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Slovo geologa
Geolog patří do terénu, do pracovny i do laboratoře. Kde by měl být déle? záleží na jeho specializaci. Geolog mapér stráví větší část života v terénu. Paleontolog
s nákladem zkamenělin, které vyklepal z vrstev usazených hornin, spěchá do pracovny a do knihovny, určuje a popisuje. Co kdyby našel nový druh nebo
dokonce rod? Mineralog si hraje se svými kamínky, prosvěcuje je rentgenem a trápí je jinými zázračnými metodami. Neznamená to, že by se občas nevydal
k odkryvům a do starých dolů za dalšími přírůstky svých sbírek. Té slávy, když objeví nový nerost!
Petrolog sbírá vzorky, v terénu popisuje jejich pozici na výchozech, sledy různých hornin a pak si kazí oči hodiny, dny i týdny nad mikroskopem a studuje
výbrusy. Je vděčný za každou chemickou analýzu, natož pak za určení stáří radiometrickými metodami.
Samotný název oboru prozradí zaměření hydrogeologů. zajímají se samozřejmě o podzemní vody. Kde jsou, jak jsou jejich zdroje vydatné, jaké je složení vod, jak
je využívat, jak je chránit. To přece stačí, abychom si jejich nezbytnost uvědomili.
I jiní geologové jsou pověření praktickými úkoly. Chrání nás před sesuvy, radí i rozhodují, kde stavět a kde nestavět, kde udělat přehradu, kudy vést silnici a trať.
odborníci na nerostné suroviny spolupracují s mineralogy a petrology, studují známá ložiska a tipují další možné výskyty.
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Po letech výzkumů a průzkumů jsme shromáždili tisíce údajů. Najdeme je v publikacích, ve zprávách o výzkumech, na geologických mapách i v knížkách. dnes
se ledacos dozvíte i z internetu. Knihovny jsou nejhlubší a nejvydatnější studnicí znalostí.
Ty hromady poznatků, informací a údajů se jako nitky sbíhají u geologů teoretiků. U geologů, kteří jsou schopni je utřídit, zhodnotit a vypracovat podle
nich teorii. Buď teorii omezeného rozsahu, nebo teorii velkolepou, zahrnující celou naši republiku, Evropu a dokonce objímající geologii celé planety.
za nejvelkolepější geologickou teorii považujeme deskovou tektoniku, o tom, jak pohyb desek zdvihá pohoří, spouští sopečnou činnost i přeměnu hornin. Tu
přijímá obrovská většina světových geologů.
Teorie je hotova, je uveřejněna ve významném časopise, někdy dokonce vydána v knižní podobě. Geologové bývají přísní, někteří souhlasí, ale jiní ji kritizují
a rádi by ji vyvrátili. osudy teorií tak bývají nejrůznější. Někdy jsou přijaty, jindy se samy zhroutí pod náporem nových objevů.
ani na pokusy nezapomeneme! Jsou totiž součástí důkazů, některé z nich mohou teorii potvrdit, jiné vyvrátit. desítky různých pokusů, které učeně nazveme
experimenty, napodobily podmínky v prostředí obrovských tlaků a teplot. Umělé drahé kameny, vyrobené v takovém prostředí, jsou konkurencí těch přírodních.
V laboratořích dokonce napodobili pád meteoritu, zemětřesení a vzdutí vln cunami. Jsou i experimenty snažící se najít zdroj života u horkých hlubokomořských
pramenů. Nevýhodou všech takových pokusů, i těch našich, je, že příroda nepospíchá, má tisíce a miliony let čas. Tak dlouho my čekat nemůžeme.
Budeme skromní, ale i při tom napodobíme některé přírodní procesy, docela jednoduše a bez složitých a drahých přístrojů. zdvihneme pohoří, vlastně
pohoříčko, ohneme vrstvu do vrásy, tedy vrásičky. zkusíme ze sypkého materiálu vyrobit pevnou horninu. a pak ji naopak necháme zvětrat a přeměníme
ji na úrodnou půdu. Nevěříte, že se dá v malém napodobit sopka chrlící lávu? ale dá, ukážeme vám jak. Jako odměnu si pak můžete vyzkoušet, co dokáže
obyčejný oxid uhličitý.
Třeba přijdete na to, jak nějaký pokus provést ještě lépe. I na to, kde by se daly napodobit další geologické pochody. Pokusy, které poučí i pobaví.
I to jsou OBJEVy, KTERé ČEKAJí NA VáS.

doc. rNdr. zdeněk Kukal, drSc.
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Ne vždy budete mít čas a vhodné podmínky, abyste s žáky zajeli do terénu. Přesto je můžete zaujmout rozmanitými experimenty, týkajícími se
hlavních geologických témat, se kterými jste se seznámili například při řešení miniprojektů na našem portále Svět geologie (www.geology.cz/
svet-geologie). Naše „experimentální kuchařka“ vám poskytne mnoho inspirace a zvídaví, hraví žáci budou nadšeni. V následující kapitole jsme pro
vás připravili pokusy vztahující se k jednotlivým výukovým tématům. Původní anglické texty pokusů byly převzaty s laskavým svolením autora,
tj. iniciativy Earth Learning Idea (www. earthlearningidea.com), a přeloženy do češtiny.

Horninový cyklus ve vosku (téma Hlavní geologické procesy)
Vyrobte si vlastní horninu (téma Horniny a nerosty)
Určování nerostů – používejte své smysly! (téma Horniny a nerosty)
Je to fosilie? (téma Vývoj organismů na Zemi)
Nechte vybuchnout vlastní sopku (téma Přírodní rizika)
Himálaj za 30 vteřin! (téma Geologický vývoj a stavba území ČR)
Zlatokopové (téma Nerostné suroviny)
Vytvořte si vlastní půdu (téma Půda a voda)
Koloběh vody v minisvětě (téma Půda a voda)
Proč Slunce zmizí? (téma Sluneční soustava a Země)
Od pomeranče k zeměkouli (téma Sluneční soustava a Země)

POKUSY

POKUSY

Znázorněte koloběh přeměny hornin pomocí svíčky

horninový cyklus ve vosku
Téma: Hlavní geologické procesy
lapilli
pumy

horniny na zemském
povrchu

zvětrávání

láva

zvětraliny
a půdy

výlevné (efuzivní)
vyvřeliny

zdvih

zdvih

eroze
transport
materiálu

hlubinné
vyvřeliny

výlev (efuze)

vrstvy sedimentů

krystalizace
výstup
magma

magma
z hlubin Země
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sedimentace

tavení

přeměněné
(metamorfované)
horniny

usazené
(sedimentární)
horniny

zpevnění

přeměna (metamorfóza)

Horninový cyklus – opakování
Poté, co jste žákům vysvětlili schéma horninového cyklu,
předveďte jim koloběh přeměny hornin pomocí svíčky.
Po každém kroku se zeptejte, který z procesů horninového
cyklu jste právě ukázali. Návod, jak jednotlivé procesy
předvést, naleznete na straně 9.

Seškrábejte nožem nebo nastrouhejte
kousky svíčky – eroze.

Nechte kousky vosku spadat na list
papíru – transport.

Kousky vosku se vrší na papíru – sedimentace.

Stlačte hromádku voskových odřezků dlaní a vysvětlete,
že k obdobnému procesu dochází na mořském dně při
nakupení sedimentů – zpevnění.

Stlačte a třete kousky vosku v dlaních, až změníte
jejich soudržnost a tvar – přeměna.

zapalte svíčku a předveďte, jak odkapává
tekutý vosk – tavení.

Nechte tekutý vosk skápnout na papír a ztuhnout –
krystalizace.

Horninový cyklus ve vosku

POKUSY

zeptejte se, jaké procesy přeměny
hornin tento jednoduchý model
nedokáže napodobit – zvětrávání,
tmelení, výstup, výlev, zdvih.

GEoLoGIE Pro zVídaVé / POKUSY
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Horninový cyklus ve vosku

POKUSY

SOUVISLOSTI
VĚK A ČAS
11–16 let, 10 minut

POMŮCKY
svíčka
nůž či jiný kovový předmět (struhadlo)
k naškrábání kousků vosku
list papíru
zápalky
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Přírodní procesy koloběhu přeměny hornin jsme zkusili napodobit pomocí svíčky. K pochopení celého cyklu je
nezbytné vědět, jak se jednotlivé fáze nazývají:
zvětrávání je rozpad či rozklad hornin způsobený chemickými, fyzikálními či biologickými pochody –
to svíčka nenapodobí;
eroze je vymílání povrchu a odnos materiálu gravitací, vodou, větrem či ledem – na svíčce se demonstruje
odstranění voskových kousků obrušováním a jejich odpadávání vlivem gravitace;
transport je přenos materiálů gravitací, vodou, větrem či ledem, dokud se neusadí – demonstrace pomocí
svíčky ukazuje transport směrem dolů vlivem gravitace;
sedimentace je ukládání materiálu – znázorňuje ji hromadění kousků vosku;
zpevnění je sedání sedimentů tíhou nadložních vrstev, které už samo může způsobit, že se z bahna stane
kalovec či jílovec – zde ukázáno stlačením hromádky voskových odřezků dlaní;
tmelení čili cementace je vzájemné spojení částic sedimentu přírodním tmelem v pórech; z písku se tak
mohou stát pískovce, z částic vápnitého kalu vápence, ze štěrku slepence – toto nelze předvést pomocí
svíčky;
přeměna neboli metamorfóza provází horotvorné procesy, kdy se působením tepla a tlaku proměňují
sedimenty nebo vyvřeliny v horniny metamorfované – změny hornin jsme napodobili stlačením a třením kousků
vosku v dlaních, až jsme vosk zformovali do protáhlého tvaru kolmého k tlaku dlaní;
k částečnému nebo i celkovému tavení horniny a vzniku magmatu dochází, když se horniny dostatečně
zahřejí – hořící svíčka zahřívá a taví vosk;
horké magma stoupá, protože má menší hustotu než okolní hornina a je vytlačováno plyny – není ukázáno
pomocí svíčky;
ke krystalizaci dochází, když magma chladne a tuhne – ukázáno na tuhnoucím vosku, třebaže vosk
nekrystalizuje, pouze tuhne;
k výlevu (efuzi, extruzi) dochází, když magma vystoupá na povrch buď jako lávové proudy, nebo explozivně jako
pumy, lapilli a popel;
zdvih je vytlačení velkých horninových bloků vzhůru, obvykle během horotvorných procesů; s postupující
erozí nadložních hornin se odkrývají stále hlubší vrstvy.

SHRNUTÍ
VÝUKOVÝ ZÁMĚR
Žáci dokážou:
popsat hlavní stadia horninového cyklu;
vysvětlit, jak na sebe v průběhu horninového cyklu navazují;
propojit jednoduchou praktickou demonstraci s abstraktním modelem.

Procesy horninového cyklu lze zjednodušeně
demonstrovat pomocí svíčky.
Napodobení jednotlivých geologických procesů
žákům umožní lépe pochopit erozi, sedimentaci,
tmelení, krystalizaci či metamorfózu.

Horninový cyklus ve vosku

POKUSY

NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY
zeptejte se žáků, jak by se daly předvést horotvorné procesy, které nelze ukázat pomocí svíčky. dále se žáků
zeptejte, jaké jsou zdroje energie horninového cyklu – většina vnějších procesů je řízena sluneční energií,
především prostřednictvím koloběhu vody, zatímco původcem většiny vnitřních procesů je zemská energie,
vytvářená především rozpadem radioaktivních prvků, a desková tektonika.

další pokusy si můžete stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:
http://www.geology.cz/svet-geologie/pokusy

GEoLoGIE Pro zVídaVé / POKUSY
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Zkoumejte, jak se sypký sediment může spojit a vytvořit pevnou horninu

Vyrobte si vlastní horninu
Téma: Horniny a nerosty
Požádejte žáky, aby si nabrali plnou dlaň
písku a zkusili z něj vyrobit zpevněnou horninu
tím, že ho stlačí, jak nejvíce mohou. Nejde to!
Většina sedimentů musí být zpevněna tmelem čili
pojivem, aby se z nich stala pevná hornina.
Vyzkoušet můžete celou řadu pojiv. Než začnete
provádět jednotlivé pokusy, požádejte žáky, aby
předpověděli, jak bude která „hornina“ pevná,
když vyschne.
Hrst písku navlhčete vodou a napěchujte
na dno plastového kelímku. opatrně odřízněte
vrchní část a nechte stlačený písek vyschnout.
Několikrát zopakujte, ale písek smíchejte
s vhodným pojivem, které máte k dispozici,
v poměru jeden díl pojiva a čtyři díly vlhkého
písku. Pojivem může být třeba sůl, cukr, sádra
(přečtěte si poznámku v seznamu pomůcek).
Pokud máte k dispozici 20ml injekční
stříkačku, můžete jí odříznout špičku a opakovaně
použít k vytvoření jednotnější série „horninových“
vzorků, než jaké by vznikly z plastových kelímků.

12

GEoLoGIE Pro zVídaVé / POKUSY

Požádejte žáky, aby navrhli objektivní způsob testování pevnosti vzniklých „hornin“. Když „horniny“ ztvrdnou (po cca 24 hodinách), můžete vyzvat žáky, aby je zkusili
rozdrtit a tak zjistili, které pojivo vytvořilo nejpevnější vzorky. Nechte je otestovat stejný způsob destrukce na kusu přírodního pískovce. Pokud žáci mají v úmyslu provádět
sérii pokusů, měli by začít s tím nejméně destruktivním!
Mnoho sedimentárních hornin bylo původně nezpevněnými sedimenty, které byly podobným způsobem, jaký si žáci vyzkoušeli, zpevněny přírodními tmely.
Ty se vysrážely z kapalin v pórech mezi zrny.

Vyrobte si vlastní horninu

POKUSY

Vytvoření horninového vzorku s minimálním vybavením
a) zvlhčete písek, nejlépe pomocí injekční stříkačky
b) smíchejte vlhký písek se sádrou
c) po ztuhnutí vzniklou směs odřízněte od stěn nádoby
d) výsledek – nádherně hladká „hornina“!
Pro zapamatování: konglomerát (slepenec) je hornina tvořená valounky spojenými přírodním tmelem,
jímž je křemen.

voda

+

sůl
sádra
cukr
GEoLoGIE Pro zVídaVé / POKUSY
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Vyrobte si vlastní horninu

POKUSY

VĚK

ČAS

8–18 let

15 minut

POMŮCKY

VÝUKOVÝ ZÁMĚR
Žáci dovedou:
předvést, jak stlačením sypkého písku s pojivem vznikají pevné horniny;
vymyslet vhodný způsob, jak ověřit pevnost vytvořených hornin;
vysvětlit, že pevnost horniny závisí zejména na pojivu, které drží částice pohromadě, a na složení částic
samotných.
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písek
plastový kelímek
20ml injekční stříkačka s odříznutou špičkou
voda
několik druhů tmelů, např. sůl, cukr, sádra
Poznámka: Sádru používejte opatrně, protože při
tvrdnutí uvolňuje teplo; je jí zapotřebí jen malé
množství. Stavební cement je alkalický a neměl by se
používat.
tyčinka na míchání
nůžky na rozstřižení plastového kelímku
velká kovová kulička nebo podobný předmět
pro testování pevnosti horniny

SOUVISLOSTI
Tato aktivita může doplňovat vyučovací hodinu věnovanou usazeným horninám a jejich vzniku. Také může
zpestřit výklad o místních stavebních materiálech.

SHRNUTÍ
Někdy se zjednodušeně uvádí, že ze sypkých
sedimentů vzniká pevná hornina pouhým
stlačením. To však platí jen pro jíly, v nichž se
jednotlivé minerály mohou rychle prorůstat.
Písky a štěrky ke zpevnění potřebují přírodní
tmely, které se vysrážejí z podzemních vod.
Nejčastějšími pojivy jsou kalcit (uhličitan
vápenatý), křemen (oxid křemičitý) a různé
sloučeniny železa.

Vyrobte si vlastní horninu

POKUSY

NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY
Vyzvěte žáky, aby otestovali tvrdost skutečných hornin vyskytujících se v okolí. Jednou z možností je pustit z asi
dvoumetrové výšky větší kovovou kuličku nebo podobný předmět na plochý povrch horniny. Čím výš se kulička
odrazí, tím tvrdší bývá hornina.

další pokusy si můžete stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:
http://www.geology.cz/svet-geologie/pokusy
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Nerosty potmě: určujte nerosty bez pomoci zraku

Určování nerostů – používejte své smysly!
Téma: Horniny a nerosty
Vysvětlete žákům, že geologický
materiál lze zkoumat mnoha způsoby.
Pokusí se určovat nerosty, ale poslepu
– budou mít zavázané oči!
Použijte exempláře jakýchkoliv nerostů,
které máte k dispozici. Dbejte na to, aby
vzorky nerostů nemohly žáky nikterak
ohrozit, např. toxicitou či ostrými hranami.

Dvanáct kusů nerostů, z nichž jeden
druh se vyskytuje dvakrát, rozdělte na čtyři
podnosy a zakryjte. Žáky rozdělte do čtyř
skupin a požádejte je, aby si prostudovali
klíč k určování nerostů, který jste předem
připravili. Vysvětlete jim odborné termíny
použité v textu pomocí názorných obrázků
minerálů.
V každé skupině si žáci zakryjí oči, kromě
jednoho; ten odkryje podnos a předčítá
jednotlivé kroky klíče. Žáci se rozhodují,
jakou odpověď v každém kroku zvolí,
dokud neurčí nerost. Poté podnosy opět
zakryjte a posuňte o skupinu dál. V každém
kole se zároveň vystřídají „vidící“ žáci.
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skupina A

1

10

3

X

skupina B

2

4

11

7

skupina D

6

9

5

8

skupina C

Schéma prostřídání nerostů ve čtyřech skupinách. V každém kole se skupina nerostů vystřídá. Pro každou
skupinu žáků jsou přichystány tři různé nerosty, jeden se opakuje (označen X).

+

Určování nerostů – používejte své smysly!

POKUSY

+
KLÍČ K URČOVÁNÍ NEROSTŮ

Kroky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vlastnost

Nerost

běžná hustota (přibližně jako křemen)

jdi na 2

mnohem větší hustota, než je běžné

jdi na 8

na omak mýdlový; snadno se změní v prach; bez zápachu

mastek

není na omak mýdlový

jdi na 3

lámavý a páchne po síře

síra

nepáchne po síře

jdi na 4

nehtem lze odškrábnout ohebné šupinky

slída

nelze nehtem odškrábnout ohebné šupinky

jdi na 5

snadno se poškrábe nehtem

sádrovec

nelze snadno poškrábat nehtem

jdi na 6

krystaly jsou sloupcovité a hranaté, s pyramidovým zakončením

křemen

krystaly mají stejné rozměry

jdi na 7

krystaly mají tvar krychle

fluorit

krystaly mají klencový tvar (jako deformovaná krychle)

kalcit

nerost má zhruba třikrát větší hustotu, než je běžné

galenit

nerost má zhruba dvakrát větší hustotu, než je běžné

jdi na 9

je magnetický

magnetit

není magnetický

jdi na 10

povrch nerostu je hrbolatý, bez ostřejších hran

hematit

povrch nerostu je stupňovitý

baryt
Geologie pro zvídavé / POKUSY
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Určování nerostů – používejte své smysly!

