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Cíl:
Vyzkoušet si práci geologa-paleontologa v terénu a ověřit teoretické znalosti v praxi. Zjistit co nejvíce
informací o lokalitě a pokusit se zrekonstruovat paleoprostředí.
Rozvíjené dovednosti:
Získat schopnost samostatně pracovat, aktivně vyhledávat informace, jak v terénu, tak v odborné
literatuře nebo na internetu. Umět využít získané teoretické znalosti v praxi.
Pomůcky:
Geologické (zednické) kladivo, skládací nebo svinovací metr, čtverečkovaný sešit, tužka s gumou, noviny
a uzavíratelné igelitové sáčky na vzorky, lihový fix, fotoaparát, lupa, kompas (nebo alespoň hodinky
s ručičkami pro učení světových stran podle slunce), odborná literatura a osobní počítač s textovým
editorem Word.
Lokalita:
Výchoz sedimentárních hornin (např. opuštěný lom, skalní výchoz, zářez cesty, konkrétní typy pro
jednotlivé kraje je poměrně problematické navrhnout, doporučujeme využít databázi lokalit České
geologické služby (www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/popularizacni).

Postup miniprojektu
1. Přípravná a motivační část
Učitel si vytipuje lokalitu s výchozem sedimentárních hornin. Při výběru by měl zvážit případná rizika spojená s prací na
lokalitě a seznámit s nimi studenty (nedoporučujeme činné lomy). V případě chráněné lokality by měla mít práce také
odlišný charakter. Studenti by neměli odebírat vzorky přímo z profilu, ale pouze ze suti a následně je přiřadit k polohám
v profilu a zakreslit. I sběr zkamenělin je možný pouze ze suti. Pedagog by měl mít základní představu o situaci na
lokalitě. K získání těchto informací by měl využít různé průvodce po geologických zajímavostech, edici Oblastní
regionální geologie, vysvětlivky k jednotlivým listům geologických map nebo mapový portál České geologické služby.
Před vlastní exkurzí by měl lokalitu navštívit a alespoň orientačně se vyznat v horninovém sledu.
Motivační část: navazuje na pracovní listy s tématy Absolutní a relativní datování a Základní evoluční principy
a 2. e-learningovou lekci – Vývoj organismů na Zemi. Studenti by měli absolvovat vlastním řešením miniprojektu tyto
pracovní listy a e-learning.

K čemu je ta činnost dobrá, jak to dělají vědci v praxi
Terénní analýza horninových výchozů je jedna ze základních činností pro mnoho geologických oborů. Geolog v terénu
získá mnoho informací, které již v laboratoři získat nelze, může je pouze doplňovat. Takto získané informace slouží pro
geologické mapování, pro relativní datování stáří horninových celků, pro rekonstrukci prostředí, v němž došlo ke vzniku
hornin, nebo pro paleoekologické výzkumy. Tyto, často bazální, informace pak mohou být využity i v aplikovaných
oborech. Při plánování staveb je nutné znát horninové podloží (např. existenci nestabilních jílových poloh). Znalost
relativního datování a orientace v horninovém sledu se využívá při těžbě a vyhledávání surovin.
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2. Realizační část
Studenti by měli pracovat samostatně nebo ve skupinkách a měli by informace na lokalitě objevovat (získávat)
samostatně. Pedagog by měl vystupovat v roli supervizora a vhodně volenými otázkami studenty navést
na určitou činnost (Nevyskytují se zde nějaké zkameněliny? Je tato hornina nějak strukturovaná, nehrubne
do nadloží? apod.).

Úkoly pro práci v terénu
1.

Na čtverečkovaný papír zakreslete profil horninovým sledem na studované lokalitě, nezapomeňte doplnit
měřítko, vysvětlivky a označit směr k severu (pro zakreslení jednotlivých typů hornin užijte běžně používané
značky nebo vymyslete vlastní).

2.

Fotograficky zdokumentujte profil, včetně detailu hranic mezi horninami, horninových struktur a textur,
zkamenělin a stop po činnosti organismů.

