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Miniprojekt je určen těm, kteří mají hlubší zájem o geologii, základní geologické znalosti a prostudovali si 
pracovní list i e-learning.

Teď odpovězte zcela upřímně. Co si myslíte o vašich geologických znalostech, jsou skutečně jen základní, 
nebo se teď zajímáte o geologii hlouběji a chtěli byste ve studiu geologie pokračovat? 
Myslíte, že vás bude v budoucnu bavit samostatná geologická práce?

Cíl miniprojektu: 

Ověřit si své znalosti při samostatné práci. Můžeš pracovat sám nebo si v malém kolektivu práci rozdělíte. 
Například: jeden bude hledat na internetu geologické mapy, druhý v literatuře všechno, co je o vašem 
terénu známo, třetí bude sestavovat stratigra� ckou kolonku. GEOLOIGICKÝ VÝZKUM JE PŘEDEVŠÍM 
PRACÍ TÝMOVOU!

Je jasné, že si ke svému výzkumu vyberete oblast kolem vašeho bydliště nebo školy. Tady budou mít 
výhodu ti, kteří se budou zabývat geologicky zajímavějším a složitějším terénem. Uvědomte si však, že 
i ty nejjednodušší a „nejnudnější“ oblasti musíme prozkoumat, zmapovat a odhalit jejich geologické 
dějiny. Ostatně i v takových jednotvárných krajinách se geologům podařily mimořádně důležité objevy.

Jaké vlastnosti budete rozvíjet: 

Budete pracovat jako profesionální geologové. Uděláte první krok k tomu, abyste samostatně vyhledávali 
informace v literatuře i na internetu a použili je pro vlastní výzkum. Naučíte se propojovat teoretické 
znalosti s praktickou prací. Nezapomeňte, že SAMI prozkoumáte a odvodíte geologické dějiny 
vašeho terénu.

Nezapomeňte: 

I ty nejmladší uloženiny jsou součástí geologických dějin. Teče vaším terénem řeka? Zjistěte, jak vypadají 
usazeniny v řečišti, na říční nivě, prostudujte, zda nad úrovní řeky nejsou v okolí starší říční terasy!
Máte v terénu jezero nebo rybník? Zjistěte, jak je vodní nádrž stará, jestli je umělá, nebo přírodní. Jak 
vypadá okolí, co je na dně? Možná u vás najdete eolické (tedy větrem transportované a usazené) 
sedimenty, třeba spraš nebo zbytky pískových dun (říkáme jim také přesypy). Zjistěte, na které straně 
návrší se usadily, podle toho můžete odvodit směr převládajících větrů. Najdete-li někde nápadné 
kamenité nebo hliněné valy, posuďte, zda jde o přírodní útvar, nebo zbytky nějakého starého lidského 
sídliště. Je jich u nás víc, než si myslíte! Pomůže vám literatura, ale třeba najdete i něco neznámého. Vy tam 
přece žijete, měli byste znát každou roklinu, každý kopeček, každou díru v zemi! 

Myslíte si, že je opravdu znáte?
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Pomůcky: 

 ● Vybavení jako u opravdového geologa. Do terénu kladivo, nejlépe geologické, ale nahradí ho i obyčej-
né zednické. V oblečení hluboké kapsy, několik propisek, menší sešit v tuhých deskách. Někdo 
z kolektivu vezme fotoaparát, hodinky, kompas (pokud nemáte geologický, nahradí ho obyčejný 
turistický). Brašna na vzorky, pytlíky. Třeba si někdo vypůjčí z auta GPS, bylo by hezké k zajímavým 
lokalitám připsat souřadnice, ale to pokládejte za takovou třešničku na dortu. 

 ● Musíte se seznámit s tím podstatným, co je o vašem terénu známo. Takže: využijte databázi lokalit České 
geologické služby http://www.geology.cz/extranet/popularizace/geologicke-lokality. 

 ● Jelikož vaše zpráva začne začleněním území do geomorfologické jednotky, najděte si na internetu 
„Seznam geomorfologických celků“. Několika řádky charakterizujte, zda jde o rovinu, pahorkatinu, 
vrchovinu, hornatinu. Zmiňte se i o hydrologii, tj. o vodních tocích, nádržích. Velmi stručně i o vegetaci.  
Pak dojde konečně na geologii. Stačí jednoduše na internetu zadat nejbližší město a k tomu „geologic-
ká mapa“. K dispozici budete mít mapu přehlednou a mapu podrobnou. U mapy je podrobná legenda 
s charakterem horniny a jejím stratigra� ckým zařazením. Také se podívejte na http://www.geologicke-
-mapy.cz/regiony/. 

 ● Dojde i na literaturu. Doporučujeme:
Jan Cháb a kol. (2002): Geologická mapa České republiky 1 : 500 000. Česká geologická služba. Praha.
Ivo Chlupáč a kol. (2008): Geologická minulost České republiky (2. vydání 2011). Academia. Praha. 
Zdeněk Kukal a kol. (2007): Geologická paměť krajiny. Česká geologická služba. Praha.
Jiří Kříž (1999): Geologické památky Prahy. Český geologický ústav. Praha.
Josef Klomínský, editor (1994): Geologický atlas České republiky – stratigra� e. Český geologický ústav.  
Jan Petránek (1993): Malá encyklopedie geologie. Praha.
V. Turek a kol. (2003): Ztracená moře uprostřed Evropy. Academia. Praha.