POKUSY

VĚK

ČAS

11–18 let

30 minut,
navíc k tomu čas pro diskusi

POMŮCKY

VÝUKOVÝ ZÁMĚR
Žáci dovedou:
uvědomit si, že k identifikaci neznámých předmětů užíváme několika smyslů najednou;
zapojit při orientaci v neznámé situaci i další smysly a nespoléhat jenom na zrakové vjemy;
spolupracovat ve skupině a pomáhat si v osvojení nových poznatků;
zapamatovat si snadněji vlastnosti různých nerostů, když je sami zkoumají.

18
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pro skupinu šestnácti žáků potřebujete sadu
dvanácti nerostů, z nichž jeden se vyskytuje
dvakrát
sada fotografií pro každou skupinu žáků sloužící
k vysvětlení některých užívaných termínů
podnosy a látky na zakrytí
klíč k určování nerostů, s jehož pomocí lze určit
všechny připravené nerosty, vytvořený podle
příkladu v tabulce
malý, ale silný tyčový magnet
Poznámka: Ujistěte se, že všechny nerosty jsou
netoxické a že nemají sklon k vytváření vláken, jako
např. azbest. Důrazně upozorněte žáky, ať žádný
z nerostů neochutnávají.

SOUVISLOSTI
díky této aktivitě si žáci uvědomí, že nerosty čili minerály jsou homogenní pevné látky, které mají určité
chemické složení a jemu odpovídající fyzikální vlastnosti. Tyto vlastnosti je dobré znát už proto, že z minerálů
jsou tvořeny horniny.

NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY
Nechte každou skupinu sestavit seznam určených nerostů na tabuli či obrazovce a porovnejte výsledky.
Vyzvěte žáky, aby vymysleli vlastní způsob určování nerostů.
Popovídejte si s žáky o nesnázích při určování nerostů, s nimiž se setkali.
zeptejte se žáků, s jakými problémy se musejí vyrovnávat nevidomí lidé v běžném životě, a veďte je
k empatickému přístupu k nevidomým lidem v jejich okolí.
aktivitu lze obměnit použitím zkamenělin.

SHRNUTÍ
Nerosty neboli minerály jsou přírodní
anorganické sloučeniny (někdy i jednotlivé
prvky) s určitým chemickým složením
a atomovou strukturou.
Nerosty vykazují přesně definované fyzikální
a chemické vlastnosti.
Běžné nerosty se dají určit pomocí smyslů
či jednoduchými testy.
Většina nerostů je krystalická a jsou na nich
jasně patrné krystalové nebo štěpné plošky.
Horniny jsou směsi různých nerostů,
mohou obsahovat úlomky jiných hornin či
zkameněliny.

Určování nerostů – používejte své smysly!

POKUSY

další pokusy si můžete stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:
http://www.geology.cz/svet-geologie/pokusy
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Naučte se rozpoznat, co je a co není fosilie

Je to fosilie?
Téma: Vývoj organismů na Zemi
Praktická aktivita s obrázky či vzorky,
které vám pomohou určit, co je fosilie
a co ne.
Sdělte žákům tyto definice:
Fosilie (zkamenělina): jakákoli dochovaná
známka minulého života starší než 10 000 let.
Pravé fosilie: pozůstatky těl rostlin
a živočichů.
Ichnofosilie/fosilní stopy: stopy po činnosti
fosilního organismu svědčí o přítomnosti
živočicha či rostliny; nezůstala tam jejich
zkamenělina, ale stopy po lezení nebo vrtání
do dna, otisky končetin či zubů, známky
kořenů.
zadejte žákům úkol:
Teď když víte, co to jsou fosilie, můžete
roztřídit obrázky či vzorky do tří skupin
a označit je: (1) pravá fosilie, (2) ichnofosilie,
(3) nejde o fosilii. (Cedulky můžete předem
připravit a rozdat žákům.)

20
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Je to fosilie?

POKUSY

zkamenělá kost
pravá fosilie

lískové oříšky
nejde o fosilii, ale živý organismus

bahenní praskliny
nejde o fosilii; důkaz suchého prostředí, nikoli důkaz života

zkamenělé zuby
pravá fosilie

zkamenělé dřevo
pravá fosilie

stopy dinosaura
ichnofosilie

zkamenělá vápnitá schránka
pravá fosilie

hmyz v jantaru
pravá fosilie

Mohou být za fosilie pokládány následující předměty?
stopy podobné lidským, nalezené v bahně na severu Liverpoolu ve Velké Británii, staré 4000 let (nejsou dostatečně staré, aby to byla ichnofosilie);
přejetá veverka (nejde o fosilii, není to dostatečně staré);
3500 milionů let stará buněčná vlákna (pravá fosilie);
zkamenělý pařez (pravá fosilie);
stopa po lezení trilobita v hornině staré 500 milionů let (ichnofosilie);
tmavé větvičkovité dendrity zbarvené manganem a železem (nejde o fosilii – není to vytvořeno živým organismem);
oblázek z pláže s dírami vyvrtanými mořskými organismy (pravděpodobně nejde o fosilii, pokud k provrtání nedošlo před více než 10 000 lety; v tom případě by to byla ichnofosilie);
obrys lidského těla dochovaný v sopečném popelu v Pompejích (není dostatečně staré, aby to byla fosilie – Vesuv vybuchl a pohřbil Pompeje v roce 79);
kus kůže dinosaura (pravá fosilie).

Geologie pro zvídavé / POKUSY
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Je to fosilie?

POKUSY

VĚK

ČAS

8–16 let

20 minut

POMŮCKY

VÝUKOVÝ ZÁMĚR
Žáci dovedou:
rozlišit, co je a co není fosilie;
uvědomit si, na jakých kritériích toto rozhodnutí závisí.
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zkamenělá kost
lískové oříšky
fosilní dřevo
fosilní schránka
bahenní praskliny
fosilní zuby
stopy dinosaura
hmyz v jantaru

Je to fosilie?

POKUSY

SOUVISLOSTI
zkameněliny neboli fosilie jsou důležitým zdrojem poznání historie země. Nejčastěji se uchovají tvrdé části
organismů, jako jsou zuby, kosti, skořápky vajec a krunýře. důležité je pochopit, kdy jde skutečně o fosilii
a kdy nikoliv.

SHRNUTÍ
Fosilie jsou pozůstatky či stopy živočichů a rostlin,
které jsou starší než 10 000 let.
Nejčastěji se dochovají tvrdé části organismů, jako
jsou zuby, kosti, skořápky vajec či krunýře.
Studiem fosilií a fosilních zbytků se zabývá
paleontologie.

NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY
zamyslete se nad tím, jak nejlépe byste po sobě mohli zanechat známku svého života pro budoucnost. aby byla
klasifikována jako fosilie, musela by přetrvat déle než 10 000 let!

další pokusy si můžete stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:
http://www.geology.cz/svet-geologie/pokusy
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Zkoumejte, jakou úlohu mají při sopečné činnosti plyny

Nechte vybuchnout vlastní sopku
Téma: Přírodní rizika
Napodobte vulkanickou erupci za použití jedné
z následujících metod. oba příklady je nejlepší provést
venku nebo na velkém plochém podnosu, aby se
zachytila tryskající tekutina. Než zahájíte činnost,
zeptejte se žáků, co si myslí o příčinách výronu lávy
ze sopky.
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kostka cukru
Mydlinková sopka
Vyvrtejte malý otvor do boku plastové láhve a do otvoru připevněte tmelem
nebo žvýkačkou brčko nebo úzkou trubičku. Naplňte láhev do poloviny
mýdlovou vodou. Vyvrtejte do víčka láhve asi šest malých otvorů a zašroubujte jej
zpět. Foukněte do brčka a sledujte pěnivou „erupci“ mýdlové vody. Láhev můžete
zakrýt papírovým kuželem napodobujícím tvar sopky.

brčko

roztok mýdlové vody

Nechte vybuchnout vlastní sopku

POKUSY

Sopka v láhvi limonády
Vezměte nenačatou plastovou láhev s limonádou o obsahu 500 ml a připravte si kostku cukru
vhodné velikosti. Odšroubujte uzávěr láhve a ihned do ní vhoďte cukr. Odstupte stranou a pozorujte
„erupci“ pěnivé tekutiny. Pokud máte k dispozici lepidlo na tapety, udělejte „erupci“ viskóznější tímto
způsobem: vložte plnou láhev asi na jednu hodinu do mrazničky (CO2 je rozpustnější za nižších
teplot). Vyjměte láhev ven, odlijte asi 5 cm tekutiny a přidejte polévkovou lžíci granulí lepidla
na tapety. Láhev uzavřete a dobře protřepejte, aby se granule rozpustily. Ponechte láhev několik
hodin při pokojové teplotě, lehce s ní zatřepejte a postavte ji na podnos nebo přeneste ven. Rychle
odstraňte uzávěr a pozorujte, jak „láva“ stoupá vzhůru a pomalu přetéká přes hrdlo láhve.

Geologie pro zvídavé / POKUSY
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Nechte vybuchnout vlastní sopku

POKUSY

VĚK

ČAS

5–16 let

10 minut + příprava

POMŮCKY

VÝUKOVÝ ZÁMĚR
Žáci dokážou:
vysvětlit, že tlak plynů působí zpěnění kapaliny a její přetékání, tj. erupci;
vysvětlit, že rozpuštěné plyny mohou způsobit zpěnění kapaliny;
vyhodnotit, že plyny vynášejí pevné částice a kapalinu k povrchu a mohou je vyvrhnout jako v případě
sopečné erupce.
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Mydlinková sopka
prázdná plastová láhev o obsahu 500 ml
s víčkem
brčko nebo podobná trubička
tmel nebo žvýkačka
voda, pokud možno zabarvená pro lepší efekt
mýdlový roztok
papírový nebo kartónový kužel představující
svahy sopky
podnos nebo podložka
Sopka v láhvi limonády
láhev limonády o obsahu 500 ml
kostky cukru
papírový nebo kartonový kužel znázorňující
svahy sopky
lepidlo na bázi celulózy, např. na tapety
podnos nebo podložka

SOUVISLOSTI
Povaha sopečného výbuchu závisí na mnoha okolnostech – na typu podložního magmatu, jeho teplotě, na tlaku
a množství uvolněných plynů, na mocnosti nadložních hornin a jejich puklinatosti.
Erupce jsou vyvolány změnou tlaku nad magmatickým krbem, což umožňuje uvolněnému plynu unikat z taveniny,
rozpínat se a vytlačovat lávu a úlomky hornin.
Pokud má vystupující magma nízkou viskozitu, rychleji se roztéká a vytváří pak rozsáhlé lávové proudy. Viskóznější
typy magmatu, s vyšším obsahem křemíku, mají menší schopnost se roztékat a tvoří tzv. lávové dómy.
Jeden z typů zpěněné lávy se po utuhnutí nazývá pemza.
Žáci se domnívají, že jediným produktem vulkanické činnosti je tekutá láva. Tyto jednoduché pokusy ukazují, že při
vytlačování tekuté lávy (a pevných úlomků) ze sopky hrají základní roli plyny.
Mydlinková sopka – Podle teorie o povrchovém napětí je vnitřní tlak v bublině nepřímo úměrný jejímu
poloměru. Mírným foukáním se mohou utvořit v láhvi nad tekutinou při atmosférickém tlaku dosti velké bubliny,
zatímco menší bubliny, které dokážou projít malými otvory, vyžadují větší tlak. Když k tomu dojde, jejich vnitřní
tlak se znovu změní v atmosférický tlak a velmi prudce se roztáhnou, což vede k současnému vystřikování
kapaliny do atmosféry. Tento děj je poněkud analogický situaci v sopce, v níž jsou bubliny plynů v roztaveném
magmatu protlačovány malými kanálky. Ve skutečné sopce tlak uvnitř bublin závisí na hloubce a teplotě a může
dosáhnout velmi vysokých hodnot, což znamená, že bubliny jsou velmi malé. Když bubliny dosáhnou povrchu,
je jejich tlak náhle redukován na tlak atmosférický a vyvolá tak prudké roztažení.
Sopečná činnost v láhvi limonády (viskózní kapalina) – dokonce i ta nejméně viskózní láva je viskóznější než
voda a tato aktivita velmi dobře modeluje viskózní proud za spolupůsobení plynů vznikajících uvnitř „sopky“.
V pokusu je však plyn vytvářen nukleací (tvorbou krystalových zárodků z přesyceného roztoku) a chemickou
reakcí, které ovšem ve skutečné sopce nejsou významnými činiteli.

NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY
Žáci mohou vyhledat informace o sopečných
erupcích v historii, které měly katastrofální následky
na okolí a obyvatele žijící v blízkosti sopky.

Nechte vybuchnout vlastní sopku

POKUSY

SHRNUTÍ
Sopečnou erupcí rozumíme vulkanickou aktivitu, při
které dochází k výronu různého množství materiálu
na povrch sopky. Erupce je vyvolána tlakem
sopečných plynů, přičemž viskozita magmatu,
množství obsažených plynů a vody (vodní páry)
ovlivňují typ erupce. Magma se buď rozlije do okolí
a vytvoří lávový proud, nebo jsou z kráteru vyvrženy
pumy a lapilli.

další pokusy si můžete stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:
http://www.geology.cz/svet-geologie/pokusy
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Vytvořte miniaturní vrásové pohoří v prázdné nádobě

himálaj za 30 vteřin!
Téma: Geologický vývoj a stavba území ČR
Ukažte žákům fotografii zkameněliny amonita, vyhynulého
mořského hlavonožce. Žil a zahynul v moři. Jeden takový exemplář byl však
nalezen ve skalách Himálaje v nadmořské výšce 5000 m. Jak se to mohlo
stát? Vysvětlete, že hory Himálaje se formovaly během kolize Indie s asií,
když byl masiv indického subkontinentu procesem deskové tektoniky
zatlačen do asijských zemských masivů. znázorníme, co se dělo s vrstvami
usazenin na mořském dně mezi těmito dvěma deskami.
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V prázdné průhledné nádobě, na jejímž jednom konci je zasunutá dřevěná deska (viz obr.), vytvořte několik vodorovných vrstev ze suchého písku a mouky.
(Pro střídání vrstev je vhodný jakýkoli jemný sypký materiál barevně se lišící od písku. Stačí ho nasypat jen k průčelnímu sklu nádoby, které budou žáci sledovat.) Nádobu
naplňte nejvýše do poloviny. Pečlivě suňte desku napříč nádobou, aby stlačovala vrstvy písku a mouky. občas ustaňte, aby bylo možné sledovat výsledek. Vrstvy se obvykle
zohýbají do tvaru vrásy a některé se mohou překlopit.
Může se stát, že několik vrstev se přesune přes ostatní a vytvoří tak přesmyk. Povrch písku se zvedá vzhůru a napodobuje zvedání horninových vrstev a růst pohoří
jako je Himálaj.

dřevěná deska

vrstvy písku

Himálaj za 30 vteřin!

POKUSY

dřevěná deska

a mouky
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Himálaj za 30 vteřin!

POKUSY

VĚK

ČAS

9–18 let

Přibližně 10 minut.

POMŮCKY
průhledná plastová nebo skleněná nádoba,
nejlépe pravoúhlá
deska, která se snadno vejde do nádoby
suchý písek
mouka nebo jiný jemný materiál barevně odlišný
od písku

VÝUKOVÝ ZÁMĚR
Žáci dovedou:
popsat, jak horizontální tlak může vytvářet vrásy a zlomy ve zvrstvených horninách;
pochopit, jak se vrstvy hornin mohly působením silného tlaku zdvihat a vytvářet pohoří.

30
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SOUVISLOSTI

SHRNUTÍ

aktivita vhodně doplňuje učivo zeměpisu věnované utváření zemského povrchu a vzniku pohoří. Také jí lze rozšířit
učivo hodin fyziky věnované silám.

Působení silných tlaků deformuje vrstvy hornin.
Tam, kde tlaky horninu nerozlomí,
mohou ji ohnout a vytvořit vrásu. známe
vrásy mikroskopických rozměrů i vrásy
mnohakilometrové.
Vrásový ohyb se tvoří tisíce let.
Pokud tlak přesune starší usazeniny přes mladší,
vznikne příkrov.

Himálaj za 30 vteřin!

POKUSY

NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY
Požádejte žáky, aby nakreslili mechanismus vzniku vrásy.
zkuste vyhledat na webu vrásová pohoří a způsob jejich vzniku.
Vyhledejte obrázky dalších zvrásněných a zlomy porušených hornin a požádejte žáky, aby určili, ze kterého
směru působily síly, které vytvořily výsledné struktury.
Se staršími žáky pohovořte o vztahu pohoří k deskové tektonice.

další pokusy si můžete stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:
http://www.geology.cz/svet-geologie/pokusy

GEoLoGIE Pro zVídaVé / POKUSY

31

POKUSY

Zjistěte, jak zlatokopové využívají rozdílů hustot různých materiálů při hledání zlata v říčních sedimentech

Zlatokopové
Téma: Nerostné suroviny
Připravte jednu nebo více
nádob asi do poloviny naplněných
čistou vodou. do nádoby nasypejte
promytý písek s trochou blýskajícího
se rozdrceného pyritu („kočičí zlato“).
(Místo pyritu můžete použít mosazné
piliny, nemají-li ostré hrany.) Žáci by se
v rýžování „zlata“ měli pravidelně
střídat, aby viděli, kolik ho mohou
za určitý čas získat. Pokud máte „zlata“
dostatek a chcete ho dětem ponechat
za odměnu, můžete připravit papírové
kartičky s kontrastním terčem,
do jehož středu vyrýžované „zlato“
nalepíte. Na kartičce může být i popis
vzorku a jméno „zlatokopa“.

32
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....................................................................
....................................................................

Papírová kartička s kontrastním
terčem, do jehož středu se přilepí
vyrýžované „zlato“ průhlednou
lepicí páskou. Na kartičce může
být i vhodný text vážící se
k vyrýžovanému vzorku, popis
místa či jméno „zlatokopa“.

Předveďte žákům, co mají dělat: vysypte nádobku plnou písku s přimíchaným „zlatem“ do rýžovací misky s větším množstvím vody. Kružte miskou nebo ji naklánějte
ze strany na stranu, aby se písek odplavil a na misce zůstalo „zlato“, které je těžší než voda i písek. opakovaně přilévejte vodu a rýžujte tak dlouho, až se všechen písek
odplaví a na misce zůstane „zlato“. Povzbuzujte žáky, aby experimentovali a přišli na nejúčinnější způsob rýžování.