3.

Odeberte si vzorky hornin k dalšímu určení za pomoci odborné literatury.

4.

Pokud naleznete zkameněliny, snažte se najít co největší počet jednotlivých zástupců a odeberte
je k dalšímu určení.

Pracovní postup
Postup práce vychází z daných podmínek na lokalitě. Nejprve je potřeba profil očistit, především pokud se nachází
v horninách podléhajících snadno zvětrávání. Na chráněné lokalitě je potřeba odebrat vzorky hornin ze suti a teprve
následně je přiřadit k polohám v profilu a zakreslit. Profil očišťujeme shora dolů a vzorky odebíráme naopak zdola
nahoru. Před vlastním zaznamenáváním si zorientujeme profil. Záznam můžeme provádět několika způsoby.
Jednotlivé typy hornin si popíšeme a zapíšeme si vždy mocnost dané vrstvy a profil dokreslíme v laboratoři za pomoci
fotografie. Nebo si musíme již v terénu stanovit poměr, ve kterém to budeme překreslovat, a popisky píšeme jako
vysvětlivky. Na výchozu je třeba si všímat uložení vrstev, zda jsou konkordantně (souhlasně), nebo diskordantně
(nesouhlasně) uloženy, a všech faciálních změn (např. přechod z jílovců do vápenců apod.) V případě, že horniny jsou
tektonicky postiženy, je potřeba zjistit, zda se nejedná o převrácené sledy (starší horniny v nadloží).
Na tuto skutečnost může studenty upozornit pedagog, ale studenti by měli najít důkazy tohoto převrácení
na vrstevních plochách. Během vlastního profilování provádíme fotografickou dokumentaci, při které vždy
nezapomeneme vyfotografovat objekt s nějakým měřítkem (kladivo, postava, metr apod.) Celkový záběr lokality
fotografujeme po očištění nebo za nejvýhodnějšího světla. Odebírané vzorky nezapomeneme ihned po odebrání
označit lihovým fixem, abychom přesně věděli, z které polohy byly odebrány. To platí i v případě nálezů fosilií, ty však
ještě musíme dobře zabalit do novin, aby nedošlo k jejich poškození.
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3. Reflexe, tvorba výstupu
V terénu studenti získali informace, s kterými budou moci dále pracovat. Smyslem této závěrečné části projektu je,
aby studenti získali schopnost konfrontovat získaná data s informacemi v odborné literatuře nebo s vědomostmi,
které nabyli při konzultacích s ostatními odborníky. Také by měli být schopni své objevy prezentovat a vytvářet nové
interpretace (kombinace).

Předpokládaný výsledek miniprojektu
1.

Popsat, jakými horninami je geologický profil tvořen, a pokusit se odvodit, v jakém prostředí tyto horniny vznikly.

2.

Popsat geologickou situaci na dané lokalitě, typ uložení vrstev (konkordantní, diskordantní), tektonické postižení
(vrásové, zlomové – pokles, přesmyk), faciální změny (změny v sedimentárním prostředí), kontakt s vyvřelými
horninami apod.

3.

Určit, k jaké geologické jednotce daná lokalita patří, a časově (stratigraficky) ji zařadit, zanést lokalitu jako bod
do geologické mapy a určit podle legendy ke geologické mapě, jakou barvou bude tato geologická jednotka
zobrazena.

4.

V případě nálezu fosilií, zařadit je systematicky i stratigraficky, pokusit se na základě fosilií o relativní datování
a zaznamenat výskyt jednotlivých skupin v profilu.

5.

Pokusit se popsat, jak vypadalo prostředí zaznamenané na vaší studované lokalitě, a načrtnout jeho
paleorekostrukci.

