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Cíl: 
Pokusit se vyčíst z krajiny základní geologické pochody, jejich působení a vliv na reliéf povrchu.  

Rozvíjené dovednosti: 
Využívat dosavadních poznatků a kombinovat je s vlastním pozorováním a úvahami. Naučit se, kde a jak 
vyhledávat informace. 

Pomůcky: 
Knížky, časopisy, internet, zápisový bloček.
Na exkurzi: turistické oblečení a obutí, geologická brašna (batoh) se sešitem, lupa, kompas, popř. GPS, 
geologické kladívko, dobře zabezpečená lahvička kyseliny chlorovodíkové. 

Lokalita: 
Vybraný terén se zajímavým reliéfem a několika geologickými jednotkami. Začít posouzením reliéfu 
povrchu, pak přikročit ke geologickému mapování a studiu jednotlivých jednotek. Posoudit tektoniku, 
zvětrávání a intenzitu eroze.

Postup miniprojektu

Přípravná část

a) Geogra� e

Lektor vybere geologicky zajímavou oblast o velikosti několika čtverečních kilometrů. Výběr samozřejmě závisí na 
místě bydliště a školy. Připraví a rozmnoží topogra� cké mapy, nejlépe turistické, v měřítku 1 : 50 000, tak aby byly 
k dispozici pro každého účastníka. Prvním krokem je orientace v terénu, např. podle nejvyšších bodů, podle silnic 
a železnic, vodních toků, sídel. 

Dále je vhodné posoudit reliéf, zda se jedná se o rovinu, pahorkatinu, vrchovinu nebo hornatinu.

b) Úvod do geologie

Pod vedením lektora si společně shrňte dosavadní poznatky o geologii. 
Co účastníci podle literatury v terénu očekávají? Co je nejvíc zaujalo. Zdá se jim geologická situace jednoduchá, 
nebo složitá?  Posuďte též, jak vypadá vegetace, pole, louky, lesy. Najdete dost výchozů?
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Přiřaďte správné odpovědi k fotogra� ím: rovina, pahorkatina, vrchovina, hornatina.



4

MiniprojektHlavní geologické procesy – MINIPROJEKT
1h

K čemu je činnost dobrá, jak pracují geologové – odborníci?

Postup miniprojektu

Vedoucí miniprojektu vysvětlí, jak vypadá práce geologů.  Zdůrazní, že záleží na účelu prací:

A. jde o základní geologické mapování, měřítko může být 1 : 25 000 nebo 1 : 50 000;

B. jde o tzv. mapování odvozené (tj. s využitím geologických poznatků se hledají nerostné suroviny, 
hodnotí geologická rizika, např. sesuvy, podzemní vody s prameny);

C. výzkum je zaměřen na složení hornin nebo na jejich tektonické porušení (mohou se používat zcela 
speciální metody);

D. důležité je sledování radonového rizika;

E. jde o zcela speciální výzkum, mohou se studovat lokality se zkamenělinami, staré i nové lomy, místa 
pro ukládání odpadů, pro zřizování staveb apod.

Vedoucí naučí účastníky odhadnout a změřit vzdálenosti. Zdůrazní orientační body, vysvětlí krokování. 
Je-li k dispozici GPS, ukažte si jeho použití. Dojednejte spojení mobilem, určete místo a hodinu srazu. 

 Úkol            

Každý dokáže, že se umí orientovat v terénu.  Určí své stanoviště a zanese bod do mapy. 
Vysvětlí, podle čeho se orientoval.

Všichni odpoví: 

Zařaďte terén podle reliéfu a nadmořské výšky. 

Zdá se vám oblast geologicky jednoduchá, nebo složitá, proč?
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Vedoucí vysvětlí, co je to VÝCHOZ,  ukáže příklad. 

Výchozem, může být pevná stará hornina, např. rula, ale i sypká spraš.  
Jsou-li vhodné podmínky a je-li k dispozici nářadí, můžeme na vybraném místě motykou, lopatou nebo 
rýčem odstranit hlínu až na pevnou horninu. 

Přirozené Umělé

Účastníci miniprojektu se rozdělí na skupiny po dvou či po třech.  
Každé skupině je podle mapy zadán terén, ve kterém budou napřed pátrat po výchozech.  
Každý z nich zanesou do mapy, očíslují a do poznámek k číslu připíší, z jaké horniny výchoz je. 
Doplní, zda je to přirozený nebo umělý výchoz (umělý je např. zářez cesty, opuštěný lom).  
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 Úkol           

Všichni účastníci se sejdou a mluvčí každé skupiny bude ostatní informovat o výchozech v jeho úseku. 
Především o tom, zda je jich dost, o čem vypovídají, jaké je jejich geologické složení a zaslouží-li si 
podrobnější výzkum.

Lektor rozhodne, které výchozy studenti prostudují a popíší podrobně, účastníci je zanesou do mapy 
a očíslují.

U jednotlivých výchozů se volí tento postup:

A. Druh výchozu – umělý, přirozený, velký, malý, zachovaný, zarostlý, 
zasucený, přístupný, s riskantním přístupem apod.

B. Hornina. Především, jde-li o sediment (zvrstvený, starý, mladý, masivní) 
nebo o horninu magmatickou či metamorfovanou. Přístup je pak rozdílný.

C. Jde-li o sediment, a dokonce se zkamenělinami, pokusí se účastníci pod dohledem lektora nějakou fosilii najít. 
POZOR – zkontrolujte, nejde-li  o chráněnou lokalitu nebo celou chráněnou oblast.        

D. Podařilo se vám najít nějaké tektonické jevy, třeba vrásu, zlom nebo rozdrcené horniny?

   

První lokalitu studenti popíší pod vedením lektora. 
Pak budou pokračovat pokračovat v popisování dalších lokalit do svého sešitu samostatně. 
U většího odkryvu sedimentárních hornin vedoucí vysvětlí, co je to PROFIL, tj. sled sedimentů, 
a jak jej popsat.

Dále pokračujte odběrem vzorků, číslováním a balením.
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 Úkol pro všechny           

Naučte se zacházet s geologickým kladívkem; odebrat vzorek, vytlouct zajímavý kus;
zpracovat formát pro sbírku. POZOR: Nikdy nebijte kladívkem o kladívko, zakalená ocel je křehká, 
štěpinka může nebezpečně poranit!

Dále se budeme věnovat pokryvným útvarům a odpovíme na otázky:

Vyskytují se zde mladé uloženiny, hlíny, spraše, sutě, štěrky, písky?

Kde a jaké? 

Jak zde působily vnější geologické pochody? 

Najdete zde stopy výběrové eroze? 

  Shrňte vaše poznatky

Našli jste projevy vnitřních geologických pochodů, magmatické činnosti, metamorfózy, tektoniky?  

Jaké vnější geologické pochody zde působily?
                       

Které geologické pochody měly největší vliv na tvorbu krajiny?

Jak se v tomto terénu projevila činnost člověka?

Jsou zde chráněné oblasti, chráněné přírodní památky? Pokud ne, co takhle navrhnout 
nějakou lokalitu k ochraně?
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Tabule používaná k označení přírodní památky. Jedná se 
o území obvykle menší rozlohy zřízené k ochraně určitých 
přírodních objektů místní až národní hodnoty.

Tabule používaná k označení přírodní rezervace. Přírodní 
rezervace slouží k ochraně menších území, na nichž se nalézá 
vzácný a regionálně významný biotop (např. rašeliniště), 
případně vzácné druhy rostlin nebo živočichů.