+

voda

Zlatokopové

POKUSY

+

voda
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Zlatokopové

POKUSY

VĚK

ČAS

5–15 let

10 minut

POMŮCKY

VÝUKOVÝ ZÁMĚR
Žáci dovedou:
rozvíjet motorické dovednosti při experimentování s hledáním nejlepšího způsobu oddělování materiálů;
vysvětlit, jak lze hustotu různých materiálů využít při separaci materiálů;
zapojit fantazii a představit si skutečného zlatokopa v terénu.
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zlatokopecká rýžovací miska – buď zakoupená
v obchodě, nebo jakákoli mělká pánev,
např. na smažení
promytý středně zrnitý písek
pyrit rozdrťte a prosejte kuchyňským sítem; větší
částečky, které sítem nepropadly,
opět rozdrťte; optimální velikost částeček je
do 2 mm
malá nádobka pro nabírání směsi písku s pyritem
a vody
velká plastová nádoba
voda

Zlatokopové

POKUSY

SOUVISLOSTI

SHRNUTÍ

V současnosti je rýžování zlata oblíbenou zábavou a novodobě je považováno za celosvětově provozovaný sport.
Pořádají se mistrovství světa v rýžování zlata a řada národních a regionálních soutěží. Na území České republiky
působí Česká asociace zlatokopů (www.zlatokop.cz) sdružující amatérské i profesionální zájemce
o vyhledávání a případnou těžbu přírodního zlata.

zlato vzniká z horkých roztoků v rudních žílách,
obvykle spolu s ostatními minerály, jako např.
křemenem. Může být těženo přímo z těchto žil.
Erozí obnažené zlatonosné horniny zvětrávají,
zlato z nich se dostává do řeky a řeka je unáší
a ukládá spolu s ostatními říčními sedimenty.
Ložiska rud vznikající tím, že je koncentruje
proudící voda (jako je tomu u zlata), se nazývají
rozsypy (ložiska v náplavech).
zlato se usazuje v říčním korytu, například
v zátočinách.
Hustota čistého zlata je dvacetkrát větší než
hustota vody, zatímco křemen má relativní
hustotu pouze 2,7.
Pyrit má relativní hustotu kolem 6 – mnohem
větší než písek, ale značně nižší než zlato.

NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY
Vyhledejte na internetu techniky používané těžebními společnostmi pro oddělení rudy od hlušiny.
zjistěte, v čem spočívá proces nazývaný pěnová flotace, co je amalgamace a kyanizace.
Vyhledejte na internetu průměrnou koncentraci zlata v zemské kůře a obsahy zlata hlavních ložisek.
Vyhledejte v dostupných zdrojích aktuální cenu zlata. V Kalifornii v roce 1852 stála jedna unce (31,1 g) zlata
asi 15 dolarů.

další pokusy si můžete stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:
http://www.geology.cz/svet-geologie/pokusy
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Zkoumejte druhy půdních složek a jejich původ

Vytvořte si vlastní půdu
Téma: Půda a voda
Smíchejte trochu štěrku, písku, prachu a jílu, suchého kompostu (představujícího humus – viz str. 37) a zetlelé rozdrcené suché listy (představující drť – viz str. 37).
rozdělte žáky do menších skupin a každé skupině dejte plnou misku směsi.
Požádejte žáky, aby:
pomocí lupy identifikovali všechny součásti směsi; v každé skupince určete jednoho žáka, který zaznamená výsledky;
změřili jednotlivé složky pravítkem;
– úlomky štěrku by měly mít kolem 2 mm na délku;
– písek 1–2 mm;
– jíl méně než 1 mm;
– kompost, suché listy – různě ;
přidali do směsi lžičku vody a zamíchali;
navrhli, co jejich směs může být;
pravděpodobně řeknou, že hlína;
navrhli, co v jejich směsi chybí;
mohou odpovědět, že drobní živočichové, červi, bakterie, houby;
navrhli, čím se půdy od sebe liší;
půdy se liší množstvím uvedených složek a typem drti a horninových zrn.

+
štěrk
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+
písek

+
prach s jílem

+
suchý kompost

voda

Používejte správnou terminologii:
rostlinná drť je termín užívaný pro zbytky odumřelých rostlin;
humus je rozložená rostlinná drť a pozůstatky živočichů; k rozkladu dochází činností bakterií,
plísní a drobných živočichů.
Žáci nyní vědí, že organickými složkami půdy jsou drť, humus a živé organismy.

houby

bakterie

drť

Vytvořte si vlastní půdu

POKUSY

živé
organismy
rozpad rostlin

humus

Diskutujte s žáky o tom, odkud pochází štěrk, písek a prachovitý jíl.
Mohou to být zvětralé podložní horniny, nebo jsou naplaveny z okolí.
Závěr
Položte před sebe na stůl všechny složky potřebné k vytvoření půdy. Vyzvěte žáky, aby vám navrhli poměr jednotlivých složek, které pak smíchejte. zatímco budete
vytvářet půdu podle návodu žáků, můžete zároveň diskutovat o různých druzích půd podle množství jednotlivých složek.
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Vytvořte si vlastní půdu

POKUSY

VĚK

ČAS

6–12 let

20 minut

POMŮCKY

VÝUKOVÝ ZÁMĚR
Žáci dovedou:
použít lupu, aby si pozorně prohlédli složky ve směsi a určili je;
použít pravítko, aby změřili jednotlivé složky směsi;
zaznamenat výsledky;
uvědomit si, že všechny půdy se skládají z podobných složek;
rozeznat jednotlivé složky co do množství a typu.

38

GEoLoGIE Pro zVídaVé / POKUSY

štěrk, písek, prach, jíl, zetlelé listí – každé
ve zvláštní nádobě
lupy
papíry a tužky
pravítka
nádoba s vodou
čajové lžičky
jednorázové igelitové rukavice

SOUVISLOSTI
Půda je směsí horninových zrn z povrchových zvětralin a odumřelé organické hmoty. rozklad materiálu způsobují
bakterie a houby. Nejúrodnější půdy mají obvykle 45 % minerálních složek, 25 % vzduchu, 25 % vody a 5 %
humusu. Humus se skládá z rostlinné drti a pozůstatků živočichů rozložených bakteriemi, červy a drobnými
organismy. Půdy se liší v závislosti na různém typu podložních hornin, vegetace a podnebí.

NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY
Žáci mohou smíchat čajovou lžičku půdy s trochou destilované vody a do směsi ponořit lakmusový papírek,
který ukáže, zda je půda zásaditá, neutrální, nebo kyselá.
Žáci mohou prozkoumat složky půdy v okolí školy.
Poznámka: Žáci by měli mít jednorázové igelitové rukavice, nebo si po práci s půdou pečlivě umýt ruce.

SHRNUTÍ
Horniny zvětrávají mechanicky čili fyzikálně
a chemicky. Úlomky hornin a nerostů tvoří
neorganickou složku půdy.
drť (rozložená rostlinná hmota) a humus
(rozložená rostlinná drť a pozůstatky živočichů)
tvoří organickou složku půdy.
Půdy mohou být kyselé, zásadité, nebo neutrální
podle jejich pH. Kyselé půdy vykazují hodnoty pH
pod 6, zásadité nad 7 a neutrální mezi
6 a 7.
Při zvětrávání pískovců vzniká půda písčitá, která
má obvykle pH kyselé, a tudíž je vhodná pro
kyselomilné rostliny, jako například vřesy.
Při zvětrávání vápenců vzniká půda vápenitá,
se zásaditým pH, v níž se daří například plodinám
z čeledi brukvovitých.
Bakterie a houby jsou hlavním činitelem
při rozkladu rostlinné a živočišné hmoty.
Žížaly jsou rekordmanky v rozkladu organické
hmoty a urychlení koloběhu látek v půdě.
Současně kypří a provzdušňují půdu.

Vytvořte si vlastní půdu

POKUSY

další pokusy si můžete stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:
http://www.geology.cz/svet-geologie/pokusy
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Znázorněte koloběh vody v nádobě

Koloběh vody v minisvětě
Téma: Půda a voda
Vytvořte v průhledné nádobě s víkem
písčitou „pláž“ a přidejte mělké „moře“. rozsviťte
lampu („slunce“) a vyčkejte několik minut, až se
voda ohřeje (nebo přidejte teplou vodu
z konvice).
Na víko položte chladicí vložku, aby se
vyvolal efekt chladného vzduchu, který vytvoří
„mraky“. Vodní kapičky, které se kondenzují
naspodu víka pod chladnými „mraky“, se začnou
zvětšovat a dopadají na „pláž“ jako „déšť“. Takto je
v nádobě předveden koloběh vody, v němž
„slunce“ ohřívá „moře“. Vyvolává tak zvýšený odpar
vodních částic (molekul) do vzduchu ve formě
vodních par. Pokračující absorpcí vodní páry se
vzduch zvlhčuje a kapky vody se pak sráží
na chladnějších částech nádoby. Chladicí vložka
kondenzaci, která začíná malými kapičkami
rostoucími do kapek, urychluje. Když se kapičky
dostatečně zvětší, padají jako déšť.
oživte tento minisvět tím, že nádobu
postavíte na modrý papír, aby „moře“ bylo modré,
z plastelíny vymodelujte opalujícího se člověka
včetně slunečníku a umístěte jej na písčitou „pláž“.
Chladicí vložku pokryjte vatou, aby vznikly
nadýchané mraky.
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lampa

voda

+

+

chladicí vložka
+
+
písek

nádoba s víkem

Předveďte žákům koloběh vody na tomto modelu.

lampa - „slunce“
chladicí vložka - „mraky“
bezpečnostní
síťka

Koloběh vody v minisvětě

POKUSY

průhledná
nádoba s víkem

„moře“
„pláž“
K lepšímu porozumění položte žákům doplňující otázky:
Proč v tropických oblastech obvykle prší častěji než v chladných? (Více sluneční energie, větší vypařování.)
Proč je větší vypařování z moře než z pevniny? (Větší vodní plocha.)
Jak může voda vypařená nad mořem způsobit déšť nad pevninou? (Vlhký vzduch nad mořem je odnášen větrem nad pevninu.)
Jak se vrací voda z deště nad pevninou zpátky do moře? (Řekami a podzemní vodou proudící horninami.)
Prší jenom nad pevninou, nebo může také pršet nad mořem? (Prší všude.)
Kterou část vodního cyklu můžete pozorovat v okolí vaší školy? (Všechny části.)

GEoLoGIE Pro zVídaVé / POKUSY
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Koloběh vody v minisvětě

POKUSY

VĚK

ČAS

5–11 let

15 minut

POMŮCKY

VÝUKOVÝ ZÁMĚR
Žáci dokážou:
popsat, že s teplotou stoupá množství vypařené vody;
popsat, že ochlazování vlhkého vzduchu vede ke kondenzaci vodních par;
ukázat na modelu oblasti výparu a kondenzace;
propojit tento pokus s příklady vypařování a kondenzace v lokálním i světovém měřítku.
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lampa s infražárovkou a bezpečnostní síťkou
průhledná plastová nádoba s dobře těsnícím
víkem; ideální je nádoba na potraviny vhodná
do mrazničky
písek pro vytvoření „pevniny“
voda
zmrazená chladicí vložka
případně předměty pro vylepšení modelu
minisvěta

SOUVISLOSTI

SHRNUTÍ

Vodní cyklus je simulován prostřednictvím věcí běžně dostupných ve školní třídě. Žáci si díky vytvoření minisvěta
uvědomí všechny procesy a zákonitosti, které jsou spojeny s koloběhem vody.

Slunce ohřívá povrch země.
Voda se vypařuje z vodních ploch; čím je voda
teplejší, tím větší je výpar.
Vzduch obsahuje vypařenou vodu ve formě
molekul neviditelné vodní páry; s větším
výparem se zvyšuje vlhkost.
ochlazením vzduchu se vodní pára sráží
a vytváří malé kapičky.
S pokračujícím srážením vodních par se malé
kapičky zvětšují, až jsou natolik těžké, že padají
v podobě deště.
Hlavními činiteli vodního cyklu jsou výpar
vody, proudění vzduchu přenášející vodní
páry, kondenzace vodních par a po dešťových
srážkách nad pevninou proudění vody na
povrchu i pod ním.

NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY
zeptejte se žáků, jak by se dal model vodního cyklu urychlit (výkonnější lampa, větší oblast „moře“, studenější
chladicí vložka) nebo zpomalit (opačný postup). Požádejte je o návrhy na vytvoření realističtějšího modelu (je zde
mnoho způsobů včetně vymodelování vrchů a vodních toků na „pevnině“; osázení vegetací, např. řeřichou; přidání soli
do „moře“; vložení ryb do „moře“ nebo zvířat na „pevninu“ apod.).

Koloběh vody v minisvětě

POKUSY

další pokusy si můžete stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:
http://www.geology.cz/svet-geologie/pokusy

GEoLoGIE Pro zVídaVé / POKUSY

43

POKUSY

Předveďte, co se stane, když Měsíc zakryje Slunce

Proč Slunce zmizí?
Téma: Sluneční soustava a Země
Předveďte, jak malý předmět, který je blíže, může zakrýt mnohem větší předmět, který je vzdálený. Připadá vám, že Slunce a Měsíc se často na obloze jeví, jako by
měly stejnou velikost? Slunce je mnohonásobně větší, a přesto ho Měsíc může zakrýt tak, že zcela potemní. Tento jev se nazývá úplné zatmění Slunce. Pomocí výpočtu
založeného na tom, co se děje během zatmění Slunce, můžeme jeho velikost (průměr) vypočítat. Ukažte žákům, jak dospějí k výsledku s pomocí modelu z tvrdého papíru.
Stejného principu se používá k výpočtu průměru skutečného Slunce.

kotouč Slunce na zdi
pohyblivý kotouč Měsíce

(d)
vzdálenost oka od Měsíce (d)
provázek (délka – 7 m)
44
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Proč Slunce zmizí?

POKUSY
Požádejte žáky o spolupráci:
do středu kotouče představujícího Slunce připevněte provázek dlouhý 7 m.
Upevněte kotouč představující Slunce na zeď.
Na provázek navlékněte kotouč představující Měsíc.
Podržte konec provázku ve výši očí a dívejte se na kotouč představující Slunce – jak ukazuje obrázek.
Požádejte jednoho z žáků, aby pohyboval Měsícem po provázku, dokud zcela nezakryje (nezatemní) Slunce.
změřte vzdálenost od vašeho oka k Měsíci (d) a průměr Měsíce (M).
Nyní vypočítejte průměr Slunce podle vzorce:
průměr Měsíce = M (cm)
vzdálenost Měsíce od oka = d (cm)
průměr Slunce = S (cm)
vzdálenost Slunce od oka = 700 cm

ověřte výsledek změřením průměru kotouče představujícího Slunce.
Nakonec si můžete názorně demonstrovat zatmění Slunce tak, že jeden žák zakryje výhled na hlavu spolužáka svým palcem. V tomto velmi jednoduchém modelu
představuje palec Měsíc a hlava spolužáka Slunce.
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Proč Slunce zmizí?

POKUSY

VĚK

ČAS

12–18 let

20 minut

POMŮCKY
provázek (délka 7 m)
kruhový disk z tvrdého papíru o průměru 28 cm
s otvorem uprostřed (představující Slunce)
kruhový disk z tvrdého papíru o průměru 4 cm
s otvorem uprostřed (představující Měsíc)
svinovací metr nebo pravítko.

VÝUKOVÝ ZÁMĚR
Žáci dokážou:
uvědomit si, že Slunce a Měsíc mají značně rozdílné velikosti, třebaže se na obloze zdá, že mají srovnatelný
průměr;
vysvětlit, že malý objekt, který je blíže zemi, může zakrýt mnohem větší objekt ležící ve větší vzdálenosti;
provést jednoduchý výpočet, aby zjistili průměr slunečního modelu.
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SOUVISLOSTI

NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY

Když žáci nastaví Měsíc do pozice, kdy je Slunce Měsícem zastíněno, vzdálenost oka od Měsíce bude 100 cm.
Výpočet je založen na skutečnosti, že úhel, který zaujímá Měsíc, je větší nebo rovný úhlu, který zaujímá Slunce;
jinak by zatmění nebylo úplné a zůstal by viditelný prstenec světla. Pro účely této aktivity se předpokládá, že oba
úhly jsou stejné.

Použijte tuto metodu výpočtu pro zjištění výšky
vysoké budovy.
Vyhledejte zajímavé informace o zatmění Měsíce
na internetu.

Proč Slunce zmizí?

POKUSY

Tečna k úhlu zaujímanému Měsícem = poloměr/vzdálenost = 2/100 = 1/50.
Tečna k úhlu zaujímanému Sluncem = poloměr/vzdálenost = 14/700 = 1/50.

Z toho můžeme odvodit rovnici:

Tudíž

průměr Měsíce (M)
vzdálenost Měsíce od oka (d)
M
d

=

průměr Slunce (S)
vzdálenost Slunce od oka

=

S
700

Poznámka: Všimněte si, že rozměry vybrané pro pokus nejsou v měřítku (jinak by pokus nemohl probíhat v učebně).
Toto znázornění ukazuje principy zatmění bez ohledu na správné měřítko.

SHRNUTÍ
Měsíc a Slunce mají při pozorování ze země
zdánlivě stejnou velikost, protože jsou od země
různě vzdálené.
Malý objekt v blízkosti může zakrýt výhled
na mnohem větší, ale vzdálený objekt.

další pokusy si můžete stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:
http://www.geology.cz/svet-geologie/pokusy
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POKUSY

Znázorněte různé hustoty zemských vrstev pomocí pomeranče

Od pomeranče k zeměkouli
Téma: Sluneční soustava a Země
Zeptejte se žáků:
Co se stane, když vložíte celý pomeranč
do nádoby s vodou?
Co se stane, když oloupete pomeranč a vložíte
ho do nádoby s vodou bez kůry?
Co se stane, když vložíte do vody samotnou
pomerančovou kůru?
Potom požádejte žáky, aby tento pokus
provedli. Při loupání pomeranče by se měli snažit,
aby kůra zůstala celistvá.

oloupaný pomeranč
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celý pomeranč

voda

pomerančová kůra

Vysvětlete žákům, že vědci umějí spočítat průměrnou hustotu celé Země, která je 5515 kg . m–3. Horniny zemské kůry mají ale průměrnou hustotu mnohem
nižší, přibližně 3000 kg . m–3. To znamená, že vrstvy uvnitř Země musí mít mnohem větší hustotu než kůra, tak jako je tomu u pomeranče.

plášť
vnější
jádro

kůra

Od pomeranče k zeměkouli

POKUSY

vnitřní
jádro
pevnina
oceán
Geologie pro zvídavé / POKUSY
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Od pomeranče k zeměkouli

POKUSY

10–16 let, 20 minut

POMŮCKY
nádoby vhodné velikosti, aby se do každé z nich
vešel pomeranč
pomeranče
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VÝUKOVÝ ZÁMĚR

VĚK A ČAS
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Žáci dokážou:
uvědomit si, že jeden objekt může být složen z vrstev o různé hustotě;
použít model k demonstraci tohoto faktu.

