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Jaký může být přínos daného oboru pro budoucnost lidstva?
Význam geologických pochodů pro minulost, přítomnost i budoucnost lidstva je nesmírný. Geologické
pochody utvářely naši Zemi, nadělily nám nerostné bohatství, umožnily vznik a vývoj života
od nejprimitivnějších rostlin až po „moudrého člověka“ – Homo sapiens. Pomalé pochody si stěží
uvědomujeme, rychlé geologické katastrofy nás však ohromí svými děsivými účinky a následky. Tak
tomu bylo po více jak čtyři miliardy let, tak tomu je dnes a bude. PROTO – popovídejme si o geologických
pochodech – POCHODÉÉM VCHOD!
Člověk geologické pochody může ovlivnit, pánem přírody však není a nebude. I když se za chvíli dozvíte,
že dnes přetváří krajinu mohutněji než příroda.
Nevěříte?

Zkuste najít příklady z vašeho okolí, kde lidská činnost zanechala nejnápadnější stopy. Další, až neuvěřitelné
příklady si přečtěte ke konci textu!

Pískovcové skalní město.
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Čas geologický a čas lidský
Z lidského hlediska doba strašně dlouhá – z hlediska geologického pouhý okamžik!
Je-li průměrná délka života člověka 70 let, délka geologické historie naší republiky miliarda let, pak 10 let života
lidí odpovídá 150 milionům let geologické historie. Některé geologické pochody jsou rychlé, jiné pomalé.
Rychlý je pohyb laviny, lávového proudu, otřesů zemského povrchu při zemětřesení. Pomalé je usazování
sedimentů v hlubokém moři nebo zvětrávání a tvorba půdy.

Srovnejme rychlost některých pochodů geologických a lidských:

● Krušné hory a Beskydy vyrostou o 2 mm za rok – člověk, pokud roste, vyroste průměrně o 8 cm za rok.
● Hornomoravský a Dolnomoravský úval klesají o 0,5 mm za rok – živý plot vyroste až o 1,8 m za rok.
● Atlantský oceán se rozšiřuje o 4 cm za rok – nehet na ruce nám vyroste o 0,1 mm za den.
● Eroze snižuje povrch pevnin v průměru o 10 cm za 1000 let – bambus vyroste za 24 hodin až o 120 cm.
● Ve střední Evropě se vytvoří 1 cm úrodné půdy za 100 let – vlasy, pokud nejsme plešatí, nám povyrostou za 10 dní o 3 mm.
Zdají se vám geologické pochody až příliš pomalé. Možná, ale geologická historie má času dost.
Jen zkuste trochu násobit: Za pouhé čtvrtohory, asi 2 miliony let, nám Krušné hory a Beskydy povyrostly
o 2 km. A moravské úvaly se naopak snížily, podle uvedené rychlosti, o stovky metrů.

Hned je tu úkol pro vás: Proč už nejsou moravská městečka dávno pod mořskou hladinou?

Atlantský oceán se za milion let rozšířil o 4 km a bude
tloustnout dál. Eroze bude dál vymílat a snižovat povrch
Evropy o 10 m za 100 000 let.

A jak je to s půdami? Za 1000 let přibyde pouhých 10 cm?
(Překontrolujte čísla, vypočítali jsme to správně?)

Zalévání souše mořem.
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O čem se dnes v tomto oboru nejčastěji mluví?
Geologické výzkumy se rozšiřují. Na jednu stranu přes atmosféru do vesmíru, na druhou stranu do nejniternější
struktury nerostů. Proto má geologie tolik disciplín. Máme planetární geology, máme mineralogy, geologové
se dnes neobejdou bez neuvěřitelně přesných laboratorních výzkumů. Máme-li rozhodnout, jaký problém
dnes zajímá geology nejvíce, hlasovali bychom pro hledání příčin pohybu tektonických desek.
Tuší někdo z vás, co vlastně znamená to podivné slovo tektonika? Tektonika je věda studující stavbu Země
a všechny druhy jejích deformací. O deskové tektonice se píše často, asi jako o zdravé výživě.
Mapa tektonických desek.