Pracovní postup
Vzhledem tomu, že se informace z každé lokality budou lišit, není možné popsat jednoznačný pracovní postup.
Obecně by se studenti měli pokusit všechny informace získané z terénu interpretovat s pomocí odborné literatury.
Vzorky hornin s pomocí lupy podrobně prohlédnout a pokusit se je za pomoci klíčů a atlasů hornin určit. Podobně by
studenti měli postupovat v případě zkamenělin, ty by měli očistit, vypreparovat, pokusit se určit, o jaké zkameněliny
se jedná, a zařadit je do časového období. V případě, že by měli možnost konzultace s odbornými pracovníky (např.
z regionálních muzeí), měli by této možnosti samozřejmě využít.
Na webových stránkách mapového serveru České geologické služby (www.geology.cz/mapserver) naleznete aplikaci
GeoInfo. Spusťte ji a tažením myši v mapě vymezte rozsah zájmového území. Pro snazší orientaci lze v pravém horním
rohu okna mapové aplikace zvolit zobrazení topografického podkladu Topo ZM 1 : 50 000 (topografie se vykresluje
až při velkém přiblížení). Je-li výřez s okolím lokality nastaven, stiskněte tlačítko „tisk“. V okně „tisk mapového výřezu“
zvolte „zobrazit obsah dokumentu před tiskem“ a prohlédněte si mapu s legendou v náhledu. Zobrazení dokumentu
nezavírejte a v okně „tisk mapového výřezu“ stiskněte tlačítko „tisk“. Do vytištěné geologické mapy zaneste vaši lokalitu
jako bod.
Dále byste měli shromáždit všechny vaše poznatky a pokusit se vyobrazit prostředí panující na vaší lokalitě, včetně
rekonstrukce biotopu (živočišného a rostlinného společenstva). Nemusí se jednat o umělecké dílo, stačí jednoduchý
náčrtek (živočichy a rostliny vyobrazit jako jednoduché ikonky s popisky).
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Zpracování výstupu miniprojektu
Vlastní výstup z miniprojektu zpracujte v textovém editoru Microsoft Word. Nákresy a fotografie vkládejte v rozlišení
300 DPI. Vkládejte je buď přímo do textu, nebo jako přílohu a nezapomeňte přidat ke všem obrázkům vysvětlivky.
Vypracovaný miniprojekt zašlete e-mailem na adresu: klara.fronkova@geology.cz.
Tyto studentské projekty budou zařazeny do celorepublikové soutěže a hodnoceny odborníky České geologické
služby. Nejlépe hodnocené projekty budou moci jejich autoři prezentovat v rámci studentské konference na závěr
tohoto projektu.

Doporučená literatura
Průvodce:
• Gába, Z. – Hladilová, Š. – Houzar, S. – Skupien, P. – Vašíček, Z. – Ziegler, V. (2002): Geologické vycházky
Českou republikou. Karolinum. Praha.
• Chlupáč, I. (1999): Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí. Academia. Praha.
• Kovanda, J. a kolektiv (2001): Neživá příroda Prahy a okolí. Academia, Český geologický ústav. Praha.
• Mergl, M. – Vohradský, O. (2000): Vycházky za geologickými zajímavostmi Plzně a okolí. Kouba publishing.
Mariánské Lázně.
• Petránek, J. (2011): Za tajemstvím kamenů. Příručka pro mladé sběratele hornin, minerálů a zkamenělin.
Grada Publishing, a. s., Česká geologická služba. Praha.

Atlasy:
•
•
•
•
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Bernard, J. H. (2000): Minerály České republiky. Academia. Praha.
Fejfar, O. (1989): Zkamenělá minulost. Albatros. Praha.
Košťák, M. (2004): Dávný svět Zkamenělin. Granit. Praha.
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Cháb, J. – Stráník, Z. – Eliáš, M. (2007): Geologická mapa České republiky 1 : 500 000. Čes. geol. služba. Praha.
Chlupáč , I. a kolektiv (2002): Geologická minulost České republiky. Academia. Praha.
Kukal, Z. (1986): Základy sedimentologie. Academia. Praha.
Turek V. – Horný, R. – Prokop, R. (2003): Ztracená moře uprostřed Evropy. Academia. Praha.

Webové portály
• Regionální geologické mapy ČR: http://www.geologicke-mapy.cz/regiony/
• www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/popularizacni
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