SOUVISLOSTI

NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY

Pomeranč má střed s relativně vyšší hustotou
a slupku s nižší hustotou. obdobné je to u zemského
jádra/ pláště a zemské kůry.
Odpovědi na otázky:
Co se stane, když vložíte celý pomeranč
do nádoby s vodou?
Celý pomeranč plave na hladině. Pomeranč má
menší hustotu než voda o stejném objemu.
Co se stane, když vložíte do vody samotnou
pomerančovou kůru?
Pomerančová kůra plave na hladině, protože
je tvořena materiálem o nízké hustotě, který
neabsorbuje tekutinu.
Co se stane, když oloupete pomeranč a vložíte ho
do nádoby s vodou bez kůry?
Oloupaný pomeranč se ponoří, protože jeho hustota
je větší než hmotnost vody stejného objemu.

Můžete pomoci žákům zjistit hmotnost, objem,
a tudíž i hustotu celého pomeranče, samotné slupky
a pomeranče bez slupky.
hustota (kg . m–3) = hmotnost (kg)/objem (m3)
Vyzvěte žáky, aby zjistili, jak byla stanovena velikost
a hmotnost země. (Velikost Země je v současnosti
měřena satelity, ale zemský obvod poprvé změřil
Eratosthenés z Kyrény kolem roku 250 př. n. l.
Vycházel z porovnání úhlu dopadu slunečních paprsků
v pravé poledne o letním slunovratu na dvou různých
místech v Egyptě a z přeměření vzdálenosti mezi
těmito dvěma místy. Hmotnost Země se počítá pomocí
Newtonova gravitačního zákona.)

Od pomeranče k zeměkouli

POKUSY

SHRNUTÍ
země se skládá ze soustředných vrstev o různé hustotě.
z průměrné hustoty země (5515 kg . m–3) lze vyvodit, že střed musí mít vyšší hustotu než kůra , která má 3000 kg . m–3.
Zemské vrstvy, pevné a tekuté, a jejich relativní hustota (kg . m–3)

vnější jádro, tekuté
(9900–12 200)

kůra, pevná
(3000)

plášť, pevný
(3300–5700)

vnitřní jádro, pevné
(12 600–13 000)

další pokusy si můžete stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:
http://www.geology.cz/svet-geologie/pokusy
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POKUSY

Co je Earth Learning Idea?
Earth Learning Idea je iniciativa zaměřená na inovaci výuky věd o Zemi.
Jejím cílem je podpořit učitele přírodovědných předmětů po celém světě nabídkou internetového zdroje s množstvím informací a inspirativních podnětů do výuky. Důraz je
přitom kladen na interaktivní vyučování, rozvoj kritického myšlení žáků a získávání vlastních zkušeností díky praktické činnosti.
Dalším z cílů iniciativy je například zprostředkovat přístup k bezplatným vzdělávacím materiálům, vytvořit internetové diskusní fórum pro učitele přírodovědných předmětů
a akcentovat společenský význam věd o Zemi.
Na internetových stránkách Earth Learning Idea mohou zájemci o geovědy nalézt praktické aktivity, jak s použitím minimálního vybavení simulovat různé přírodní jevy. To ocení
především učitelé, kteří zde dále naleznou nabídku konkrétních postupů výuky vybraných témat, mnohdy doplněné o instruktážní videozáznamy. V neposlední řadě stránky
obsahují množství užitečných odkazů na instituce věnující se popularizaci věd o živé i neživé přírodě a další internetové zdroje vzdělávání.

Earth Learning Idea
http://www.earthlearningidea.com
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Řada kvízů pomůže žákům, aby si upevnili své znalosti a zkušenosti získané při řešení miniprojektů na našem portále Svět geologie
(www.geology.cz/svet-geologie) nebo v průběhu exkurzí a při geologických pokusech. Kvízy jsou sestaveny na následující témata:

Hlavní geologické procesy
Horniny a nerosty
Vývoj organismů na Zemi
Přírodní rizika
Geologický vývoj a stavba území ČR
Nerostné suroviny
Půda a voda
Slunenční soustava a Země

KVÍZY

Víte, že kopce a hory mohou růst?
A které české pohoří vyrostlo za poslední tisíce let nejrychleji?
odpovědi a mnoho dalších zajímavostí zjistěte v e-learningové lekci
Hlavní geologické procesy.
Před kvízem si prostudujte pracovní listy.

E-LEARNING A PRACOVNí LISTy: Svět geologie/Pro učitele
http://www.geology.cz/svet-geologie/ucitele

KVÍZY

téma: hlavní
geologické procesy
I. Atlantský oceán se:
a) za milion let zúžil o 4 km
b) za milion let rozšířil o 4 km
c) se rozšiřuje o 4 m za rok
d) se zužuje o 4 m za rok
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II. Kterou geologickou jednotku nenajdeme
na území ČR?
a) karelidy
b) moldanubikum
c) saxothuringikum
d) bohemikum

III. Mezi endogenní pochody nepatří:
a) vulkanismus
b) metamorfóza hornin
c) chemické zvětrávání
d) zemětřesení

IV. Eroze:
a) je typický endogenní proces
b) je přeměna štěrku či písku na pevné horniny
c) vytváří skalní okna
d) pobřeží je způsobena kyselinami
V. U kterého přírodního útvaru si geolog může být
jist, že ho nezpůsobil zlom?
a) škrapové pole
b) náhlá změna směru říčního toku
c) stupně v reliéfu krajiny
d) protáhlé a úzké sníženiny
VI. Na Turnovsku převažují horniny z období:
a) třetihor
b) čtvrtohor
c) druhohor
d) prvohor
VII. Během karbonu se vztyčily na území ČR
velehory, kde byste je tenkrát hledali?
a) v oblasti Pálavských vrchů
b) v oblasti Hrubého Jeseníku
c) v Beskydech
d) v Krušných horách

VIII. Který ze zlomů prochází podél linie Krušných
hor?
a) tachovský
b) poděbradský
c) litoměřický
d) přibyslavský

XII. Jak vzniklo slovo kras?
a) odvozením ze slova kraslice (malovaný jako kraslice)
b) vyjádřením skutečnosti, že tvoří okrasné tvary
c) z latinského Carcus, tj. názvu pro oblast v dnešním
Slovinsku
d) odvozením ze slova „krásný“

IX. Vyberte správnou odpověď pro definici
příkrovu:
a) horninové těleso, které bylo přemístěno na jinou
horninovou jednotku
b) je autochtonem
c) způsobí opakování sledu hornin
d) umožní magmatu vystoupit na povrch

XIII. Z jaké horniny jsou tvořena skalní města?
a) pískovec
b) granit
c) serpentinit
d) svor

X. Krajina Západních Karpat je tvořena pískovci
a jílovci, ale Pavlovské vrchy jsou troskou
vytrženou pohybem příkrovu (tzv. bradlo). Z jaké
jsou horniny?
a) čedič
b) žula
c) buližník
d) vápenec
XI. Která hornina při zvětrávání tvoří kras?
a) jílovec
b) vápenec
c) rula
d) bazalt

XIV. Který přírodní útvar je tvořen pískovcem?
a) Panská skála (varhany) u Kamenického Šenova
b) lom amerika
c) Prachovské skály
d) Pavlovské vrchy

Téma: Hlavní geologické procesy

KVÍZY

XV. Jaká pohádka se odehrávala v kulisách
pískovcového skalního města?
a) Tři oříšky pro Popelku
b) Šíleně smutná princezna
c) Třetí princ
d) Popelka
Správné odpovědi najdete na str. 70.

další kvízy jsou připraveny na portále o neživé přírodě Svět geologie:
http://www.geology.cz/svet-geologie/kvizy
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Sbíráte si při procházkách do přírody
kamínky pro radost a ani netušíte, jaké poklady vaše sbírka ukrývá?
odhalte tajemství hornin a minerálů v e-learningové lekci Horniny a nerosty.
Před kvízem si prostudujte pracovní listy.

E-LEARNING A PRACOVNí LISTy: Svět geologie/Pro učitele
http://www.geology.cz/svet-geologie/ucitele

KVÍZY

téma: horniny a nerosty
I. Který výrok je chybný?
a) horniny jsou tvořeny nerosty
b) zemská kůra je tvořena horninami
c) horniny zkoumá mineralogie
d) horniny vznikají z tavenin
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II. Kdo je petrolog?
a) člověk, který obchoduje s ropou (petrol)
b) historik zabývající se starověkým městem Petra
v dnešním Jordánsku
c) vědec zabývající se studiem hornin
d) specialista na burze drahých kamenů

III. Podle čeho se obvykle dává název nově
objevenému minerálu?
a) podle toho, kdo ho objevil
b) podle chemického vzorce
c) podle místa, kde byl nalezen
d) podle jména v kalendáři, které slavilo svátek v den
nalezení minerálu

IV. Křemen krystaluje ve tvaru:
a) šestibokých sloupečků
b) krychle
c) klence
d) jehlanu

VIII. Který minerál roste (krystalizuje) nejrychleji?
a) vápenec v Moravském krasu
b) aragonit v podzemních jeskyních
c) sádrovec na sebchách v Perském zálivu
d) ametyst v hydrotermálních žilách

V. Seřaďte minerály na stupnici tvrdosti
od nejměkčího po nejtvrdší:
1. topaz 2. křemen 3. sůl kamenná
4. diamant 5. mastek
a) 5, 3, 2, 4, 1
b) 5, 3, 2, 1, 4
c) 3, 5, 1, 4, 2
d) 1, 3, 5, 2, 4

IX. Který minerál je tvořen organickým
materiálem?
a) vltavín
b) český granát
c) opál
d) jantar

VI. Který z těchto minerálů není drahokam?
a) vltavín
b) tyrkys
c) beryl
d) malachit
VII. Mezi amorfní minerály nepatří:
a) opál
b) citrín
c) přírodní sklo
d) limonit

X. Která hornina je vyvřelá?
a) žula
b) rula
c) vápenec
d) pískovec
XI. České středohoří je tvořeno:
a) dioritem a granitem
b) serpentinitem a křemencem
c) pískovcem a prachovcem
d) čedičem a znělcem

XIII. Opuka byla oblíbeným stavebním kamenem
v období:
a) románském
b) gotickém
c) renesančním
d) secesním
XIV. Která z těchto hornin vznikla přeměnou
z usazeniny?
a) pararula
b) ortorula
c) paražula
d) ortofylit

Téma: Horniny a nerosty

KVÍZY

XV. Která hornina je typická pro oblast
Barrandienu?
a) znělec
b) vápenec
c) hadec
d) žula
Správné odpovědi najdete na str. 70.

XII. Který z uvedených sedimentů patří mezi
klastické?
a) fosfáty
b) prachovce
c) vápence
d) buližníky

další kvízy jsou připraveny na portále o neživé přírodě Svět geologie:
http://www.geology.cz/svet-geologie/kvizy
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Jaké je stáří Země, to už díky geologii víme.
Ale kde kupříkladu vznikl život na Zemi? To už je záhada…
odhalte některé ze záhad v e-learningové lekci Vývoj organismů na zemi.
Před kvízem si prostudujte pracovní listy.

E-LEARNING A PRACOVNí LISTy: Svět geologie/Pro učitele
http://www.geology.cz/svet-geologie/ucitele

KVÍZY

téma: Vývoj organismů
na Zemi
I. Co je paleontologie?
a) věda, která se zabývá výzkumem zkamenělých rostlin
b) věda, která se zabývá výzkumem asteroidů
c) věda, která se zabývá výzkumem fosilií rostlin
a živočichů
d) věda, která se zabývá výzkumem zemského jádra
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II. Která z těchto žil je uložena souhlasně
(konkordantně) s okolními vrstvami hornin?
a) pravá
b) ložní
c) horizontální
d) nadložní

III. Jak vzniká vrása?
a) tlakem na horniny zespodu
b) tlakem na horniny z boční strany
c) při sopečném výbuchu
d) tavením horniny pod povrchem, při výstupu se zvlní
a ztuhne

IV. Co je to relativní datování?
a) určování stáří hornin podle magnetického pole země
b) vzájemné porovnávání stáří hornin s využitím zákona
superpozice
c) určování stáří hornin podle radioaktivity
d) odhadování doby vzniku dané horniny

VIII. Globigerin (hlubokomořské bahno)
je tvořeno:
a) trilobity
b) graptolity
c) amonity
d) foraminiferami

V. Co je to absolutní datování?
a) určení přesného času, kdy hornina vykrystalizovala,
s využitím přístroje – spektrofotometru
b) určování stáří hornin s přesností na rok
c) určování stáří hornin na miliony let s využitím znalostí
z atomové teorie
d) porovnávání hornin mezi sebou a určení, která z nich
je starší

IX. Seřaďte chronostratigrafické jednotky
od té základní po nejvyšší.
1. útvar 2. stupeň 3. oddělení
4. eonotém 5. eratém
a) 1, 5, 4, 3, 2
b) 5, 4, 3, 1, 2
c) 3, 5, 4, 2, 1
d) 2, 3, 1, 5, 4

VI. Co je přesmyk?
a) posun podél zlomu, při kterém se jedna kra nasouvá
na druhou
b) křehká porucha hornin
c) zlom, při kterém se jedna kra propadá vůči té druhé
d) láva, která se přelije přes již ztuhlé horniny

X. Trilobiti:
a) byli organismy podobné dnešním želvám
b) jsou vyhynulí mořští plži
c) jsou vyhynulí mořští i suchozemští členovci
d) jsou vyhynulí mořští členovci

VII. Jak vzniká diskordance?
a) zemětřesením
b) vytvoří se zlom a jedna horninová kra se nasune
na druhou
c) přerušením ukládání materiálu, případně erozí
a následným pokračováním sedimentace
d) postupným ukládáním hornin na sebe a vytvořením
souvislého sledu hornin

XI. Čím se zabývá stratigrafie?
a) studuje sledy sedimentárních vrstev
b) zabývá se studiem stratosféry
c) zkoumá zkameněliny na mořském dně
d) zabývá se studiem písma
XII. Jak vznikl život na planetě Zemi?
a) z bahna se vylíhly první žáby a z nich se vyvinuly další
organismy

b) z jiné planety se sem dostaly zárodky hmyzu a z nich
se vyvinuly další organismy
c) z jednoduchých anorganických látek se v redukčním
prostředí vytvořily látky organické
d) zemi a život na ní stvořil Bůh
XIII. Kdy došlo k pohřbení deštného pralesa
na našem území z důvodu výbuchu sopky?
a) ve čtvrtohorách
b) v karbonu
c) v kambriu
d) v juře

Téma: Vývoj organismů na Zemi

KVÍZY

XIV. Co znamená pojem přírodní výběr?
a) člověk se v nejlepším zájmu pro přírodu snaží vybírat
ty pravé plodiny na pěstování
b) je to proces, který vybírá ze skupiny jedinců ty, které
potlačuje, nebo naopak ty, které zvýhodňuje
c) je to proces, při kterém příroda upadá do zimního spánku
d) je to proces, který iniciují vědci v genetické laboratoři
při výzkumu přenosu genů
XV. Domovina koňů a jejich předků je Severní
Amerika, postupně osídlili téměř celý svět, na který
kontinent se však přirozenou cestou nedostali?
a) afrika
b) austrálie
c) asie
d) Evropa
Správné odpovědi najdete na str. 70.

další kvízy jsou připraveny na portále o neživé přírodě Svět geologie:
http://www.geology.cz/svet-geologie/kvizy
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Jaké jsou příčiny a důsledky povodní
a dalších přírodních katastrof? A lze přírodním katastrofám účinně předcházet?
odpovědi naleznete v e-learningové lekci Přírodní rizika.
Před kvízem si prostudujte pracovní listy.

E-LEARNING A PRACOVNí LISTy: Svět geologie/Pro učitele
http://www.geology.cz/svet-geologie/ucitele

KVÍZY

téma: Přírodní rizika
I. Která přírodní katastrofa nás může nejspíše
potkat v naší zemi?
a) tajfun
b) výbuch sopky
c) povodeň
d) zemětřesení
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II. Ve které zemi byste našli prozatím spící, činnou
sopku?
a) Slovensko
b) rakousko
c) Česká republika
d) Itálie

III. Která z těchto katastrof je spojena se
zemětřesením?
a) povodeň
b) vlna cunami
c) tropické cyklony
d) bouřlivé přílivy

IV. Kde byste mohli v České republice zažít malé
zemětřesení?
a) na Českomoravské vrchovině
b) ve Šluknovském výběžku
c) na jižní Moravě
d) na Chebsku

VIII. Kterou z těchto zemí nejčastěji postihuje
nějaká přírodní katastrofa?
a) Nizozemsko
b) Švédsko
c) Japonsko
d) Maroko

XII. Která z těchto zemí se nemusí bát zvyšování
hladiny moří v důsledku tání ledovců?
a) Nizozemsko
b) Kazachstán
c) Bangladéš
d) Maledivy

V. Seřaďte tyto části sopky od podzemí k povrchu:
1. kráter 2. sopouch
3. magmatický krb 4. sopečný kužel
a) 3, 2, 4, 1
b) 3, 2, 1, 4
c) 4, 3, 1, 2
d) 1, 3, 2, 4

IX. Co znamená pojem retence krajiny?
a) schopnost krajiny vyrovnat se s přírodními
katastrofami
b) schopnost krajiny pojmout vodu a zabránit tím
případným povodním
c) upravování krajiny po povodních
d) schopnost krajiny vyrovnat se s následky lidského
znečišťování

XIII. Kde se stala největší katastrofa
způsobená sesuvem suti v roce 1920?
a) v čínské provincii Kan-Su
b) na Filipínách
c) v Pompejích
d) v andách

VI. V jakém roce došlo k ničivému zemětřesení
v San franciscu?
a) 2006
b) 1976
c) 1906
d) 1936
VII. Co nám říká Richterova stupnice?
a) měří ničivé následky zemětřesení
b) udává intenzitu pohybu země měřenou 100 km
od epicentra zemětřesení
c) udává intenzitu pohybu země měřenou 10 km
od epicentra zemětřesení
d) udává intenzitu sopečné činnosti měřenou 50 km
od místa výbuchu

X. Jak se jmenuje sopka, která v roce 2010
svou aktivitou znemožnila letecké spojení
Evropy se světem?
a) Etna
b) Puy de dóme
c) Železná hůrka
d) Eyjafjallajökull
XI. Svahové sesuvy:
a) jsou v naší republice jedním z největších
přírodních rizik
b) v naší republice nehrozí
c) jsou způsobovány zemětřesením
d) jsou projevy sopečné činnosti

Téma: Přírodní rizika
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XIV. Ve které z těchto zemí nenajdeme
činné sopky?
a) rusko
b) Francie
c) Island
d) Havajské ostrovy
XV. Co je říční niva?
a) koryto řeky upravené tak, aby zabránilo povodním
b) oblast kolem sopky postižená spadem sopečného
materiálu
c) kulminace hladiny malých vodních toků
d) území kolem řeky, které bývá pravidelně zaplavováno
Správné odpovědi najdete na str. 70.

další kvízy jsou připraveny na portále o neživé přírodě Svět geologie:
http://www.geology.cz/svet-geologie/kvizy
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Jak asi vypadala planeta Země ve starohorách?
Nebo v druhohorách obydlená dinosaury?
To vám přiblíží e-learningová lekce Geologický vývoj a stavba území Čr.
Před kvízem si prostudujte pracovní listy.