A co jihoamerické Andy?
Jaké desky se tam střetly?
Mapa tektonických desek
vám to prozradí.
Prémiová otázka:
Vymyslíte, jak to bylo
s Pyrenejemi?
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Desková tektonika
Je to představa vysvětlující geologické pochody v zemské kůře a svrchním plášti. Předpokládá, že nejsvrchnější
obal zemský je rozdělen na několik velkých a mnoho malých desek, které jsou 80 až 120 km silné. Pohybují se
rychlostí několika cm za rok – buď od sebe, proti sobě, nebo podél sebe. V některých zónách se tvoří oceánská
kůra, oceány se rozpínají a odtlačují od sebe pevniny. Na jiných místech se oceánská kůra podsunuje pod pevninskou, někde na sebe desky narážejí. Takovým nárazem se zdvihnou pohoří, např. Alpy se vztyčily nárazem
africké desky na evropskou, Himálaj kolizí indické desky s eurasijskou.
Největší část zemětřesné a sopečné činnosti se soustřeďuje k hranici mezi deskami. Podsunování desky pod
desku není souvislé, jako po másle, ale trhavé, každý pohyb pak vyvolá otřes. V hloubce se horniny podsunuté
desky taví, magma proniká k povrchu a někde se dere jako láva na povrch.

Úkol: Sledujte na mapě hranice desek a srovnejte jejich průběh s epicentry zemětřesení
a s výskytem činných sopek.
Pozor! Ne všechna zemětřesení a ne všechny činné sopky jsou na hranici desek. Našli byste takové výjimky?

Epicentra velkých zemětřesení a činné sopky.
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Desková tektonika
Většina geologů věří v deskovou tektoniku, spory jsou však stále o tom, co vyvolává pohyb desek.
Kde je ten zdroj energie? Přece je jí potřeba ohromné množství!
Nejpravděpodobnější je, že zdrojem energie jsou tepelné proudy ve svrchním plášti. Nejžhavější taveniny
se soustředí do ohnisek a jako chocholy vystupují k povrchu. Tam se projeví jako horké skvrny, protrhnou
zemskou kůru a odsunují od sebe desky. Jsou však i jiné představy. Prý za pohyb desek mohou slapové síly,
vznikající přitažlivostí Měsíce a Slunce. I změnám atmosférického tlaku se připisují vlivy na zemský povrch.
Není to však příliš pravděpodobné.
Od šedesátých let 20. století, kdy byla teorie deskové tektoniky vypracována, byla rozvinuta do šíře
i podrobností. Paleomagnetické metody, tedy geofyzikální výzkumy studující magnetické pole Země
v minulosti, platnost teorie potvrdily. Stejně jako obrovský a neuvěřitelně drahý projekt hlubinného vrtání
do mořského dna. V jednom však ještě není jasno. Většina geologů věří, že desková tektonika fungovala již
od samého počátku geologického vývoje Země, tedy déle než 4 miliardy let. Jiní předpokládají, že její začátky
jsou pozdější, že se začala projevovat snad až v mladších prvohorách.

Úkol vám nezadáme, ani my neznáme přesnou odpověď. Proto OBJEVY ČEKAJÍ NA VÁS.
Nepleťte si terén s teránem. Terén známe všichni, geologové jezdí do terénu, fotbalový zápas byl odložen,
protože terén byl promočený, terénní závod byl v terénu. Terán však znamená malá deska, mikrokontinent.
Pohybovala se na velké vzdálenosti, mohla se rozštěpit nebo splynout s terány jiným, stmelit ve zpevněný masiv.
Zřejmě to platí i pro náš Český masiv.

Úkol: Český masiv je sice „český“, ale zasahuje
i do jiných států. Najděte v literatuře nebo na internetu do kterých.

Hlavní geologické jednotky ČR.
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Alfred Wegener

Kontinentální drift
Do češtiny jej překládáme jako pohyb kontinentů. Řekneme-li kontinentální drift, vybaví se nám Alfred Wegener.
Německý geofyzik, meteorolog a také geolog, který zemřel jako padesátník při přechodu Grónského ledovce.
V roce 1915 předložil 65 geologických, paleontologických i geodetických důkazů, že existovala prapevnina, která
se rozdělila na dnešní kontinenty. Dvě třetiny z těchto poznatků platí dodnes a jsou součástí deskové tektoniky.
Wegener nemohl pohyb pevnin měřit pomocí satelitů, dnes taková měření jeho předpoklady potvrzují. Osudy
některých géniů jsou smutné, Wegener se za života uznání nedočkal. Ba naopak, dokonce se mu vysmívali.
Bohužel v roce 1930 tragicky zahynul, dříve než mohl potvrdit úsloví, že „kdo se směje naposled, ten se směje
nejlíp.“ Dnes je Wegener mnohými považován za největšího geologa všech dob. A proslavil se i tím, že překonal
světový rekord v letu balónem.

Určete správnou odpověď:

A. Wegener letěl balónem

Během geologické historie probíhaly stejné geologické pochody jako dnes.
Je to pravda, nebo ne?

24 hodin se svou manželkou.

B. Wegener letěl balónem
52 hodin se svým bratrem.

C. Wegener letěl balónem

Tuto představu prosazoval ve třicátých letech slavný anglický geolog Charles Lyell (jak jinak než SIR).
Dodnes jí v podstatě věříme a říkáme jí: (určete správný název)

A. aktuologie B. geofágie C. aktuogeologie D. geokomparace

78 hodin sám.

