov, pretože na takto starých vyvrelých horninách je usporiadanie 
feromagnetických zložiek, ktoré naznačuje, že hornina tuhla v magnetickom poli. 
Geodynamo teda prekonalo množstvo rozpadových časov, a teda funguje už veľmi dlho. 
Zaujímavé na tom je, že materiál, z ktorého je Zem zložená, dostala Zem „do vienka“ 
v procese formovania Slnečnej sústavy a jej planét, ale svoje geomagnetické pole si 
vybudovala sama v dynamo procese zo zárodočného magnetického poľa, ktoré mohlo byť aj 
veľmi slabé, napr. magnetické pole Slnka. V jadre Zeme teda pracuje tzv. samobudiace 
dynamo, lebo indukujúce a indukované pole je „to isté“ geomagnetické pole a nie je nutné 
pomáhať dynamu nejakým externým poľom.  
          V súčasnosti je prevládajúci názor, že v jadre pracuje tzv. -dynamo. Takémuto 
modelu dynama odpovedajú dva generačné mechanizmy, tzv. -efekt a -efekt. Uveďme 
veľmi zjednodušenú predstavu, keď si vektor magnetickej indukcie rozdelíme na dve zložky. 
Jedna leží v meridionálnych (poludníkových) rovinách a druhá v azimutálnom smere, teda v 
smere „rovnobežiek“. Meridionálna časť poľa vystupuje až na povrch Zeme a môže byť 
meraná magnetometrami. Azimutálna zložka, ktorá je silnejšia, je „uväznená“ v jadre a jej 
veľkosť môžeme len nepriamo určiť analýzou modelu.  V súradnej sústave pevne spojenej 
s plášťom, ktorá rotuje, a je teda neinerciálna, bude pôsobiť aj Coriolisova sila, ktorá radiálne 
tečenia (kompozične a tepelne hnané) stáča do smeru rovnobežiek. Vzniká tak v jadre 
diferenciálna rotácia. Čo je dôležité si navyše uvedomiť, že vo vysoko elektricky vodivej 
kvapaline sú pohybom kvapaliny indukčné čiary deformované, unášané a naťahované. 
Dokonca v limite nekonečnej elektrickej vodivosti je magnetické pole „zamrznuté“ do 
kvapaliny. Teraz už môžeme vysvetliť -efekt. Pri ňom sú indukčné čiary v meridionálnych 
rovinách jadra diferenciálnou rotáciou, teda tečeniami v azimutálnom smere, vyťahované do 
azimutálneho smeru. Z meridionálneho poľa sme tak dostali azimutálne pole, čo je -efekt. 
Tento efekt pracuje aj v dyname Slnka, kde je silná diferenciálna rotácia. Druhý generačný 
mechanizmus musí z azimutálneho poľa „vyrobiť“ meridionálne pole. S týmto súvisí -efekt. 
Jeho vysvetlenie je komplikovanejšie.  Jeden z mechanizmov je Parkerov scenár, kde 
maloškálové turbulentné útvary lokálne „zdeformujú“ indukčnú čiaru azimutálneho poľa. 
Každej tejto lokálnej zmene odpovedá lokálny prúdový systém. Ak ustredníme tieto prúdy 
pozdĺž azimutálnej indukčnej čiary, môžeme dostať veľkopriestorový prúd v azimutálnom 
smere, ktorému odpovedá meridionálne  magnetické pole. Potom je to presne rovnaké ako 
magnetické pole prúdovej slučky zo základného kurzu elektriny a magnetizmu. Iný scenár -
efektu môžu zabezpečiť hydromagnetické vlny, ktoré sa šíria pozdĺž azimutálneho 
magnetického poľa. Ruský fyzik S. J. Braginskij navrhol takéto riešenie pre podmienky jadra 
Zeme a vlny nazval MAC-vlny, pretože pre ich excitáciu sú dôležité Magnetická, 
Archimedova (vztlaková) a Coriolisova sila.    
          Je všeobecne známe, že magnetické pole Zeme má silný dipolárny charakter. Jeho 
matematický popis na povrchu Zeme vypracoval už v roku 1835 nemecký matematik F. 
Gauss. Pretože pri povrchu v neutrálnej atmosfére netečú elektrické prúdy, možno 
geomagnetické pole považovať za potenciálové, čo znamená, že sa dá reprezentovať jedinou 
skalárnou funkciou, tzv. geomagnetickým potenciálom, ktorý je riešením Laplaceovej 
rovnice. Gauss hľadal jej riešenie v guľových súradniciach pomocou radu tzv. sférických 
harmonických funkcií. V rade vystupujú koeficienty, ktoré voláme na počesť autora 
Gaussove koeficienty. Na základe meraní poľa na asi 200 geomagnetických observatóriách 
(jedno z nich je Geomagnetické observatórium v Hurbanove) a tiež satelitnými meraniami, 
možno tieto koeficienty vypočítať a pomocou nich reprezentovať geomagnetické pole. Tieto 
výpočty sa realizujú v medzinárodných strediskách združených do organizácie Intermagnet. 
Je dávno jasné, že časť poľa vnútorného pôvodu (jeho zdroje sú v jadre Zeme) sa v čase 
mení, teda geodynamo je nestacionárny systém. Zmena ročných priemerných hodnôt na 
danom mieste sa volá sekulárna variácia. Základná perióda variácie dipólovej časti je 7 800 
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rokov okolo nenulovej hodnoty. Okrem tejto periódy boli identifikované aj ďalšie (napr. 50 
ročná, 400 ročná). Posledných 200 rokov Gaussove koeficienty, ktoré súvisia s dipólovou 
časťou, klesajú a kvadrupólové koeficienty rastú. Ďalej bolo identifikované z meraní, že 
nedipólová časť poľa sa posúva západným smerom, čo voláme západný geomagnetický drift. 
Je možné, že tento drift súvisí s už spomenutými hydromagnetickými vlnami generovanými 
v jadre.  
          Najzaujímavejší proces v živote geomagnetického poľa sú jeho inverzie, teda 
prepólovanie, keď sa dipól „otočí“ do opačného smeru. Na rozdiel od pravidelných variácií je 
tento jav veľmi nepravidelný. Nelineárne magnetohydrodynamické rovnice, ktorými 
popisujeme geodynamo, dovoľujú takéto inverzie. Z paleomagnetických meraní bolo 
identifikovaných množstvo inverzií. Experimentálnymi metódami paleomagnetizmu sa 
analyzujú horninové vyvrelé vzorky s feromagnetickými zložkami, ktoré keď tuhli na 
povrchu, tak sa do nich „zapísala“ informácia o poli v geologickej minulosti. Je jasné, že pri 
tom vzniká množstvo nepresností a zlej interpretácie. Môžeme však povedať, že 
v posledných 4,5 miliónoch rokov boli 4 inverzie a poslednú dnes datujeme pred asi 780 000 
rokmi. Boli dlhé obdobia pred 80-120 miliónmi rokov, keď sa nenašla žiadna inverzia. 
Teoretické štúdie a počítačové simulácie naznačujú, že inverzie kontrolujú pomery na 
hraniciach jadra, teda vnútorné pevné jadierko so svojím poľom kontroluje možnosti inverzie 
a ďalej pomery na rozhraní jadro-plášť, kde sa môže meniť distribúcia tepelného toku do 
plášťa.  Dostávame sa tak k záveru, že je pravdepodobné, že spomínaný „tepelný stroj“ 
v plášti a v jadre môžu interagovať, hoci pracujú v rozdielnych časových škálach. 
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