E-LEARNING A PRACOVNí LISTy: Svět geologie/Pro učitele
http://www.geology.cz/svet-geologie/ucitele

KVÍZY

téma: Geologický vývoj
a stavba území Čr
I. Který objev významně posunul výzkum
čtvrtohor?
a) nalezení dropstonu v mořských usazeninách
b) objevení iridiové vrstvy v horninách
c) sledování radioaktivního uhlíku 14C
d) sledování radioaktivního uranu
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II. Kdy se spojil a zpevnil Český masiv?
a) při alpinském vrásnění
b) při kadomském vrásnění
c) ve čtvrtohorách
d) při variském vrásnění

III. Která část České republiky je tvořena příkrovy?
a) západní Karpaty
b) moldanubikum
c) lugikum
d) saxothuringikum

IV. Co nám říká pojem orogeneze?
a) období vývoje nových organismů na zemi
b) odborný název pro výbuch sopky
c) období horotvorných pochodů
d) proces, při kterém se tvoří zlato v hydrotermálních
žilách
V. Co způsobilo variskou orogenezi?
a) srážka africké desky s evropskou
b) srážka indické desky s eurasijskou
c) srážka desky Nazca s pacifickou deskou
d) srážka Gondwany s Laurusií
VI. Jaké horniny nám připomínají na našem území
kadomskou orogenezi?
a) mohutné vrstvy kambrických slepenců z Brd
b) čediče a znělce z oblasti Českého středohoří
c) metamorfované ruly v oblasti Moldanubika
d) vápencové bloky jižní Moravy
VII. Pro které území České republiky měla
rozhodující význam variská orogeneze?
a) České středohoří
b) lužická oblast
c) jižní Morava
d) Beskydy

VIII. Které z těchto pohoří nebylo vytvořeno
alpinskou orogenezí, ale vznikalo ve stejnou
dobu?
a) Himálaj
b) Karpaty
c) Pyreneje
d) andy

XII. Co jsou dropstony?
a) valící se kameny po sopečném výbuchu
b) valounky uzavřené v jílovité hmotě po odtátí ledovce
c) drobné kapkovité útvary v žule vzniklé vlivem rychlé
krystalizace
d) zkamenělé schránky mořských živočichů
ve vápencích

IX. Který z těchto odborných geologických názvů
nemá nic společného se sopečnou činností?
a) moréna
b) lapilli
c) tuf
d) magma

XIII. Kde byste v České republice
našli křídové jezerní usazeniny?
a) v západních Čechách
b) v jižních Čechách
c) na východní Moravě
d) v severních Čechách

X. Vyberte jednu rostlinu, která není pamětníkem
dávných geologických dob (karbonu):
a) cykas
b) plavuně
c) přeslička
d) magnolie

XIV. Co znamená pojem permafrost?
a) trvale zamrzlá vodní hladina
b) trvale zmrzlá půda
c) půda pohřbená pod vrstvou lávy
d) půda pohřbená pod ledovci

XI. Kde byste hledali útvary spjaté s příkrovovou
tektonikou?
a) v Novohradských horách
b) v Krkonoších
c) na Pálavě
d) v Českém krasu

Téma: Geologický vývoj a stavba území ČR
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XV. Které z těchto českých jezer není
ledovcového původu?
a) Mechové jezírko v Krkonoších
b) Černé jezero na Šumavě
c) Máchovo jezero v Českém ráji
d) Prášilské jezero na Šumavě
Správné odpovědi najdete na str. 70.

další kvízy jsou připraveny na portále o neživé přírodě Svět geologie:
http://www.geology.cz/svet-geologie/kvizy
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Vyčerpají lidé již brzy ložiska ropy
a dalších přírodních zdrojů? A jak dostupnost určitých nerostných surovin
ovlivňuje náš každodenní život? odpovědi naleznete v e-learningové lekci Nerostné suroviny.
Před kvízem si prostudujte pracovní listy.

E-LEARNING A PRACOVNí LISTy: Svět geologie/Pro učitele
http://www.geology.cz/svet-geologie/ucitele

KVÍZY

téma: Nerostné suroviny
I. Mezi nerostné suroviny nepatří:
a) stříbro
b) vápenec
c) průmyslově vyráběné sklo
d) azbest (chryzotil)
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II. Seřaďte dané nerostné suroviny od těch, které
začaly lidstvo zajímat již v dávné historii, po ty, co
jsou využívány v posledních letech:
1. železná ruda 2. ropa 3. coltan 4. uhlí
a) 4, 2, 1, 3
b) 1, 4, 2, 3
c) 2, 1, 3, 4
d) 3, 2, 4, 1

III. Která z těchto surovin se nepovažuje
za energetickou?
a) zemní plyn
b) ropa
c) uhlí
d) žula

IV. Určete správnou definici pro ložisko:
a) vodorovně uložené minerální žíly
b) místo s neznámou nerostnou surovinou pod
povrchem
c) výskyt určitého minerálu v široké krajině
d) místo s nerostnou surovinou využívanou (těženou)
lidmi

VIII. železná ruda se ze země dobývala
již od pradávna. Jak ji naši předci získávali?
a) rýžováním drobných částeček železa v řekách
b) těžbou měkkých a pórovitých tzv. „železných
klobouků“
c) sběrem železných hrudek v říčních naplaveninách
d) těžbou v hlubokých dolech

V. Čím se vyznačuje liberecká žula?
a) velkými načervenalými živci
b) lupínky světlé slídy, muskovitu
c) drobnými přimíseninami pyritu
d) velkými červenavými křemeny

IX. Který z těchto minerálů je nejtěžší?
a) zlato
b) křemen
c) muskovit
d) síra

VI. Droby a břidlice, které se těží v lomech
v Nízkém Jeseníku, se používají:
a) jako dekorativní náhrobní kameny
b) do vysokých pecí
c) na štěrk
d) na obklady stěn (např. vpražském metru)

X. Které z těchto českých měst nikdy nemělo nic
společného s dolováním?
a) Kutná Hora
b) Jihlava
c) Pardubice
d) Jáchymov

VII. Jaké horniny si lidé v pravěku vybírali
a používali?
a) uran, protože ukrývá hodně energie
b) pazourek, protože je snadno štípatelný
c) uhlí, protože má velkou výhřevnost
d) zlato, protože je kujné a je vhodné na výrobu šperků
a mincí

XI. Kde se v České republice těžilo zlato?
a) podkrušnohorské pánve
b) Jáchymov
c) ostravsko
d) pošumavské potoky a Vltava

XII. Stříbro se dá najít:
a) v podmořských usazeninách
b) v žule
c) v galenitu
d) v říčních náplavech
XIII. K jakým účelům se nikdy nepoužíval uran?
a) na výrobu radia pro léčebné účely
b) na výrobu barviv skla a porcelánu
c) obohacený uran jako palivo v jaderných elektrárnách
d) jako dekorativní kámen

Téma: Nerostné suroviny
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XIV. Vyberte správnou petrografickou definici
pro mramor:
a) metamorfovaná hornina, krystalický vápenec
b) sedimentární hornina, krystalický vápenec
c) vyvřelá hornina, krystalický vápenec
d) metamorfovaná hornina, vápnitý ekvivalent žuly
XV. Kde byste v České republice hledali ropu?
a) je to chyták – žádná ropa se u nás netěží
b) v Podkrkonoší a v Jizerských horách
c) na jižní Moravě ve vídeňské pánvi
d) na Příbramsku
Správné odpovědi najdete na str. 70.

další kvízy jsou připraveny na portále o neživé přírodě Svět geologie:
http://www.geology.cz/svet-geologie/kvizy
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Jak dlouho vzniká trocha hlíny? A za co vděčíme půdě a žížalám?
Vše se dozvíte v e-learningové lekci Půda a voda.
Před kvízem si prostudujte pracovní listy.

E-LEARNING A PRACOVNí LISTy: Svět geologie/Pro učitele
http://www.geology.cz/svet-geologie/ucitele
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téma: Půda a voda
I. Co není úkolem pedologie?
a) zkoumat druhy půd a rozdíly mezi nimi
b) zkoumat rozšíření půd na zemském povrchu
c) zkoumat složení půd a jejich vlastnosti
d) zkoumat koloběh vody v půdě a následně
v horninách podloží
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II. Kdy se člověk naučil půdu využívat
a obhospodařovat?
a) od té doby, co se člověk na světě objevil
b) za dob neolitické revoluce (8. stol. př. n. l.), když se
stal zemědělcem
c) ve středověku za dob nevolnictví
d) až ve 20. století za dob průmyslové revoluce, když se
lidstvo začalo rozrůstat a mělo nedostatek potravy

III. Která z těchto vět o půdě není pravdivá?
a) má vliv na zdraví člověka – filtruje nebezpečné látky
b) reguluje okyselení prostředí
c) vzniká přeměnou rostlinného a živočišného materiálu
uzavřeného v horninách
d) zadržuje vodu a reguluje odtok

IV. Co půda neobsahuje?
a) vodu
b) vzduch
c) živé organismy
d) kaustobiolity
V. Jak vzniklo slovo pedologie?
a) z řeckého slova pro půdu – pedon
b) přetvořením slova petrologie (nauka o horninách),
protože je tvořena zvětralou horninou
c) z arabského slova peda, které znamená země
d) převedením českého slova půda, aby bylo
srozumitelné i cizincům
VI. Co znamená pojem pohřbená půda?
a) půda, kterou se zasypávají hroby
b) půda, na které se vytvoří skládka
c) půda, kterou přikryje jíl při povodních nebo zasype
písek při větrných bouřích
d) půda pod hladinou moře
VII. Co je ukazatelem úrodnosti půdy?
a) úrodná půda má mocný humusový horizont
b) úrodná půda obsahuje co nejméně organických
látek
c) úrodná půda má vysokou hladinu podzemní vody
d) úrodná půda je složena pouze z organických látek

VIII. Která látka nepatří mezi základní půdní
živiny?
a) vápník
b) platina
c) fosfor
d) dusík

XII. Za jak dlouho se ve středoevropských
podmínkách vytvoří 1 cm půdy?
a) za 1 rok
b) za 10 let
c) za 100 let
d) za 1000 let

IX. Který z těchto minerálů nepatří mezi druhotné
(vzniklé v půdě)?
a) illit
b) kaolinit
c) zirkon
d) smektit

XIII. Co znamená pojem eroze?
a) obohacování půdních horizontů minerálními látkami
b) odnos půdy větrnou činností či vymílání vodou
c) propad půdy na místech, která jsou poddolovaná
d) vyplavování živin z půdy při kyselých deštích

X. Seřaďte tyto typy půd od těch s největším
obsahem humusu po ty s nejmenším obsahem:
1. hnědozemě 2. podzoly
3. šedozemě 4. černozemě
a) 4, 3, 1, 2
b) 3, 2, 1, 4
c) 1, 4, 2, 3
d) 2, 1, 3, 4
XI. Které z těchto půd jsou bezprostředně
ovlivňovány vodou?
a) černozemě
b) hnědozemě
c) rendziny
d) nivní půdy

Téma: Půda a voda
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XIV. Jakou rychlostí u nás ubývá půda vlivem
eroze?
a) 5 cm za 1000 let
b) 5 cm za 100 let
c) 5 cm za 10 let
d) 5 cm za 1 rok
XV. Proč někteří lidé pojídají půdu?
a) protože jim chybí některé minerály v běžné stravě
b) souvisí to s etnickými zvyky
c) při rituálu se člověk pojídáním půdy dostává
do jiného stavu vědomí
d) je to hloupost, lidé přece půdu nepojídají
Správné odpovědi najdete na str. 70.

další kvízy jsou připraveny na portále o neživé přírodě Svět geologie:
http://www.geology.cz/svet-geologie/kvizy
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Co se ukrývá ve středu Země? A co zemský povrch,
víme o něm opravdu všechno?
Některé z tajů naší planety odkrývá e-learningová lekce Sluneční soustava a země.
Před kvízem si prostudujte pracovní listy.

E-LEARNING A PRACOVNí LISTy: Svět geologie/Pro učitele
http://www.geology.cz/svet-geologie/ucitele
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téma: Slunenční
soustava a Země
I. Co nám říká pojem geotermální energie?
a) je to tepelná energie sopek
b) je to tepelná energie zemské kůry
c) je to tepelná energie zemského pláště
d) je to tepelná energie zemského nitra; její zdroj je
hlavně v rozpadu radioaktivních prvků
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II. Co znamená zkratka NIfE?
a) zemské nitro složené z niklu a feromonu
b) zemské nitro složené z nitridu a železa
c) zemské nitro složené z niklu a železa
d) zemské nitro složené z hliníku a hořčíku

III. Kdy se přibližně zrodilo Slunce?
a) před 4,5 miliony let
b) před 4,5 miliardami let
c) před 2,8 miliardami let
d) před 2,8 miliony let

IV. Co znamená pojem konvekční proudění?
a) sluncem ohřátý povrch zemské kůry přenáší teplo
dolů k zemskému jádru
b) pohyb hmot v zemském nitru vyvolaný teplotními rozdíly
c) označuje pohyby vesmírných mlhovin
d) označuje pohyby mořských proudů od rovníku
směrem k pólům
V. Která část Země je kapalná?
a) vnější jádro
b) vnitřní jádro
c) zemský plášť
d) oceánská kůra
VI. Která zemská vrstva je složena
z velké části z hliníku a křemíku?
a) svrchní plášť
b) spodní plášť
c) vnitřní jádro
d) zemská kůra
VII. Co si představíte pod pojmem Mohorovičičova
(neboli Moho) diskontinuita?
a) tekuté rozhraní mezi vnějším a vnitřním zemským
jádrem
b) nesouvislost, rozhraní mezi zemskou kůrou
a pláštěm, kde se lámou a odrážejí seizmické vlny
c) přechodové pásmo mezi oceánskou a pevninskou
kůrou s natavenými horninami
d) nesoulad zemské oběžné dráhy a oběžné dráhy
Měsíce, který způsobuje slapové jevy

VIII. Vyberte tvrzení, které platí pro oceánskou kůru?
a) na povrchu je granitová vrstva a pod ní vrstva čedičová
b) na povrchu je vrstva čedičová a pod ní vrstva granitová
c) na povrchu jsou usazené horniny a pod nimi čedičová
vrstva
d) je složená pouze z čedičových hornin a jiných vyvřelin

XII. Který z těchto minerálů bychom nenašli
v plášťové hornině?
a) olivín
b) granát
c) pyroxen
d) ametyst

IX. Kde byste hledali nejhlubší vrt do Země,
který je hluboký 12 626 m?
a) na poloostrově Kola v rusku
b) na poloostrově Cola v USa
c) v Německu v Horní Falci
d) v největším dole na diamanty v Jihoafrické republice

XIII. Přečtěte si pozorně definici a vyberte správný
pojem, který popisuje: počet metrů, o které s rostoucí
hloubkou pod povrchem stoupne teplota o 1 °C.
a) geotermální stupeň
b) teplotní stupeň
c) geotermický stupeň
d) geotermální gradient

X. Co je to xenolit?
a) vzácný minerál ze zemského pláště
b) úlomky hornin a minerálů vytržené z okolních hornin
při pohybu magmatu z hlubin k povrchu
c) kámen z hlubin, který nosila na krku princezna Xena,
dodával jí sílu
d) minerál, který se tvoří v oceánské kůře
XI. Jak se mohou dostat plášťové horniny
na povrch?
a) nataví se, sopky je vyvrhnou a na povrchu znovu utuhnou
b) jsou odhaleny v obrovských dolech po odtěžení
nadložních vrstev
c) jsou vytrženy a vyzdviženy tektonickými pohyby
podél velkých zlomů
d) v podmořských příkopech jsou tyto horniny
obnaženy

Téma: Slunenční soustava a Země

KVÍZY

XIV. Jak vznikl Měsíc?
a) po nárazu planetky do země se odlomily kusy hornin,
které se poté shlukly, a z nich se stal postupně Měsíc
b) nemá se zemí nic společného, je to planetka, kterou
si země přitáhla svou gravitací
c) Mars byl původně větší, po nárazu meteoritu se
rozdělil a menší část si země přitáhla k sobě gravitací
d) byl stvořen Bohem sedmý den, aby v noci lidem svítil
XV. Co je regolit?
a) obecný název pro zvětralinový povrch země, Měsíce
i dalších planet
b) hornina vznikající při sopečných výbuších
c) směs úlomků a prachu na povrchu Marsu
d) plášťová hornina z hlubokomořských příkopů
Správné odpovědi najdete na str. 70.

další kvízy jsou připraveny na portále o neživé přírodě Svět geologie:
http://www.geology.cz/svet-geologie/kvizy
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Správné odpovědi:
Téma: Hlavní geologické procesy
I. b, II. a, III. c, IV. c, V. a, VI. c, VII. b, VIII. c, IX. a, X. d, XI. b, XII. c, XIII. a, XIV. c, XV. c
Téma: Horniny a nerosty
I. c, II. c, III. c, IV. a, V. b, VI. d, VII. b, VIII. c, IX. d, X. a, XI. d, XII. b, XIII. a, XIV. a, XV. b
Téma: Vývoj organismů na Zemi
I. c, II. b, III. b, IV. b, V. c, VI. a, VII. c, VIII. d, IX. d, X. d, XI. a, XII. c, XIII. b, XIV. b, XV. b
Téma: Přírodní rizika
I. c, II. d, III. b, IV. d, V. b, VI. c, VII. b, VIII. c, IX. b, X. d, XI. a, XII. b, XIII. a, XIV. b, XV. d
Téma: Geologický vývoj a stavba území ČR
I. c, II. d, III. a, IV. c, V. d, VI. a, VII. b, VIII. d, IX. a, X. d, XI. c, XII. b, XIII. b, XIV. b, XV. c
Téma: Nerostné suroviny
I. c, II. b, III. d, IV. d, V. a, VI. c, VII. b, VIII. b, IX. a, X. c, XI. d, XII. c, XIII. d, XIV. a, XV. c
Téma: Půda a voda
I. d, II. b, III. c, IV. d, V. a, VI. c, VII. a, VIII. b, IX. c, X. a, XI. d, XII. c, XIII. b, XIV. b, XV. a
Téma: Sluneční soustava a Země
I. d, II. c, III. b, IV. b, V. a, VI. d, VII. b, VIII. c, IX. a, X. b, XI. c, XII. d, XIII. c, XIV. a, XV. a
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Pro pochopení geologických jevů je nejlepší zajít se na ně podívat přímo do terénu. Proto jsme pro vás vybrali jedenáct výletů na zajímavá místa
Čech a Moravy. Pro mnohé z vás bude jistě překvapením, kolik přírodních krás a geologických útvarů lze v české krajině nalézt a prozkoumat. Každá
vycházka je podrobně popsána a nechybí ani přehledná mapka navržené trasy.