D. Wegener letěl balónem
se svým psem 82 hodin.
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Vždyť sedimenty se před stovkami milionů let ukládaly v mořích, řekách a jezerech stejně jako dnes. Stejně zvětrávaly
horniny, lávy se vylévaly podobně jako dnes třeba na Havaji. Po celou dobu geologické historie platily fyzikální
zákony, voda tekla z kopce, kameny se valily ze svahu, déšť padal shora dolů, lehčí hmoty vystupovaly, těžší klesaly.
Všimli jste si, že jsme si nechali pootevřená zadní vrátka? Napsali jsme, že „jí v podstatě věříme“. Všechno má své
„ale“. Mořská voda mívala občas jiné složení, někdy byla slanější, jindy sladší. Před 100 miliony let bylo tepleji než
dnes a kolem pólů nebyly ledovce. Před miliardou let nebyl v atmosféře kyslík, jindy v ní bylo více metanu a oxidu
uhličitého. Dnes v mořích nenajdeme tak mohutné polohy železných rud, jaké známe z prvohor a druhohor. Deště
byly někdy kyselejší než dnes. Marně bychom pátrali v současných oceánech po tak mocných vrstvách slepenců,
jaké známe třeba z karpatských třetihor. I další rozdíly bychom našli.

3h
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Dva hlavní druhy geologických pochodů
Snadno je od sebe odlišíme, jeden druh má svůj původ pod zemským povrchem, druhý na zemském povrchu
a nad ním. První se nazývá pochody endogenní, čili vnitřní, druhý pochody exogenní, čili vnější. Tato cizí
slova se snadno zapamatují. Máte-li “endoprotézu“, je to náhrada kloubu uvnitř těla. Exosféra je vnější vrstvou
atmosféry.

Napovíme, vy doplníte.
Zkuste to napřed samostatně a zakryjte si řádky pod úkolem.

Moře v Krkonoších
Na polském pobřeží Baltského
moře nedaleko Kolobrzegu jsou
příbojem podemleté trosky
kláštera ze 13. století. Víme dobře,
že klášter byl původně 1500 m
od břehu. Pobřežní sráz tedy
ustupoval rychlostí 2,5 m za rok.
Bude-li to pokračovat,
naši potomci uvidí
z Krkonoš moře.

● Příklady endogenních pochodů:
zemětřesení, vulkanismus, metamorfóza hornin...

● Příklady exogenních pochodů:
činnost vody v řekách, mořích, atmosféře, činnost ledu...
Dobře jste udělali, když jste mezi endogenní pochody zařadili tektoniku. Patří mezi ně i orogeneze, čili horotvorná
činnost se svým vrásněním, lámáním a posunováním hornin. Do exogenních pochodů zařadíme ještě činnost větru.

Dvě nejpoužívanější geologická slova
Nebudeme vás napínat, jsou to TEKTONIKA a EROZE. Co je to
tektonika, to jsme již vysvětlili, erozi najdete skoro v každé křížovce
jako „vymílání na pět“.
Eroze je typický exogenní pochod, začíná změnou pevných
hornin na štěrk či písek, pokračuje jejich říčním, větrným nebo
ledovcovým transportem a končí sedimentací.
Eroze může být mechanická i chemická. Mechanická působí
fyzikálními silami, chemická je rafinovanější, útočí kyselinami,
louhy, pak vše přenese v roztoku. Erozi pozorujeme všude kolem
nás. Zakalená voda v potoce nese v suspenzi erodovaný materiál,
vítr nese prach z erodované půdy. Ledovec eroduje ještě rychleji
než řeka, ale to pod ledovým pokryvem těžko uvidíme.
Moře eroduje obrovskou silou příboje. Ten útočí na pobřežní
srázy i pláže silou několika tun na metr čtvereční. Pobřeží před
ním ustupuje, někdy i desítky metrů za rok.
7

Skalní okna v pískovci.

Kdy?