Obr. 1. Přehledná geologická mapa české republi-
ky 1 : 500 000, geologická stavba podloží ČR.
(Zdroj: ČGS, http://www.geologicke-mapy.cz/regiony)

Obr. 2. Ukázka podrobné geologické mapy 
1 : 50 000.
(Zdroj: ČGS, http://mapy.geology.cz/geocr_50)

73 km



GEOLOGICKÝ VÝVOJ A STAVBA ÚZEMÍ ČRMiniprojekt

4

1h

Potřebujete-li znát stáří žul a podobných hlubinných vyvřelin, obraťte se na J. Klomínského (mnoho údajů je na 
internetu).

Pak jsou k dispozici průvodci o geologických lokalitách, mapa geologických zajímavostí apod. Nezapomeňte na 
skládačky České geologické služby, kde najdete stručnou geologii všech národních parků a většiny chráněných 
krajinných oblastí.

Uvedená literatura a Internet nabízejí tisíce údajů, z kterých můžete čerpat a pod vedením pedagoga najít stáří 
hornin ve vašem terénu. 

Najděte si libovolnou novější geologickou mapu, podívejte se na barvy a hlavně na symboly hornin v legendě. 
Ty nejdůležitější obkreslete (tzn. pro pískovce, slepence, vápence, jílovce, čediče, fylity, svory, ruly atd.) 

Obr. 3. Část legendy podrobné geologické mapy 1 : 50 000. 
(Zdroj: ČGS, http://mapy.geology.cz/geocr_50)
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Shrnutí údajů o stáří hornin                 

Obr. 4. Přehled mezinárodních stratigra� ckých jednotek.
(Zdroj: vesmir.cz/� les/� le/� d/5614/aid/8256)
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Obr. 5. Stratigra� cká tabulka siluru pražské pánve.
Kovanda J. (2001): Neživá příroda Prahy a jejího okolí, Academia – ČGÚ. Praha.
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Teď znáte všechny horniny, které se ve vašem terénu vyskytují. Podle literatury a jiných zdrojů jste určili jejich stáří. 
Shrňte tyto údaje v tabulce, třeba takto:

fylity proterozoikum stáří 600 milionů let

vápence devon
možné i bližší určení stáří, třeba famen, 
stáří 370 milionů let

žula podle datování variská stáří 350 milionů let

opuky křída, turon stáří 95 milionů let

jíly a jílovce třetihory, miocén stáří 16 milionů let

štěrky a písky, říční terasové sedimenty čtvrtohory, pleistocén stáří 100 000 let

černé jíly v močálech a rašelina čtvrtohory, holocén stáří 500 let

štěrky v říčním korytě současnost stáří 10 let

Opět pohled na geologickou mapu. Podívejte se do legendy, 
jak je zlom označen. Obvykle se rozlišují zlomy prokázané 
a předpokládané.

Co si o těchto zlomech myslíte? Jsou dvě hlavní možnosti:

A. Jsou to důležité a významné zlomy, na geologické mapě 
přerušují tělesa hornin. Ukončí je, nebo jejich části 
vzájemně posunou. Sbližují takové komplexy hornin, 
které by měly být dále od sebe. 

B. Jsou to jen lokální zlomy, které způsobily menší zdvihy, 
poklesy či posuny.

V prvním případě musíte dát pozor na sled hornin, nějaký 
vrstevní sled může chybět nebo se naopak může v terénu 
opakovat. 
V druhém případě bude bez výjimky platit, že nadložní vrstvy 
jsou mladší než podložní.

Jsou ve vašem terénu důležité zlomy?

Obr. 6. Část legendy podrobné geologické mapy 
1 : 50 000 s vyznačením zlomů.
(Zdroj: ČGS, http://mapy.geology.cz/geocr_50)



GEOLOGICKÝ VÝVOJ A STAVBA ÚZEMÍ ČRMiniprojekt

8

1h

Obr. 7. Příklad litostratigra� ckého schématu představujícího sled a vzájemné uložení sedimentárních hornin 
včetně jejich stáří.
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Geologické dějiny 
místo teček bude třeba „okolí Týnce nad Labem“

Jste u hlavní části miniprojektu. Budete psát o tom, co jste vyzkoumali.

Dodržujte tento sled:

A. Úvod.

B. Kde je váš terén, jeho rozloha.

C. Kdo jej geologicky studoval před vámi (alespoň nejdůležitější údaje). 

D. Kam patří geomorfologicky, jak vypadá povrch, vodní toky.

E. Geologický vývoj od nejstarších hornin po nejmladší. Doplnit stratigra� ckou kolonkou.

F. Lomy, staré dolování.

G. Zjistili jste něco nového? Například dosud neznámý výskyt zajímavých hornin, 

H. Závěr. Co byste doporučili dále zkoumat. ČEKAJÍ NA VÁS OBJEVY?

I. Seznam literatury i jiných zdrojů, ze kterých jste čerpali.

Vyhledejte na seznamu chráněných lokalit ty, které patří do vašeho terénu. Můžete udělat tabulku, kde budou 
položky: název lokality, jak vypadá, co je tam chráněno.

Třeba objevíte ve vašem terénu 
zajímavé lokality, které nenajdete 
na o� ciálních seznamech. Proto
je sami v miniprojektu navrhněte 
k ochraně.

Poděkujte těm, kteří vám pomohli 
a poradili. Takovým způsobem, 
abyste je potěšili a aby s vámi rádi 
dále spolupracovali.

Chráníme důležité geologické lokality