Bílé kameny
Divoká Šárka
Hranická propast
Hruboskalské skalní město
Profil křídovými horninami u Klokočských Louček
Nová Ves u Kolína
Sprašová rokle u Zeměch
Škvorec, Třebohostice – Lom Na Plachtě
Vinařická hora
Zbraslav

Vycházky

VYcháZKY

Čas: 2 hod.
Foto Z. Táborský

bílé kameny
Zdeněk táborský

Liberecký kraj
GPS: 50°48‘6“N, 14°51‘13“E

bÍLé KAMENY
rynoltice
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Liberec

Bílé kameny

VYcháZKY

2

1

1. autobusová stanice Rynoltice-Jítrava  2. PP Bílé kameny
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Foto Z. Táborský

Bílé kameny

VYCHÁZKY

Úvod
Navštívíme zajímavý, zdálky viditelný skalní
útvar, nápadný svou bělostí a zaoblenými tvary,
připomínajícími mohutné hřbety odpočívajících
slonů. Proto jsou někdy označovány jako Sloní
skály. Jsou vysoké až 20 metrů.
Lokalita se nachází v Libereckém kraji
zhruba 1 km severně od obce Jítrava, poblíž silnice
z Liberce do Děčína, na kraji lesa na úpatí vrchu
Vysoká. Skály jsou dobře viditelné ze silnice,
u které je možno zaparkovat a dojít po polní cestě
až na místo. Můžete použít také vlak, vystoupit
na zastávce Rynoltice na trati Liberec – Jablonné
v Podještědí a odtud se vydat po zelené turistické
značce, nebo autobus, vystoupit na zastávce
Horní Sedlo a odtud po červené turistické značce.

Geologická charakteristika skal
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Detail zadní části Bílých kamenů.

Šikmá puklina mezi dvěma
skalními bloky.

Foto Z. Táborský

Foto Z. Táborský

Celkový pohled na Bílé kameny.
Foto Z. Táborský

Bílé kameny vznikly v druhohorách před 100 miliony lety
na dně křídového moře. Tvoří osamocenou, morfologicky výraznou skupinu skal, tvořenou šikmo skloněnými
vrstvami světlých svrchněkřídových křemenných, kvádrových, středně až hrubě zrnitých pískovců, vyzdvižených
a nakloněných ve třetihorách díky tektonickým pohybům
na lužickém zlomu. Během následující eroze docházelo
k postupnému obrušování skal a rozšiřování puklin.
Dnes je útvar rozdělen trojicí svislých puklin na několik
malých bloků. Pískovec má ve vrchní části skal výraznou
příměs kaolinitu, který dává skalám charakteristické bílé
zabarvení a oblé tvary a nemá patrnou vrstevnatost.
Spodní části skal jsou tvořeny méně kaolinickým materiálem, mají patrnou vrstevnatost se šikmým sklonem vrstev. Stejnoměrně zrnité partie byly při zvětrávání ohlazeny rovnoměrněji do oblých, hřibovitých až kulovitých
tvarů, hrubozrnnější partie byly více postiženy selektiv-

Dobře viditelné šikmé zvrstvení
ve spodní části.

ním zvětráváním. V dolních partiích vznikly vlivem vyvětrání méně odolných, hrubozrnnějších vrstev pískovců oválné puklinové (pseudokrasové) dutiny a jeskyňky
(největší je asi 6 m dlouhá) a také skalní tunel, dlouhý
zhruba 4 metry. Na vrcholu jedné ze skal se nachází zajímavý geomorfologický útvar, dobře vyvinutá oválná
skalní mísa 50 x 30 cm s odtokovým žlábkem.

Pověst o odchodu trpaslíků
K Bílým kamenům se váže pověst o odchodu trpasličího
národa. Mladé pasačce jednou svěřil stařešina skřítků klíček od jejich pokladny, aby ho pohlídala do doby, než se
skřítčí národ vrátí zpět do Lužických hor. dívka klíček pečlivě
uschovala a čekala a čekala, ale trpaslíci se už nikdy nevrátili.

Pískovec a kaolinit
Ještě bychom si mohli povědět něco o hornině pískovci
a minerálu kaolinitu.
Pískovec – zpevněná usazená úlomkovitá hornina s výraznou převahou zrnek křemene, tmelených jílem, karbonáty, limonitem apod. Používá se například ve stavebnictví a sochařství.
Kaolinit – vodnatý hlinitokřemičitan patřící do skupiny jílových minerálů. Jméno dostal podle lokality Kao-Ling v Číně.
Používá se pro výrobu porcelánu. Vzniká především rozkladem živců i jiných silikátů ve vlhkém a teplém tropickém
podnebí. U nás se těží v okolí Karlových Var a Plzně.

Přírodní památka
Jako neobvyklá ukázka zvětrávání křídových pískovců byly Bílé kameny vyhlášeny přírodní památkou

a vede kolem nich naučná stezka „Lužické a Žitavské
hory“.

Zamyslíme se nad několika otázkami
1. Proč mají skály zrovna takový zaoblený tvar a ne třeba
nějaký hranatý nebo takový, jaký známe z jiných podobných území, jako jsou třeba Prachovské skály nebo skály
v okolí Kokořína?
2. Proč jsou tak bílé, když většina jiných skal je barevná?
3. Skály jsou z doby, kdy se u nás vyskytovali velcí suchozemští dinosauři, mořští i létající plazi, žraloci a řada
dalších vymřelých živočichů i rostlin. Je pravděpodobné,
že bychom v těchto skalách našli jejich zbytky?
4. Jak se od sebe liší hornina a minerál? Nebo je to různý
výraz pro stejnou věc?
5. Vyplatilo by se těžit zde kaolinit na výrobu porcelánu?
6. Co by bylo dobré udělat pro lepší ochranu lokality?

Odpovědi

snad s výjimkou nějaké pevné schránky (ulita, mušle)
nebo žraločího zubu, ale i na ty je lépe vypravit se na nadějnější lokality.
4. Minerál je prvek nebo chemická sloučenina, zpravidla krystalická, která se dá vyjádřit chemickým vzorcem,
např. křemen Sio2, halit (sůl kamenná) NaCl, kaolinit
al4(oH)8Si4o10 a několik tisíc dalších, zatímco hornina se
skládá z minerálů, např. křemenný pískovec s kaolinickým tmelem nebo žula, ta se většinou skládá z křemene, živců (ortoklas a plagioklas), slíd (biotit a muskovit),
amfibolu a může obsahovat i menší množství apatitu,
granátu, magnetitu, zirkonu a dalších minerálů.
5. Samozřejmě že ne, ekonomické zájmy by neměly převyšovat zájmy ochrany přírody.
6. zamezit vstupu návštěvníků na skály a odstranit příliš
blízko rostoucí stromy. Jak nohy návštěvníků, tak větve
blízko rostoucích stromů zanechávají na skalách viditelné stopy.

Bílé kameny

VYcháZKY

1. Horní část skal nemá vyvinutou vrstevnatost a mezi
křemennými zrny je vysoký podíl kaolinického tmelu.
To způsobuje neobvyklý, pravidelný způsob zvětrávání.
Na většině jiných míst se horninové vrstvy liší složením,
zrnitostí i tvrdostí, a zvětrávají tedy různou rychlostí.
2. Bílá barva je způsobena vysokým obsahem minerálu
kaolinitu.
3. Pro zachování zkameněliny je potřeba, aby živočich
nebo rostlina byli rychle pohřbeni další vrstvou, např.
písku, jílu, sopečného popela ap. Většina organických
zbytků se beze zbytku rozloží. Nalezení nějaké zkameněliny tedy na tomto místě není příliš pravděpodobné,

další průvodce pro výlety do terénu lze stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:
http://www.geology.cz/svet-geologie/vylety/vylety
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Čas: 2–2,5 hod.
Foto V. Ziegler

Divoká Šárka
Václav Ziegler

Středočeský kraj
GPS: 50°5‘34“N, 14°19‘29“E

DIVOKá ŠárKA

Praha
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VYcháZKY
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1. začátek vycházky u zastávky Divoká Šárka  2. vstup do soutěsky Džbán – buližníky  3. soutěska Džbán  4. niva Šáreckého potoka  5. Nebušické skály
 6. kamenné moře za Čertovým mlýnem  7. výchozy proterozoických břidlic  8. konec vycházky u zastávky Nádraží Veleslavín
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Foto V. Ziegler

Divoká Šárka

VYCHÁZKY

Úvod
Vycházku započneme u konečné stanice
tramvaje v Dolní Liboci (zastávka Divoká Šárka), odkud
sejdeme do soutěsky Džbán a po asfaltové cestě
projdeme údolím Divoké Šárky. Za skálou, která se
jmenuje Dívčí skok, budeme stoupat k tábořišti Džbán
a ulicí Na Luzích se dostaneme ke stanici tramvaje
Nádraží Veleslavín, kde bude konec vycházky.
Vycházka vás zavede do Divoké Šárky,
kde se seznámíme s horninami staršího
proterozoika (starohor), zejména s krásnými
odkryvy buližníků v soutěsce Džbán. A nejen
to. Půjdeme pak v nivě Šáreckého potoka, ve které
potok pěkně meandruje, kolem této nivy se
vytvořilo kaňonovité údolí. Kromě geologických
zajímavostí můžete pozorovat i zdejší živou
přírodu, která je rovněž velmi bohatá. Divoká Šárka
byla v roce 1964 vyhlášena za vůbec první zvláště
chráněné území tehdejší Prahy. Z geologického
hlediska je zde povolen povrchový sběr
geologických vzorků.

Foto V. Ziegler

Kozákova skála.

Vybavení
Rozhodně si s sebou vezměte geologické kladívko (nemáte-li, poslouží i zednické či obyčejné), tužku, zápisník, skládací či pásmový metr, staré noviny
(na zabalení odebraných geologických vzorků) a lupu,
abyste si mohli prohlédnout drobné minerály na místě samém. Dobré je také s sebou mít zabezpečenou
lahvičku octa (8 %). A třeba také fotoaparát. Mohl by
se nám hodit.

Charakter krajiny
Krajina okolí Divoké Šárky.
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Divoká Šárka je součástí údolí Šáreckého potoka. To je hluboce zaříznuté v proterozoických horni-

nách a dále k severu i v ordovických horninách, a to
bez patrné závislosti na jejich směru, rozpukání či
tvrdosti. Je to příklad epigenetického údolí. To bylo
původně založeno v téměř vodorovně uložených
křídových horninách, po jejichž odnosu už byl tok
potoka tak zaříznutý do skalního podloží, že nemohl změnit směr a dál a dál údolí prohluboval. Tímto
způsobem vznikla, hlavně ve středních Čechách, řada
říčních údolí. Dříve než sestoupíme do soutěsky Divoké Šárky, zajděme na Šestákovu skálu. Je necelých
150 m od konečné zastávky tramvaje ve směru k letišti. Z ní je skutečně pěkný rozhled na parovinu nad
Šáreckým údolím a již tady se setkáme s buližníky.

Zde také bývalo sídliště v mladší době kamenné
a nalezeny tady byly krásně zdobené nádoby.

Průzkum lokality

Foto V. Ziegler

Foto V. Ziegler

Vrátíme se zpátky a po červené značce sestoupíme
do soutěsky Džbán k Šáreckému potoku.
Pozor! Schody, po kterých budete sestupovat, jsou už
asi 23 let neudržované a to se podepsalo na jejich stavu.
Proto sestupujte opatrně! Po sestupu se vám po pravé
straně zdvihá hráz džbánské nádrže, ze které vytéká Šárecký potok. Zabočíme doleva k mostku přes potok. Před
mostkem a před vstupem do buližníkové soutěsky si ještě všimněte na stráni staré třešňovky (třešňového sadu).
Dosud je domovem mnoha vzácných a chráněných
druhů organismů. Až přejdeme mostek, dostaneme se
do soutěsky Džbán. A začínáme pracovat. Co všechno
jsme zjistili :
1. Šárecký potok máme nyní nalevo a těsně se přimyká
k téměř kolmé stěně buližníků. To je Šestákova skála.
Po naší pravé straně se těsně k asfaltové cestičce přimy-

Šárecký potok.

ká rovněž téměř kolmá stěna buližníků. Ta patří ke Kozákově skále. Procházíme tak velmi úzkým kaňonem,
kterému se říká soutěska. I tady teče vodní tok a teče
téměř přímo. Tak to v soutěskách bývá. V soutěsce je

Foto V. Ziegler

chladno, na Šestákově skále roste několik druhů vzácných kapradin. Ovšem kolem potoka je rozšířena netýkavka žláznatá. Je to nebezpečná invazivní rostlina, která
u nás vytlačuje původní flóru a faunu.
2. Skály soutěsky budují masivní buližníky. Patří
k starším horninám našeho proterozoika (starohor),
ke skupině kralupsko-zbraslavské. Jsou to velmi
pevné horniny, složené hlavně z mikrokrystalických
shluků (agregátů) křemene s kolísavým podílem uh-

Buližníky.

líkaté hmoty, která jim dává charakteristické tmavě šedé až černé zbarvení. Místy jsou však i světlejší
partie, kde je té uhlíkaté hmoty málo. Tam, kde jsou
v buližnících poruchy (zlomové praskliny), jsou buližníky druhotně zbarveny do červena oxidy železa.
Vznik buližníků není doposud jednoznačně vysvětlen. Autoři se však shodují hlavně na tom, že k jejich
tvorbě přispěly hydrotermální, na křemen bohaté
roztoky, které provázely ve starohorách podmořskou
sopečnou (vulkanickou) činnost. Abychom dokumentovali zdejší buližníky, uděláme si pár fotografií. Určitě
se nám budou hodit k další školní činnosti.
3. Buližníky jsou ve velkých mocnostech velmi odolné
vůči ohybovým deformacím a při vrásnění se lámaly a drtily. Proto jsou prostoupeny sítí světlých kře-

Divoká Šárka

VYCHÁZKY

Detail buližníku.

menných žilek. Tato tektonická porušení, která vznikla
nejvíce při kadomském vrásnění (to bylo koncem
starohor), jsou zdůrazněna množstvím větších puklin,
často vyplněných žilným křemenem. Právě na takových žílách často vznikaly i drobné krystaly křemene. I ty zde můžete najít. Na úpatí Kozákovy skály
určitě najdete mnoho úlomků buližníků i křemenných
žil. Možná i s drobnými krystaly křemene. Prohlédněte
si je lupou a vyberte si takové dva tři vhodné vzorky
pro školní ukázku.
4. Soutěska není dlouhá. Za ní se terén rozšiřuje, svahy se
zmírňují a Šárecký potok zde vytváří údolní nivu,
ve které se jeho tok esovitě kroutí. Správně říkáme, že
meandruje. Údolí je zde zaříznuto v horninách méně
odolných vůči zvětrávání a erozi. Ocitli jsme se v pruhu
drob, prachovců a prachových břidlic kralupsko-zbraslavské skupiny. Jejich výchozy jsou zde opravdu nepatrné. Nejzřetelnější jsou severně od koupaliště těsně
před skálou, které se říká Dívčí skok. V keři na zarostlém
svahu jsou částečně zahliněné malé výchozy prachovců
a drob. V mělkém údolí nad koupalištěm pramení potůček, který se vlévá do Šáreckého potoka. Když ne nic
jiného, tak alespoň ty meandry Šáreckého potoka stojí
za fotografické zdokumentování.
Geologie pro zvídavé / VYCHÁZKY
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Foto V. Ziegler

Foto V. Ziegler

Divoká Šárka
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Dívčí skok.

5. Za koupalištěm a u restaurace Dívčí skok nás cesta
zase přivede do buližníků, které jsou severním pokračováním buližníků ze soutěsky Džbán. Skalní stěna
Nebušické skály na levém břehu potoka asi 350 m
za restaurací je názorným příkladem tektonického
porušení buližníků několika systémy puklin
a zlomů.
Foto V. Ziegler

Buližníkové kamenné moře.

Detail buližníku pod Nebušickou skálou.

6. Pokračujeme dále po proudu potoka a za Čertovým
mlýnem (dnes hezky opraveným) jsou na jižním svahu
údolí nápadné volné sutě (kamenná moře) buližní-
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kových balvanů. Tvořily se zde hlavně při mechanickém
zvětrávání v poslední, würmské době ledové. A jejich tvorba pokračuje i dnes. Kamenná moře za fotografii
stojí a možná že i zde si odeberete jeden či dva vzorky
buližníku.
7. Za osadou Želivka se nám asfaltová cesta stáčí doprava do kopce. Dovede nás až k tramvaji. Ale právě tady,
po pravé straně cesty, si můžeme všimnout hezkých
výchozů starohorních (proterozoických) břidlic
a drob. A můžeme z nich odebrat vzorky. Fotografovat
zde půjde špatně, jsme totiž v hustém lese a světla sem
mnoho neproniká. Ale zkusme to.
8. Až vyjdeme z lesa, otevře se nám výhled doprava
na mísovité temeno Kozákovy skály. Tady se rozkládalo
rozsáhlé slovanské hradiště, které vzkvétalo hlavně
v 7. a 8. století n. l. Třeba právě zde žila panna Šárka,
známá z pověsti o Ctiradovi. Dnes je to významná archeologická rezervace. A za fotografii to opravdu stojí.

A nyní už jen k tramvaji. Vycházka končí, ale ještě bude
trochu práce ve škole.

Úkoly a otázky
Tak už jsme zase ve škole a přinesli jsme si z vycházky nějaký ten materiál. Horniny už máme určené a popsané.
Pokud jsme našli křemenné krystaly, podíváme se na ně
pod lupou a ještě lépe pod mikroskopem či binokulární
lupou. Proč? Abychom je srovnali s těmi, co pocházejí
z odborných atlasů a klíčů, jejichž seznam je na str. 129.
Takže:
1. Dáme se do mikroskopování; pokud si nebudeme
vědět rady, páni učitelé rádi pomohou.
2. Už jsme všechno určili? Ano? Výborně, ale máme
ještě fotografie lomu a jeho částí a také nákresy,
které je třeba upravit tak, aby byly dobře čitelné; to je
nejlepší tak na formát normální čtvrtky, kterému říkáme
formát A4.

Foto V. Ziegler

3. Už máme i nákresy a fotografie? opět výborně! a protože vaši spolužáci, starší i mladší, by rádi věděli, co jste
všechno nalezli při exkurzi, připravíme pro ně výstavku. Ve škole je určitě nějaká uzavíratelná vitrína, kterou
umístíme na volně přístupném a dobře osvětleném
místě. Na zadní stranu vitríny upevníme popsané nákresy a fotografie, na přední plochu pak umístíme horniny
a zkameněliny, k nimž připojíme stručné a výstižné popisky. a výstavka je hotová! a myslím si, že se rádi podívají i páni učitelé.
4. Nakonec se pokuste zodpovědět otázku: Jak asi vypadala Divoká Šárka v poslední době ledové? Jak
asi mohlo vypadat dno starohorního moře? Bylo
hluboko pod mořskou hladinou, nebo bylo moře
mělké? K tomu všemu by vám měly pomoci poznatky,
které jste během vycházky a při studiu literatury získali.