To je úkol pro vás:
Jak rychle se posunuje pobřeží,
to již víte, vzdálenost Krkonoš
od Baltského moře snadno
zjistíte.
Za kolik let bude moře
šplouchat na úpatí Krkonoš?
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Velehory i nudná plošina v Čechách
Přesvědčíte se o síle endogenních i exogenních pochodů. O tatranské velehory jsme přišli rozdělením
republiky v roce 1993. Dvakrát nás však o velehory připravila eroze. Bylo to dávno, během geologické historie.
Poprvé před 600–550 miliony let, tedy ke konci starohor. Horotvorné pochody zdvihly zemský povrch tam,
kde je dnes Lounsko a Žatecko. Za 10 až 20 milionů let však eroze ubrousila horským velikánům vrcholky.
Tento erodovaný materiál najdeme ve starohorních, kambrických slepencích právě na Příbramsku, Jinecku
a v Brdech. Dokonce se podle orientace valounů v těchto říčních slepencích podařilo zjistit, že je nesly divoké
toky od severozápadu.
Pak došlo snad k největší události v geologické historii Českého masivu. Před 380 až 300 miliony let,
ke konci devonu a během karbonu, se srazily tektonické desky a mezi nimi se vztyčily velehory. Mohly být
i 3 km vysoké. Opět se do nich pustila eroze, ta vymílala horniny a odnášela valouny s pískem jednak
k Nízkému Jeseníku, jednak do středočeských a západočeských permokarbonských pánví. Velehory byly
zarovnány a kilometry horského masivu přeměněny na kilometry mocné klastické sedimenty (tedy vrstvu
usazených úlomků zvětralých původních hornin).
Tyto „mladší“ velehory byly téměř jistě na místě dnešního Hrubého
Jeseníku a pravděpodobně na Táborsku, Sedlčansku a Českomoravské
vrchovině.
Pak nastalo dlouhé období klidu. Dobrých 150–200 milionů let.
Za tu dobu se změnil Český masiv na nudnou plošinu, kterou částečně
zalévalo mělké moře, z něhož tu a tam vyčníval buližníkový ostrůvek.
To jsme už v období druhohor, v křídovém útvaru.

Říční slepenec.

Důležitý úkol: Horotvorná činnost skončila před 300 miliony let zdvihem až 3 km vysokého pohoří, před
100 miliony let byl však Český masiv plošinou ležící jen 100–200 m vysoko nad mořskou hladinou. Jak rychlá
byla eroze, která tuto změnu způsobila. Rychlost vyjadřujeme nejraději v centimetrech za 1000 let.

Zduchovické skály. Typická ukázka krajiny středního Povltaví.
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Zemská kůra rozlámaná
Opět jsme až po uši v tektonice. Tektonické pochody horniny v kůře stlačují, roztahují, drtí, lámou,
ohýbají a dokonce posunují.

Schémata zlomů

Horizontální posun.

Pokles.

Přesmyk.

Zlomem se poruší souvislost horninové masy. Ta praskne a vytvoří se zlomová plocha, která oddělí obě strany
bloku. Podle ní se oba bloky pohnou, buď vertikálně, nebo horizontálně, či kombinovaně. Vertikální pohyb
vyústí buď v pokles, nebo přesmyk. V prvním případě se zemská kůra roztahuje, v druhém smršťuje.

Zlomy ve čtvrtohorních sedimentech.
Jak geologové v krajině poznají zlom? Některé zlomy
nechají v krajině zřetelné stopy. Geolog zavětří, hned jak
uvidí strmý svah, stupně v reliéfu krajiny, náhlé změny
směru říčních údolí, protáhlé a úzké sníženiny, které
najednou končí. Pak však musí bádat dál.
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Zemská kůra rozlámaná

GEOLOGIE
ČESKÉ REPUBLIKY
Liberec
Ústí nad Labem

Karlovy Va
Karlo
Vary
Hradec Králové
Králo
Praha

Ostrava
Ostra
va

Plzeň

Olomouc
Olomou

Brno

České Budějovice
Budějovice

kenozoikum: neogén

mezozoikum

paleozoikum:
spodní karbon až kambrium

granulity

kenozoikum: paleogé
paleogén

paleozoikum:
perm
per
m a svrchní karbon

neoproterozoikum
neoprotero

granitoidy,
granitoid
y, př
převážně karbonské

kenozoikum:
neovulkanity

paleozoikum:
spodní karbon, kulm

ruly,
ly, migmatity aj.,
ly
neznámého stáří

durbachity, karbonské

granitoidy, vč. ortorul,
převážně předordovické

gabroidy, ultrabazika aj.
gabroidy

zlom
přesmyk a násun

Geologická mapa České republiky s jednotkami i zlomy.
Zlom se prozradí tím, že:

A. přesekne horninové těleso, buď jej ukončí, nebo posune,
B. způsobí opakování sledu hornin,
C. rozdrtí horniny kolem zlomové plochy,
D. umožní magmatu vystoupit k povrchu,
E. objeví se prameny podzemních vod, někdy dokonce
teplých a minerálních,

F. podle zlomových ploch vystoupí horké roztoky, z kterých
se usadí rudní minerály.
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Zemská kůra rozlámaná
Má-li geolog podezření, že objevil velký a důležitý zlom, poprosí o pomoc geofyziky.

Co je to geofyzika? Označte správnou odpověď:

A. Nauka sledující výuku fyziky na školách.
B. Součást věd o Zemi, jež používá fyzikální metody výzkumu.
C. Výzkum srážení koulí z různého materiálu.
Geofyzik může odhalit přítomnost zlomu podle epicenter
zemětřesení, podle zvýšeného toku tepla na povrch,
podle nápadného rozdílu v hustotách hornin.

Malých zlomů máme v republice tisíce. Na každé geologické mapě jsou plné čáry, to jsou zlomy dokázané,
pak čáry přerušované, značící zlomy předpokládané,
neprokázané. Můžete se o tom přesvědčit:

Otevřete si na stránkách ČGS podrobnou nebo
zjednodušenou geologickou mapu.
V okolí vašeho bydliště hledejte zlomy.
Nějaký tam pravděpodobně bude.
Kromě takových místních zlomů známe i zlomy
velké, říkáme jim hlubinné. Ty zasahují desítky
kilometrů hluboko do zemské kůry, někdy
i do svrchního pláště. Oddělují od sebe geologické
jednotky, některé z nich jsou již „mrtvé“, bloky se
tam nepohybují, jiné se však dodnes hýbou.
Ukážeme vám mapu těchto hlubinných zlomů,
přesekávajících naši republiku.

Prostudujte, který z nich je nejblíže vašemu bydlišti.

Legenda:
Mapa hlubinných zlomů v Českém masivu
Zlomy: 1 - mariánskolázeňský, 2 - tachovský, 3 - litoměřický,
4 - klatovský, 5 - středočeský šev, 6 - poděbradský, 7 - moravskoslezské zlomové pásmo, 8 - jáchymovský, 9 - přibyslavský, 10 - zlomové pásmo Hané.
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Zemská kůra zohýbaná
Co ještě způsobí vrásnění?
Jsou i jiné geologické pochody,
které dokáží vrásnit, nejen
tektonika! V severočeské
hnědouhelné pánvi najdeme
pěkně vrásy v třetihorních
jílovcích a prachovcích. Někde
jsou i čtvrtohorní pískovce pěkně
zvrásněné. Může za to mírný pohyb
ze svahu, stlačení vahou nadloží,
střídavé zvlhčování a vysychání
a někdy i led.

Tam, kde tlaky horninu nerozlomí, mohou ji ohnout. Tak se vytvoří vrása. Známe vrásy mikroskopických
rozměrů i vrásy mnohakilometrové.
Vrásy ve vápencích nebo pískovcích nejsou jen geologicky zajímavé, ale i krásné a je téměř
nepochopitelné, jak se tak pevné horniny ohnou. Jistě že mohou, však se vrásnění podařilo napodobit
v laboratořích. Stačí vysoké tlaky a zvýšená teplota, pevná hornina je najednou plastická a doslova teče.
Příroda má přitom při vrásnění času dost, takový vrásový ohyb se tvoří tisíce let.

Vrásy dělíme podle tvaru, tato
klasifikace je však složitá, dnes
nám stačí, abychom rozpoznali
antiklinálu od synklinály.

Zvrásněné vápence.

Ležatá vrása v kulmských drobách.

Vrása v devonských vápencích.

Antiklinála ve vápencích.

Strmý svah hrozící sesuvem.
Zámek v Jezeří v Krušných
horách.
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Zkuste to sami:
vysvětlete a nakreslete, jak se liší
antiklinála od synklinály.

Hlavní geologické procesy
Zemská kůra posunutá
To, co bylo v Alpách dlouho známo, objevili geologové a naftaři v roce 1904 v Moravskoslezských Beskydech.
Vrty prošly staršími sedimenty a najednou se ocitly v sedimentech mladších. To je přece proti všem geologickým
zákonům!? Ale není, jedná se o příkrovy. Ty starší sedimenty byly tlakem přesunuty jako desky přes mladší.

Schéma příkrovu
Příkrov – horninové těleso (tzv. alochton), které bylo přemístěno tektonicky
nebo gravitačním skluzem na jinou horninovou jednotku (tzv. autochton)
původně velmi vzdálenou (nejméně 5 km).

Tektonicky porušené a erodované sedimenty.
13
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Zemská kůra posunutá
V Západních Karpatech se příkrovy sunuly od severovýchodu, i když ne jako jediná mohutná deska, ale v několika
etapách jako desky menší, navíc rozbité na šupiny.
Karpatské sedimenty jsou dost jednotvárné, samý pískovec a jílovec, do toho nějaká slepencová poloha.
Najednou se však objeví krásné bělavé vápence, na jižní Moravě Pavlovské vrchy, na severní Moravě Štramberk.