Divoká Šárka
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Výchozy proterozoika v korytu Šáreckého potoka.

další průvodce pro výlety do terénu lze stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:
http://www.geology.cz/svet-geologie/vylety/vylety
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Čas: 2–3 hod.
Foto Z. Táborský

hranická propast
Zdeněk táborský

Olomoucký kraj
GPS: 49°31‘56“N, 17°45‘3“E

hrANIcKá PrOPASt

hranice

teplice nad bečvou
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Hranická propast
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1
2
3
4

5
6

1. vlakové nádraží Hranice na Moravě – město  2. autokempink Hranice na Moravě  3. vyhlídka U Svatého Jana  4. zřícenina hradu Svrčov
 5. Hranická propast  6. vlakové nádraží Teplice nad Bečvou
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Úvod
Nedaleko města Hranice na Moravě se nachází malé, ale významné krasové území, ve kterém můžeme pozorovat celou řadu krasových jevů, z nichž nejzajímavější
jsou aragonitové jeskyně a nejhlubší česká propast. A k této propasti nás dnešní vycházka zavede. Propast je volně přístupná, a proto je třeba zvýšené opatrnosti
a rozhodně nevstupovat za zábradlí.
Propast se nachází na kopci Hůrka. Dostaneme se k ní nejlépe z vlakového nádraží Teplice nad Bečvou (vzdálenost cca 250 m), můžeme se ale také vydat od kempu
v Hranicích na Moravě (vzdálenost cca 1500 m). Pokud půjdeme z nádraží v Teplicích, projdeme podchodem pod železniční tratí a budeme stoupat do strmého kopce
kolem hlubokého závrtu. Z Hranic bychom stoupali lesem do mírnějšího svahu kolem vyhlídky U Svatého Jana a zbytků středověkého hradu Svrčov.

Foto Z. Táborský

Hranická propast

VYCHÁZKY

Horní část Hranické propasti.
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Geologická charakteristika
Propast se nachází v devonských vápencích, které jsou
silně tlakově postiženy a místy i zvrásněny. Ukládaly
se na dně teplého moře a lze v nich nalézt zkameněliny mořských živočichů, zejména korálů, konodontů,
mlžů a mnohých dalších. Na některých místech v okolí
byly nalezeny zkameněliny vrtavých mlžů, které ukazují
na přítomnost příbojové zóny tehdejšího moře.
V třetihorách zde panovalo teplé podnebí a devonské
vápence byly částečně denudovány. Koncem třetihor
sem proniklo moře a vzniklé devonské kopce zmizely
pod jílovými sedimenty.
Propast má obdélníkový půdorys, zhruba 50 x 100 metrů
a hloubka k hladině jezírka s minerální vodou je 70 metrů. Hloubka jezírka nebyla dosud ještě změřena. Zatím
se udává největší potvrzená hloubka 274,5 metru, z toho
205 metrů pod hladinou jezírka. Měření sondou v roce
1961 ukázalo dokonce hloubku 268 metrů, a přitom
nedosáhlo dna. Skutečná hloubka propasti je pravděpodobně mnohem větší.
Nejvyšší část propasti je tvořena třetihorními pískovci, ze
kterých jsou také schody vedoucí k jezírku.
Součástí propasti je i jeskyně nad hladinou vody, tzv. Suchá rotunda. Tato jeskyně a další rozsáhlé, členité podvodní prostory byly objeveny během podrobných a dlouhodobých výzkumů jezírka skupinou potápěčů. Zatím
nejhlubší ponor provedl v roce 1993 M. Pauwels, který

se potopil s dýchacím přístrojem naplněným směsí kyslíku s heliem do hloubky 155 metrů. S kyslíkovým dýchacím přístrojem se do hloubky 100 metrů potopil v roce
1985 M. Černík.
Minerální voda v jezírku je nasycena také oxidem uhličitým a kachny, které na hladině omylem přistanou, už
většinou neodletí, nýbrž během krátké chvíle zahynou.
Propast vznikla působením teplé minerální vody, kyselky, vystupující z hloubky po puklině a následným zřícením stropu. Puklina vznikla během alpinského vrásnění,
v době, kdy se tvořily Alpy a Karpaty. Propast proto může
být stejně hluboká, jako je mocnost vápenců, možná až
900 metrů. Jedná se tedy o hydrotermální kras. Běžné
propasti tak hluboké být nemohou, protože vznikají buď
od povrchu zvětšováním závrtů, nebo zborcením stropů
jeskyň působením povrchových vod.
První písemné zmínky o Hranické propasti pocházejí už
ze 16. století a je také zakreslena v Komenského mapě
Moravy.
K propasti se váže mnoho různých pověstí. Podle jedné
z nich vznikla propast, když se tudy i s kočárem propadl
do pekla loupeživý pán z nedalekého hradu Svrčova.

Malý slovníček některých krasových jevů
Dolomit – karbonátová hornina tvořená uhličitanem
hořečnatovápenatým, CaMg (CO3)2.

Podle pověsti do propasti skočil na koni moravský
král Mojmír II., aby totéž v noční temnotě udělali jeho
pronásledovatelé z řad zrádných velmožů ohrožujících
Moravu.

Hranická propast

Foto Z. Táborský
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Dvě otázky na závěr
1. Víte, jaký je rozdíl mezi vápencem a mramorem? obě
horniny jsou tvořeny uhličitanem vápenatým.

2. znáte ještě nějaká jiná krasová území České republiky?

dolní část Hranické propasti s jezírkem a skupinou potápěčů.

Ponorný potok – vodní tok, který náhle mizí v závrtech
nebo otvorech v zemi.
Škrapy – drobné dolíky nebo žlábky s ostrými hranami
vznikající na obnaženém vápenci nebo dolomitu působením dešťové vody.
Vápenec – karbonátová hornina tvořená uhličitanem
vápenatým (CaCo3).
Vyvěračka – místo, kde ponorný vodní tok vyvěrá (vrací
se) na povrch.
Závrt – velmi častý krasový jev. Jde o kruhovou jámu
o průměru několika metrů až mnoha desítek metrů,
vzniklou rozpouštěním vápence, případně dolomitu.
dno bývá spojeno s podzemními prostorami, je ale většinou zavaleno.

Odpovědi
1. Mramor je krystalický vápenec vzniklý z usazeného
vápence přeměnou (metamorfózou), to znamená překrystalizováním původní sedimentární horniny v zemské
kůře vlivem vysokého tlaku a teploty. V mramoru tedy
nenajdeme žádné zkameněliny živočichů ani rostlin.
2. Největší a nejznámější je Český kras (u Berouna) a Moravský kras (u Brna). Kromě nich je však v České republice
několik set větších či menších krasových území a jeskyň, z nichž však jenom nepatrná část je otevřena pro
veřejnost, například jeskyně Bozkovské, Javoříčské, Mladečské, Chýnovská, Na Pomezí, Na Špičáku, Na Turoldu
a další.

Hranická propast je zařazena mezi Národní přírodní rezervace.

další průvodce pro výlety do terénu lze stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:
http://www.geology.cz/svet-geologie/vylety/vylety
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Čas: 4 hod.

hruboskalské skalní město
Václav Ziegler

Liberecký kraj
GPS: 50°33‘43“N, 15°11‘48“E

SEDMIhOrKY
turnov
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Foto V. Ziegler
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Hruboskalské skalní město
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2
16

15
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17
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1. ŽST Sedmihorky  2. Lázně Sedmihorky  3. skalní okno u sv. Prokopa  4. Myší díra a zámek Hrubá Skála  5. Adamovo lože  6. aeroxysty na skalách
 7. arboretum Bukovina  8. vyhlídka Na Kapelu  9. vyhlídka U Lvíčka  10. útvary pseudokrasu (pseudozávrty)  11. hrad Valdštejn  12. řícení skal pod Valdštejnem
 13. útvary pseudokrasu (jeskyně a převisy)  14. U Čertovy ruky  15. rybníček s přesličkou nejvyšší (Equisetum maximum)  16. Josefův pramen
 17. Antonínův pramen
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Foto V. Ziegler

Úvod
Vyjdeme ze železniční stanice Sedmihorky (dříve Karlovice-Sedmihorky) a po modré
turistické značce krásnou lipovou alejí dojdeme do Lázní Sedmihorek. Z nádvoří lázní nás
povede zelená turistická značka skalním městem na Hrubou Skálu a odtud po červené
značce po temeni skalního města dojdeme na hrad Valdštejn. Pod hradem stezka odbočí
vpravo a spolu se žlutou turistickou značkou nás dovede zpět na vlakovou zastávku, odkud
jsme vyšli.
Vycházka vás zavede do jednoho z nejkrásnějších skalních měst Českého
ráje, do Hruboskalského skalního města. Seznámíte se zde se vznikem skalních měst
Českého ráje, s tvary skal a jejich povrchovým zvětráváním, určitě navštívíte místní
arboretum, protože i to stojí za vidění, stejně jako tři významné památkové objekty (hrady
Hrubou Skálu a Valdštejn a také
Lázně Sedmihorky) a uvidíte i zdejší
léčivé prameny, které jsou rovněž
geologickou zvláštností. A i když
s sebou budete mít geologické či
jiné kladivo, asi ho tentokrát mnoho
potřebovat nebudete. Úlomků
pískovců je po cestě dost a navíc je
zdejší skalní město přírodní rezervací.
Z geologického hlediska je zde
povolen povrchový sběr
geologických vzorků, ale spíše než
to, budeme raději při exkurzi
fotografovat. Značnou část cesty
půjdeme po zdejší naučné stezce.
Hrubá Skála z Mariánské vyhlídky.
Foto V. Ziegler

Hruboskalské skalní město
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Skalní okna u sv. Prokopa.
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Vybavení

Charakter krajiny

Rozhodně si s sebou vezměte geologické kladívko (nemáte-li, poslouží i zednické či obyčejné), tužku, zápisník,
skládací či pásmový metr, staré noviny (na zabalení odebraných geologických vzorků) a lupu, abyste si mohli
prohlédnout drobné minerály na místě samém. Dobré
je s sebou mít také zabezpečenou lahvičku octa (8 %).
A třeba také fotoaparát. Ten se vám tady bude hodit.

Charakterizujte vlastními slovy krajinu a její reliéf.
Hruboskalská plošina se známým skalním městem je
na severozápadě ohraničena údolím Jizery, na severovýchodě údolím Libuňky, a to od Turnova k Borku, na jihovýchodě, jihu a jihozápadě údolími Želejovského potoka
a Žehrovky. Nad skalními bloky s plochými temeny vyniká čedičová kupa Vyskeře a okolí Hrubé Skály. Ústřední
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částí je pak rozsáhlé Hruboskalské skalní město,
geomorfologicky nápadné nahromadění skalních
útvarů, které vznikají ve vlhkých oblastech, dešťový ron
se však rychle vsakuje do propustných hornin a podle
puklin se zařezávají do skalního podkladu hluboká údolí;
na horniny pak intenzivně působí dešťová, větrná i chemická a biochemická eroze, vznikají skalní věže a skalní
stěny s dalšími průvodními jevy (voštiny, římsy a četné

pseudokrasové jevy). Charakter zdejší krajiny je nejlépe patrný při pohledu z okna vlaku, který vás doveze z Turnova do Sedmihorek.

2. Z Myší díry vyjdeme na prostranství před zámkem
Hrubá Skála. Naproti zámku je pískovcová věž Prachovna, ze které je krásný pohled na zámek samotný,
stejně jako na celé skalní město a směrem k severu
na Kozákov. Odtud pokračujeme po červené turistické
značce po temeni skalního města. Jen místy scházíme
mezi skalní bloky, na kterých je velmi dobře patrné
voštinové zvětrávání povrchu pískovců. Voštiny
neboli aeroxysty jsou jamkovité prohlubně na skal-

Průzkum lokality

Foto V. Ziegler

Foto V. Ziegler

Od zastávky vlaku v Sedmihorkách (dříve Karlovice-Sedmihorky) se vydáme krásnou a prastarou lipovou
alejí do Lázní Sedmihorek. Celou tu cestu procházíme
úvalem (nivou) říčky Libuňky. Prý tady bývalo po skončení poslední doby ledové před 12 tisíci lety protáhlé
jezero. Nejnovější výzkumy však ukazují, že jezero to nebylo, spíše bažinatá oblast. Budeme-li sledovat žlutou
a modrou turistickou značku, dostaneme se brzy mimo
hlavní silnici do Zátiší. Ještě před vstupem do lesa je při
pohledu k severu krásně vidět nejvyšší hora Českého
ráje Kozákov (744 m n. m.). Asi po dvou stech metrech

Foto V. Ziegler

Co budeme pozorovat a fotografovat:
1. Již v lese před vstupem do skalního města se objevují
samostatné, zřícené skalní bloky jako památka dávných
geologických pochodů zvětrávání. Ovšem nejnápadnějším útvarem před vstupem do soutěsky, která nás
dovede k soše sv. Prokopa, je krásné skalní okno. Skalní okno je větší či menší otvor vznikající větrnou korazí
v tenkých stěnách hornin, tady pískovců, a je obvykle
umístěno ve stěně výše nad zemí. Soutěskou projdeme
okolo barokní sochy sv. Prokopa a po pravé straně si
všimneme opět skalního řícení větších či menších
balvanů. Přejdeme pak lesní cestu ze Sedmihorek
na Doubravici a nad námi se objeví mohutné skalní

Hruboskalské skalní město
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Aeroxysty u Hrubé Skály.

Dračí skály.

Pohled ze Zátiší na Kozákov.

dorazíme na lázeňské náměstí, na kterém vyniká především altán. Z náměstí v Lázních Sedmihorkách se vydáme dále po zelené turistické značce, která nás povede
zpočátku bukovým lesem do kopce směrem k Hrubé Skále. A nezapomeňte, že jdete po naučné stezce
ochrany přírody, která vám také bude zdrojem cenných
informací. Brzy se před námi objeví první skalní útvary.

věže Dračích skal a o kousek dál pak i zámek Hrubá
Skála, který je vystavěn na mohutném skalním
bloku. K němu se dostaneme stoupáním velice úzkou soutěskou, zvanou Myší díra. Soutěskou označujeme hluboké, úzké údolí s téměř kolmými (někdy
i převislými) stěnami, na jehož dně teče potok nebo
řeka. Tady sice ani potok, ani řeka nejsou, ale jsou zde
odkryty zajímavé podložní polohy pískovců, se kterými
se na zemském povrchu setkáváme jen zřídka. Některé
tyto polohy jsou silně prostoupeny rezavým limonitem (hnědelem).

ních stěnách oddělené často jen tenkými mezistěnami a vznikají složitými zvětrávacími pochody, obvykle
kombinací chemického a eolického (větrného) zvětrávání. Právě na stěnách zdejších skalních bloků jsou
krásně vyvinuté.
3. Cesta nás dále vede k arboretu Bukovina. To je
název zdejší hájovny, okolo které bylo arboretum zřízeno. Původní arboretum založil v letech 1860–1862
majitel hruboskalského panství hrabě L. Aehrenthal
za účasti lesníka Leopolda Angra. Kromě našich dřevin
jsou zde také dřeviny pocházející ze Severní Ameriky
a ze střední Asie a Ruska. Stromy jsou zde očíslovány
a jsou u nich vysvětlující tabulky. Za návštěvu určitě
stojí, i když máme primární zájem o jevy geologické.
Fotografujte, fotografujte!
Geologie pro zvídavé / VYCHÁZKY
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Foto V. Ziegler

je vybudováno Hruboskalské skalní město. V některých
úlomcích se dá objevit jádro zkameněliny ústřice druhu
Rhynchosteron suborbiculatum.

4. To už se blížíme k vyhlídkám na zdejší skalní město.
Ať už je to vyhlídka Na Kapelu, vyhlídka U Lvíčka či

dobné tvarům v krasových horninách (vápencích),
ale vznikly jinými pochody než rozpouštěním v různých
typech vyvřelých, usazených (hlavně pískovce a slepence)
a přeměněných hornin. Tady jde o pseudokras pískovcový. K pochodům, které vytvářejí pseudokras, patří zejména
zvětrávání (hlavně chemické a mechanické), svahové pohyby, chemické vyplavování a pochody za působení mrazu, větru, vody a organismů. Nejčastějšími tvary jsou zde
pseudozávrty, útvary okrouhlého tvaru, mající v průměru obvykle 20–50 m. Pseudozávrty vznikají vyplavením
materiálu po puklinách pískovců směrem do roklí. Vyfotografujte či nakreslete tyto zajímavé tvary!
5. To už se blížíme pomalu k hradu Valdštejn. Ještě než
k němu dorazíme, projdeme uměle vytvořeným zářezem, ve kterém je odkryta poloha slepenců. Slepenec
je hornina vzniklá stmelením drobných i větších valounů hornin nebo křemenů (tady jde výhradně o křemeny) a tmelem je rezavá hmota – limonit (vodnatý oxid
trojmocného železa). Určitě si tu polohu vyfotografujte.
U hradu Valdštejn si můžete dát v malé restauraci limonádu či párek v rohlíku a od hradu Valdštejn pokračujeme po žluté značce směrem k Sedmihorkám. Pod
hradem došlo nedávno k přírodnímu zřícení skály, tak si
v té zatáčce můžete odebrat vzorek pískovce, z něhož

vyhlídka Deštivá, odevšad je vidět překrásné útvary
zdejšího skalního města – věže, sloupy, jehly i hluboké
rokle či seskupení skal nebo pohledy do kraje (na severovýchod) na Kozákov, Hamštejn či Kopaninu. Ovšem
na druhé straně cesty, v lese, jsou k vidění také zajímavé
věci. Tady na temeni skalního bloku jsou dobře vyvinuty
tvary pseudokrasu. Pseudokras je soubor povrchových i podzemních tvarů, které jsou vzhledově obGeologie pro zvídavé / VYCHÁZKY

Skalní řícení pod Valdštejnem.

6. Opět procházíme mezi útvary skalního města a vidíme je tentokráte odspodu. Na některých místech jsou
dobře vidět i jeskyně a skalní převisy, které jsou pro
skalní město charakteristické. Asi po necelém kilometru
cesty dojdeme k mohutné skupině skalních věží Čertova ruka a za dalších asi 250 m k lesnímu rybníčku. U hráze rybníčka je naleziště naší největší přesličky Equisetum
maximum.
Foto V. Ziegler

Záběr ze skalního města.

Foto V. Ziegler

Záběr z arboreta na Bukovině.

Záběr ze skalního města (tzv. Kapela).
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Foto V. Ziegler

Foto V. Ziegler

Hruboskalské skalní město
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Přeslička Equisetum maximum.
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2. Měl by se vám tam objevit nákres toho, jak vzniká podobné skalní město. Pěkný nákres jste určitě viděli cestou na tabuli naučné stezky.
3. Trasu byste měli doplnit hezkými a instruktivními fotografiemi z vaší vycházky a měl by se tam objevit i obrázek Josefa Kořenského, a to i s vysvětlením, kdo to byl.
4. Výstavku doplňte vzorky hornin, případně nalezených
zkamenělin.
5. Možná že by neuškodila ani soutěž o nejlépe popsanou vycházku, ve které byste uplatnili nově nabyté znalosti i veselé příhody z vycházky. Možná že vám k tomu
pomůže i literatura doporučená ke studiu.