Pavlovské vrchy, vápencová troska.

Pavlovské vrchy vyčnívající z nížiny Pálavy.
Pavlovské vrchy vyčnívají nad okolní krajinu,
štramberské vápence již méně, ale nápadné jsou též.
V obou případech jde o útržky, trosky, tektonicky
vyrvané z podloží při pohybu příkrovů. Na Pavlovských
vrších stojí zříceniny hradů, Štramberk se proslavil i jinak.

To je úkol pro vás:
Co objevili ve Štramberku v jeskyni Šipka?

Příkrovy a zase příkrovy. Mluví a píše se o nich stále.
Geologové se rozdělili na dva tábory. Jedni vidí
příkrovy skoro všude, jiní jsou skeptičtí.

V Karpatech příkrovy jsou, kolik jich je v Českém
masivu? Ještě přesně nevíme, proto OBJEVY
ČEKAJÍ NA TEBE.
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Kdysi v hloubce, dnes na povrchu
Žuly a podobné horniny máme asi na 30 % povrchu naší
republiky. Jak je to možné? Vždyť přece žulové magma tuhne
v hloubce několika kilometrů. Jak se žuly na povrch dostaly?

To je otázka pro vás:
Rozhodněte, jak to opravdu bylo:

A. Vynesl je na povrch pád kosmického tělesa.
B. Vykopali je naši předkové.
C. Obnažila je eroze tak, že odstranila kilometry nadloží.
D. Žuly byly na povrchu vždy.
Obtížný úkol: Zkuste seřadit horniny v pořadí od nejvíce
odolných proti zvětrávání po nejsnáze zvětrávající.
• jílovec • křemenec • žula • vápenec • hadec • buližník

A.

D.

B.

E.

C.

F.

Žuly, ruly a řada dalších hornin, které se tvořily pod
povrchem, jsou nyní na povrchu součástí krajiny.
Povrch krajiny byl připraven endogenními
pochody, nyní přišla řada na pochody exogenní.
Horniny zvětrávaly a zvětrávají různě rychle, podle
toho jak jsou pevné, z jakých jsou minerálů a jak jsou
rozpukané. Zhruba platí, že horniny z křemene jsou
proti zvětrání nejodolnější.
Pozor! Chybně se říká „větrání“, větráme
místnost, ale horniny „zvětrávají“.

Eroze, rozpukání a zvětrávání hornin.
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Kdysi v hloubce, dnes na povrchu
Povrchové a podzemní krasové jevy

SCHÉMA KRASU

Hornina je stále vystavena erozi a dále zvětrává. Útočí na ni voda, vítr
a led. Eroze však neprobíhá všude stejně intenzivně. Vybírá si. Proto jí
říkáme eroze výběrová, cizím slovem eroze selektivní. Vybírá si tak, že útočí
na nejchoulostivější místa horniny, nejzvětralejší, nejrozpukanější, nejcitlivější
minerály. Právě díky výběrové erozi máme v naší krajině krásná skalní města,
atraktivní žulové útvary a nenapodobitelný kras.
Ze žulového masivu vymodeluje výběrová eroze obrovité žokovité balvany,
dokonce i viklany. Příkladů z naší republiky je dost. Praze nejblíže je vrch
Klepec u Českého Brodu, kde jsou rozvaleny mnohatunové a mnohametrové
zaoblené bloky žul.

Úkol pro vás: Znáte ještě nějaké příklady žulové krajiny postižené
výběrovým zvětráváním. Není náhodou nějaká blízko vašeho bydliště?
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Kras je opravdu krásný
Kromě Českého a Moravského krasu jsou
u nás i krasy jiné, menší a méně známé.

Neznáte takový? Nenavštívili jste jej?

Víte, že i když je kras krásný, nemá toto slovo s krásou nic
společného? Odborný název „kras“ totiž vznikl z latinského
Carsus – staří Římané tak říkali hornaté oblasti v dnešním
Slovinsku. Podobné krajiny s typickými krasovými jevy pak
Slované začali nazývat kras a slavný slovinský geolog Cvijič
tento termín rozšířil do celého světa.

Krasové plošiny jsou rozryty žleby, jsou na nich
škrapy, závrty, ponory, hltače, propasti, jezírka
a slepá údolí. Rozpouštění vápenců, což je
také eroze, rozbrázdí povrch, pronikne pod
něj, v suterénu krajiny vyhloubí jeskyně a ty
vyzdobí krápníky.

Moravský kras je největší krasová oblast v České republice.
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Skalní města – naše chlouba
Nikde na světě není tolik skalních měst na tak
malé ploše jako u nás. Skalní města rozhodně
patří k nejkrásnějším krajinám naší republiky.

Zorganizujte ve vaší třídě anketu na téma –
Jaká krajina se vám líbí nejvíce:

A. hory,
B. kras,
C. nížiny kolem řek,
D. skalní města.

Část pískovcového skalního města.

Se skalním městem je to však jako s lidským životem. Tak jako musí
člověk počítat se skonem, skalní město se svým zánikem. Z jeho
hřbetů spadnou bloky pískovce, věže a sloupy se zřítí a za pár
desítek tisíc, nanejvýš sto tisíc let z něj zbude jen hromada kamení.

Úkol: Jmenujte některá naše nejznámější skalní města.
Už jste v některých byli?
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Neuvěřitelné – člověk dokáže víc než příroda
Naše krajina zaznamenala geologické pochody od starohor do čtvrtohor, od chvíle, kdy se objevil člověk, je sám
zdrojem geologických pochodů, kterým říkáme pochody antropogenní.
Geologové rozpoznali ohromující význam takových pochodů a dokonce vypočítali, že člověk přemísťuje
průměrně po celém světě tři kubické metry kamení a zemin za rok. Rozumí se tím jeden člověk za jeden rok.
Pro zajímavost: Ve Spojených státech je to pětkrát tolik.
A co v Česku?

Počkejte chvíli, před tím malý úkol pro vás:
Kde jsou v okolí vašeho bydliště velké zemní práce,
výkopy, lomy, silniční stavby nebo něco podobného?
Prostě kde se přemísťuje nejvíc kamení a zeminy.
Zkuste odhadnout kolik za rok.

Teď vám prozradíme tajemství:
V naší republice přemísťuje člověk 33 m3 kamení a zeminy ročně
(přepočteno na „hlavu“, tj. na jednoho člověka). Je to 11krát víc,
než je světový průměr, a dvakrát tolik než ve Spojených státech.
Proto je dnes člověk tím nejsilnějším geologickým činitelem,
daleko výkonnějším než přírodní geologické pochody.
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Poslední úkol pro vás:
Napište, zda vás to překvapilo a co si
o tom myslíte.

Hlavní geologické procesy
Odpovědi

Proč už nejsou moravská městečka dávno pod mořskou hladinou?
Odpověď: Úvaly sice klesají, ale řeky, jako Morava, Bečva, Dyje i jiné, v nich ukládají stále nové a nové sedimenty.
Takže se jejich povrch udržuje nad mořskou hladinou. A i kdyby byl jejich povrch pod úrovní mořské hladiny,
chránila by je před mořem pohoří.

A co jihoamerické Andy? Jaké desky se tam střetly? Mapa tektonických desek vám to prozradí.
Prémiová otázka: Vymyslíte, jak to bylo s Pyrenejemi?
Odpověď: S Andami je to jasné, deska Nazca narazila na jihoamerickou.
S Pyrenejemi je to složitější: Iberská deska s dnešním Španělskem a Portugalskem se posunula a narazila
na zbytek Evropy. V místech střetu se zdvihly Pyreneje.

Úkol: Sledujte na mapě hranice desek a srovnejte jejich průběh s epicentry zemětřesení
a s výskytem činných sopek.
Pozor!! Ne všechna zemětřesení a ne všechny činné sopky jsou na hranici desek.
Našli byste takové výjimky?
Odpověď: K některým zemětřesením došlo skutečně daleko od hranic mezi deskami.
Výběr příkladů: Čínská ničivá zemětřesení, v Evropě makedonské Skopje, rumunská Bukurešť, v bývalém
Československu Komárno, portugalský Lisabon, chorvatská Dalmácie, částečně i Itálie.
Příklady sopek: Havaj, Vesuv, sopky v Karibiku, sopky Východoafrické příkopové propadliny atd.

Úkol: Český masiv je sice „český“, ale zasahuje i do jiných států. Najděte v literatuře
nebo na internetu do kterých.
Odpověď: Český masiv zasahuje do Německa, Rakouska a Polska.
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Určete správnou odpověď:
A. Wegener letěl balónem 24 hodin se svou manželkou.
B.

Wegener letěl balónem 52 hodin se svým bratrem.

C.

Wegener letěl balónem 78 hodin sám.

D. Wegener letěl balónem se svým psem 82 hodin.
Odpověď: B.

Během geologické historie probíhaly stejné geologické pochody jako dnes.
Je to pravda, nebo ne?
Odpověď: V podstatě je to pravda, ale s výjimkami počítáme. Podrobnější odpověď je hned v dalším odstavci.

Tuto představu prosazoval ve třicátých letech slavný anglický geolog Charless Lyell (jak jinak než SIR).
Dodnes jí v podstatě věříme a říkáme jí:
A. aktuologie, B. geofágie, C. aktuogeologie, D. geokomparace (určete správný název).
Odpověď: C.

To je úkol pro vás: Jak rychle se posunuje pobřeží, to již víte, vzdálenost Krkonoš od Baltského moře snadno
zjistíte. Za kolik let bude moře šplouchat na úpatí Krkonoš?
Odpověď: Trochu to zaokrouhlíme, vezmeme průměr: Mořská abraze bude Polsku ujídat pobřeží o 2 m za rok.
Baltské pobřeží je od Krkonoš asi 400 km daleko. Takže počítáme: Za 10 let postoupí moře o 20 m, za 1000 let
o 2000 m, za 100 000 let o 200 000 m, za 200 000 let o 400 km a bude na úpatí Krkonoš. Je to ovšem jen teorie.
Mořské abrazi by se v Polsku postavily do cesty tvrdší horniny a to by ji zatraceně zpomalilo.
Postup moře by naopak urychlilo stoupnutí mořské hladiny.
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Důležitý úkol: Horotvorná činnost skončila před 300 miliony let zdvihem až 3 km vysokého pohoří, před
100 miliony let by však Český masiv plošinou ležící jen 100–200 m vysoko nad mořskou hladinou. Jak
rychlá byla eroze, která tuto změnu způsobila. Rychlost vyjadřujeme nejraději v centimetrech za 1000 let.
Odpověď: Trochu to zaokrouhleme a počítejme: Za 200 milionů let eroze snížila povrch zhruba
o 3 km. Za 100 milionů let o 1500 m, za 100 000 let o 150 cm, za 1000 let o 1,5 cm. To je poměrně pomalá
eroze! Jsou to ovšem průměrná čísla. Dodejme, že výpočty ukazují, že za poslední milion let geologické
historie byla průměrná rychlost eroze kontinentů 5–10 cm za 1000 let. Jak takový rozdíl vysvětlíme? Jednak
tím, že průměrná výška povrchu byla větší, jednak tím, že se za dob ledových eroze zúčastnily i ledovce
a ty erodují rychleji.

Co je to geofyzika? Označte správnou odpověď:
A.
B.
C.

Nauka sledující výuku fyziky na školách.
Součást věd o Zemi, jež používá fyzikální metody výzkumu.
Výzkum srážení koulí z různého materiálu.

Odpověď: B.

Otevřete si na stránkách ČGS podrobnou nebo zjednodušenou geologickou mapu.
V okolí vašeho bydliště hledejte zlomy. Nějaký tam pravděpodobně bude
Odpověď: Vyčíst z mapy, záleží na bydlišti. Např. Pražané: Pražský zlom, závistský přesmyk.

Zkuste to sami: vysvětlete a nakreslete, jak se liší antiklinála od synklinály.
Odpověď: Antiklinála je druh vrásy, u které jsou vrstvy vyklenuty nahoru do tvaru hřbetu.
Synklinála je tvar vrásy, u které jsou vrstvy prohnuty do tvaru mísy.

Co objevili ve Štramberku v jeskyni Šipka?
Odpověď: Nalezli tam spodní čelist neandertálského dítěte.
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To je otázka pro vás: Rozhodněte, jak to opravdu bylo:
A. Vynesl je na povrch pád kosmického tělesa.
B.

Vykopali je naši předkové.

C.

Obnažila je eroze tak, že odstranila kilometry nadloží.

D. Žuly byly na povrchu vždy.
Odpověď: C.

Obtížný úkol: Zkuste seřadit horniny v pořadí od nejvíce odolných proti zvětrávání po nejsnáze zvětrávající.
Jílovec, křemenec, žula, vápenec, hadec, buližník.
Odpověď: buližník, křemenec, žula, vápenec, hadec, jílovec.

Úkol pro vás: Znáte ještě nějaké příklady žulové krajiny postižené výběrovým zvětráváním.
Není náhodou nějaká blízko vašeho bydliště?
Odpověď: Záleží na bydlišti, kde jsou žuly nebo pískovce, jistě tam něco najdete.

Kromě Českého a Moravského krasu jsou u nás i krasy jiné, menší a méně známé.
Neznáte takový? Nenavštívili jste jej?
Odpověď: Příklady krasu: Chýnovská jeskyně, Pošumaví, Hranice na Moravě, Mladečské a Javoříčské jeskyně,
Pálava, Podkrkonoší, Hrubý Jeseník, Bozkovské jeskyně.

Úkol: Jmenujte některá naše nejznámější skalní města. Už jste v některých byli?
Odpověď: Adršpašské skály, Teplické skály, Hruboskalské skalní město, Prachovské skály, Kokořínsko, Maštale,
Broumovské skály, Suché skály, Děčínské stěny a mnoho dalších.
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