Hruboskalské skalní město

7. od vzácného naleziště přesličky scházíme zpět
do Lázní Sedmihorky. Po pravé straně cesty, na úpatí
skalního města, vyvěrají zdejší léčivé prameny. známý
je pramen Kořenského (na internetu sami zjistěte, kdo
byl Kořenský) či pramen amélie. Tyto prameny označujeme jako údolní prameny a jejich léčivé vody vznikají po průtoku vody pískovcovým skalním masivem.
Během této cesty se obohatí mineráliemi železa a také
sirovodíkem, který vzniká rozkladem pyritu (sirník železa), obsaženým v nižších polohách pískovců. I zde stojí
za to udělat si fotografii pramene, třeba i s pijícím spolužákem.
Ještě chvíli půjdeme cestou mezi skalami, ale ta chvíle
nebude dlouhá. Stojíme opět na lázeňském náměstí a odtud se po modré turistické značce vydáme zpět
na železniční zastávku.

Úkoly a otázky
Tak už jsme zase ve škole a přinesli jsme si z vycházky
nějaký ten materiál. Hornin mnoho nebylo a pískovec
a slepenec už máme určené a popsané. Pokud jsme našli zkamenělinu, určitě to je ústřice druhu Rhynchostreon
suborbiculatum. Teď už nám zbývá jen zjistit, kdo to byl
Josef Kořenský, podle kterého se jmenuje jeden z léčivých pramenů v Lázních Sedmihorkách, dokončit nákresy a udělat fotografie. a můžete připravit výstavku pro
kamarády a spolužáky, kteří s vámi na exkurzi nebyli. Co
by se tam mělo všechno objevit?
1. Měla by tam být mapa trasy vaší vycházky. Nejlepší
je k tomu použít turistické mapy Českého ráje, do které
byste trasu měli viditelně zakreslit.

další průvodce pro výlety do terénu lze stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:
http://www.geology.cz/svet-geologie/vylety/vylety
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Čas: 1,5 hod.

Profil křídovými horninami
u Klokočských Louček
Václav Ziegler

Liberecký kraj
GPS: 50°37‘1“N, 15°13‘5“E

KLOKOČSKé LOUČKY

turnov
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Loučky
Klokočí

Foto V. Ziegler
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Profil křídovými horninami u Klokočských Louček
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1
2
3

4

5

1. Loučky – začátek vycházky  2. výhled na Kozákov  3. výhled do údolí Jizery  4. profil horninami středního turonu u Klokočských Louček  5. Klokočské skály
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Úvod
Profil křídových hornin u Klokočských
Louček je v zářezu silnice (po obou stranách
silnice) z Louček do Klokočí. Nejlepší je dojet
autobusem do Louček a ten necelý kilometr
dojít po silnici pěšky. Silnice je málo využívaná,
ale i tak je třeba dát pozor na projíždějící
vozidla. Profil se nachází zhruba v polovině
cesty z Louček do Klokočí a můžete si všimnout,
že křídové horniny vycházejí už na samém
okraji obce Loučky. Zpět se můžete vrátit
stejnou cestou (tj. vrátit se do Louček
na autobus) nebo pokračovat dál do Klokočí
(na autobus) anebo projít Klokočským skalním
městem, které patří mezi nejkrásnější skalní
města Čech, do Turnova. Ale to vám zabere celé
dopoledne. Ostatně i sem si můžete udělat
geologickou školní exkurzi. Také sem lze dojet
autobusem – před profilem (ve směru
od Louček) je totiž vhodné místo k jeho
zaparkování.
Vycházka vás má blíže seznámit
s křídovými horninami jizerského
souvrství české křídové pánve a s jejich
zkamenělinami. Profil odkrývá svrchní část
jizerského souvrství (stáří přes 80 milionů let)
a hlavními horninami tu jsou vápnité pískovce
a vápnité slínovce. V obojích horninách se
nachází velké množství zkamenělin, především
zkamenělin schránek tehdejších mlžů. Kromě
toho je od profilu pohled k východu
na Kozákov, k jihu na Klokočské skalní město,
k západu na kaňonovité údolí Jizery a k severu
na Michovku a skály u Besedic.
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Foto V. Ziegler
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Pohled na Klokočské skály, v pozadí Trosky.

Vybavení
Rozhodně si s sebou vezměte geologické kladívko
(nemáte-li, poslouží i zednické či obyčejné), tužku, zápisník,
skládací či pásmový metr, staré noviny (na zabalení
odebraných geologických a paleontologických vzorků)

a lupu, abyste si mohli prohlédnout drobné minerály
a zkameněliny na místě samém. Dobré je také s sebou mít
zabezpečenou lahvičku octa (8 %) pro určování uhličitanu
vápenatého v hornině. A třeba také fotoaparát. Bude se
vám hodit.

Průzkum lokality
Než dojdeme na lokalitu, měli bychom si na začátek alespoň trochu povědět něco o zdejším okolí. Pojďme tedy
na to!
1. Když vycházíte z Louček, tak na východ se díváte
na Kozákov. Je to nejvyšší hora Českého ráje a je budována vyvřelými výlevnými horninami. Kozákov byl
totiž v minulosti dvakrát sopkou. Poprvé to bylo
v období permokarbonském, kdy se vypínal nad
močálisky podkrkonošské pánve. Tehdy z něho vytékaly
lávy, jejichž složení bylo bazaltové (čedičové) a kterým
dnes říkáme melafyry. Jejich stáří je zhruba 290 milionů
let. Později v nich, resp. v dutinách po unikajících plynech a na puklinách hornin, vznikly minerály, jako jsou
křemeny a jejich barevné odrůdy (ametyst, záhněda, citrín, křišťál) a chalcedony, k nimž řadíme i acháty a jaspisy
a mnohé další minerály. Dobře se nacházejí ve Votrubcově lomu na jižním svahu Kozákova. Druhá fáze sopečné
činnosti postihla Kozákov v mladších třetihorách

Kozákov od Louček.

(zhruba před 15–5 miliony let) a ta dala vzniknout jeho
severnímu svahu, jež je budován z čedičů. Velký kráter
se nacházel u Prackova (dosud je zde patrný) a vyvrhoval četné lapilli a sopečné pumy, které se dosud na vrcholu Kozákova nacházejí. Láva potom stékala severním
směrem (k Semilům). Čediče jsou odkryty mnoha lomy
a v některých se dosud těží. V lomech je dobře patrná
sloupovitá odlučnost čedičů. A v čedičích se nacházejí
také zajímavé minerály, především olivín, ale najde se
zde i sopečné sklo či olivinické pecky, jež nám vypovídají
o vnitřní stavbě Země.
2. Druhý zajímavý geologický fenomén je kaňonovité
údolí řeky Jizery, které bylo vymleto v křídových horninách a jehož součástí je i významný geologický profil
u Dolánek u Turnova. Přímo (asi 1 km vzdušnou čarou
od profilu) je u obce Rakous krásný meandr (zákrut) řeky Jizery. Zde se jedná o zaklesnutý meandr,
neboť byl vyhlouben v pevných horninách. Meandrování vodních toků v krajině je dynamický, neustále probí-

hající proces. Vlivem rozdílu rychlosti vody mezi vnitřní
a vnější stranou zákrutu dochází na vnější straně k vymílání a na vnitřní straně k ukládání materiálu. Místy dochází k proražení hlubokých meandrů a tím napřímení
vodního toku. Tvar koryta řeky se tedy průběžně mění
i v dnešní době.
Foto V. Ziegler

Charakterizujte vlastními slovy krajinu a její reliéf!
Již v úvodu jsme si řekli, že kolem lokality je mnoho míst,
na která bychom se měli zaměřit, chceme-li zdejší kraj
geologicky poznat. Profil při silnici do Klokočí je umístěn
na relativně rovném terénu před průběhem rovensko-hodkovického zlomu (souběžný zlom se zlomem
lužickým, tzv. lužickou poruchou), podle něhož kra jižní
(se skalním městem) poklesla a kra severní mírně stoupla, následkem čehož ji eroze v minulých geologických
dobách připravila o nadložní křídové vrstvy a odkryla horniny středního turonu. Nadložní horniny se
naopak zachovaly v kře jižní a jsou dobře přístupné ve skalním městě. Temeno skalního města je rovné
a jeho celek připomíná stolovou horu. Na východ, přes
údolí potoka Stebénka, se vypíná Kozákov, nejvyšší hora
Českého ráje (744 m n. m.), na západ je zřetelně vidět kaňonovité údolí Jizery s meandrem u Rakous.

Foto V. Ziegler

Charakter krajiny
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Jizera u Rakous.
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Zdroj: Chlupáč et al. 2002

Zdroj: Chlupáč et al. 2002

Jizera u Rakous z výšky.

3. To jsme už ovšem došli k profilu, který se rozkládá
po obou stranách silnice. Odkryty tu jsou svrchní vrstvy středního turonu (jizerské souvrství české křídové pánve). Jde o dobře zachovaný profil horní částí
tohoto souvrství. Hlavní horniny tu jsou šedé, jemnozrnné, vápnité pískovce až siltovce s nepravidelnými
čočkami tvrdých, jílovito-písčitých vápenců a vápnité
slínovce. Je to rovněž bohaté naleziště fauny středního turonu. Vedle nálezů četných mlžů se zde nacházejí amoniti Lewesiceras peramplum, Scaphites geinitzi,
nautilidi Eutrephoceras sublaevigatus, Deltocymatoceras
rugatus, ježovky Cardiaster anachytis, Micraster michelini, Hemiaster plebeius, raci rodu Protocallianassa, plži
rodů Turritella, Leptomaria a dále ramenonožci, serpulidi, mechovky, živočišné houby a další. Tak a teď se dát
do hledání. Odeberte si vzorky hornin a zkameněliny
určitě najdete také. Nezapomeňte všechno dobře popsat (místo, datum nálezu a jméno nálezce) a zabalit
do novin.
A zakreslete si a vyfotografujte také geologický profil!
Práce je tu dost.
4. A ještě si něco málo povíme o nedalekých Klokočských skalách. Jsou budovány z běložlutých až bělošedých, hrubozrnných, kaolinitických pískovců, silně
Geologie pro zvídavé / VYCHÁZKY

Foto V. Ziegler
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Profil u Klokočských Louček.

detail profilu.

rozpadavých. Jde o svrchní část teplického souvrství
(svrchní turon–coniak) české křídové pánve. V podloží vystupují místy žlutošedé, vápnité jílovce, které jsou silně rozpadavé. V horní části profilu jsou vyvinuty žluté, silně
hrubozrnné pískovce se slabými polohami slepenců, které
náleží březenskému souvrství české křídy. Skály tvoří skalní
seskupení s kolmými stěnami do údolí Klokočského potoka, do vsi Klokočí a do údolí Stebénky.
Nyní už máme všechno sebráno, popsáno a zabaleno
a můžeme se vydat na zpáteční cestu. Nebo na další
průzkum, tentokráte do Klokočských skal, o kterých už
jsme si něco řekli.

Úkoly a otázky
Shromáždíme všechny vzorky, nákresy i fotografie, které
jsme během vycházky připravili. Pokuste se podle literatury určit i zkameněliny (viz obrázky se zkamenělinami).

Klokočské skály od profilu.

Určitě si připravíme i nákres trasy vycházky se zakreslenými
zastaveními, kdyby si někdo chtěl tuto trasu projít. a také:
1. Určete si všechny přinesené vzorky z vycházky a řádně je popište! a prostudujte si doporučenou literaturu
(viz str. 129). Je to velmi, velmi užitečné. daleko užitečnější, než to hledat v počítači. Na rozdíl od internetového
zdroje je v odborné literatuře zaručena správnost údajů.
2. Nakreslete si plánek vycházky a vyznačte do něj vaše
zastavení a místa sběrů vzorků.
3. Teď už nebude velká práce dát dohromady výstavku pro školu, kamarády či rodiče. Nezapomeňte však vystavené materiály označit cedulkami,

na kterých bude název vzorku, datum, místo sběru
a jméno nálezce.

Profil křídovými horninami u Klokočských Louček
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Foto V. Ziegler
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další průvodce pro výlety do terénu lze stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:
http://www.geology.cz/svet-geologie/vylety/vylety
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Čas: 3 hod.

Nová Ves u Kolína
Václav Ziegler

Středočeský kraj
GPS: 50°3‘18“N, 15°9‘2“E

LOM U NOVé VSI

Nová Ves
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Kolín

Foto V. Ziegler
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Nová Ves u Kolína
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1. ŽST Nová Ves  2. Václavské náměstí  3. výhled na Bedřichov (Vítězov)  4. PP Lom u Nové Vsi
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Foto V. Ziegler

Nová Ves u Kolína
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Úvod
Železniční zastávka Nová Ves u Kolína, pak
přesun na Václavské náměstí v Nové Vsi u Kolína
(asi 200 m) a po silnici necelý kilometr směrem
na Velim – to je cesta tam a v opačném pořadí
zase zpátky.
Vycházka vás zavede do bývalého
lomu v Nové Vsi u Kolína. Ten se nachází
necelý kilometr po levé straně silnice z Nové Vsi
u Kolína do Velimi a od silnice je přístupný polní
(bývalou lomovou) cestou, dlouhou asi 100 m. Je
to bývalý jámový lom, ve kterém se těžilo silniční
kamenivo ještě v roce 1958. Během těžby tu byly
odkryty amfiboly a migmatity kutnohorského
krystalinika a také příbřežní sedimenty (usazené
horniny) jižního okraje české křídové pánve.
Tyto usazeniny se nacházejí i v dalších okolních
lomech, dnes již většinou bývalých, např.
ve Velimi, na Vítězově, Radimi nebo v Plaňanech
(zde je však lom dosud v provozu a o vstup se
musí velmi složitě žádat a také není zadarmo).
Řada těchto bývalých lomů byla pak vyhlášena
v 70. letech 20. století za zvláště chráněná
území, ve kterých je povolen povrchový sběr
geologických objektů.
Novoveský lom.
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Vybavení

Charakter krajiny

Rozhodně si s sebou vezměte geologické kladívko
(nemáte-li, poslouží i zednické či obyčejné), tužku, zápisník, skládací či pásmový metr, staré noviny (na zabalení odebraných geologických vzorků) a lupu, abyste
si mohli prohlédnout drobné minerály a zkameněliny
na místě samém. Dobré je také s sebou mít zabezpečenou lahvičku octa (8 %). A třeba také fotoaparát. Mohl
by se nám hodit!

Charakterizujte vlastními slovy krajinu a její
reliéf! Lom se nachází na rozhraní Polabské nížiny a Středočeské pahorkatiny. Rovinatá Polabská
nížina se rozkládá severním směrem a nedaleko
od severního okraje obce Nová Ves u Kolína je zřetelně vidět lužní lesy, které obklopují tok řeky Labe.
Pole napravo od silnice jsou dnes nejjižnější částí této roviny, za kterou se již začíná terén zdvíhat
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a vrcholí nedalekou výšinou vrchu Vítězov. Geologickým podkladem jsou tu velmi tvrdé přeměněné
(metamorfované) horniny kutnohorského krystalinika,
které jsou také odkryty v novoveském lomu. Vítězov
je znám také tím, že na jeho jižním úbočí (směrem
ke Křečhoři) v roce 1757 porazila rakouská vojska pod
velením maršála Dauna pruská vojska krále Bedřicha II.,
který si právě na tomto vrchu zřídil pozorovatelnu. Proto se vrchu také říká Bedřichov.

Bedřichov (Vítězov).

Profil zdejšího amfibolitu.

Průzkum lokality

ně zarostlá. Proto pokračujeme po cestě do lomu samotného. Po pravé straně je bývalé lomové jezírko, dnes hojně obývané různými obojživelníky a vodním hmyzem.
Nyní už si všechny poznatky zaznamenávejte do zápisníku. Na paměť se příliš nespoléhejte!
Foto V. Ziegler

Po polní (lomové) cestě vstoupíme do areálu bývalého
lomu. Tady se nachází prostranství, na kterém bylo kdysi
umístěno lomové zařízení (drtička, násypky, kancelář).
Vpravo je umístěna bývalá skládka skrývky, dnes již hod-

Zvětraliny.

My si ovšem všimneme hlavně levé strany. Tady už vystupují přeměněné (metamorfované) horniny – amfibolity. Jsou však velmi zvětralé.
1. Všimněte si těchto zvětralých hornin. Jakou mají barvu? Takovou rezavou. To se z nich uvolňují oxidy železa.
Všimněte si i charakteru hornin. Jsou křehké a rozpadají
se na písčitý substrát, kterému říkáme eluvium. Vezměte si trochu těch rozpadajících se hornin do ruky a rozemněte v dlani. Ucítíte, že mnohé minerály, které horninu
tvoří, se dosud nerozpadly. Prohlédněte si je lupou a pokuste se je určit. Měli byste vidět hlavně sloupečkovitý
amfibol a drobná nafialovělá zrna obecného granátu.
2. O necelých deset metrů dále už zjistíte, že rozvětralá hornina je pouze v horní části lomové stěny a pod ní vystupuje
pevná hornina. Je to amfibolit (tmavý) se světlými žilkami
migmatitů. Tmavý amfibolit se skládá především z tmavého amfibolu, tmavé slídy – biotitu – a dalších tmavých minerálů. A zdejší světlé migmatity obsahují světlé až narůžovělé živce, a taky křemen a ještě další minerály. Ale ty jenom
v malé míře. Tento profil si zakreslete!
3. Prohlédněte si zblízka žilky migmatitů. Třeba i lupou.
Zjistíte, že obsahují drobná zrna nám již známého obecného granátu a také hnědá zrna dalšího minerálu – titanitu. Honem si zopakujte, do které třídy minerálů granát a titanit patří. Samozřejmě že do třídy křemičitanů.
Pozor! Tady ještě vzorky neodebírejte. Stejně by
vám to moc nešlo. Skála je pevná a tvrdá a zničili
byste si kladívko. Nechte to na další zastávku.
4. Teď už sejděme na dno lomu. V mluvě lomařů se
mu říká počva. Před vámi se otevře celý lom, který má
zhruba kruhový půdorys. Hned nalevo od vás je stěna
s mohutnými žílami světlých migmatitů. Jde o žulové
(granitové) magma, které vniklo jako injekce do zdejšího
amfibolitu. Určitě stojí za fotografii! Prohlížejme si
však lom dále. Na horním okraji lomové stěny zaznamenáme na několika místech prohlubně vyplněné usazenými horninami. Jsou to horniny příbřežní zóny křídového
moře. I ony stojí za fotografii! A přímo proti nám leží
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Foto V. Ziegler

mělo být zaznamenáno hlavně místo a datum nálezu
a případně, kdo vzorek nalezl. V klidu školy a třeba i pod
binokulární lupou si pak budete moci nálezy znova
prohlédnout a podle atlasu či klíče minerálů a hornin
správně zařadit.
6. Všimněme si nyní křídových hornin. Zjistíme, že jsou
sypké, že obsahují uhličitan vápenatý (šumí, když na ně
kápneme trochu octa – pomocí chemické rovnice
vysvětlete proč!) a že jsou uloženy v prohlubních přeměněných hornin a na nich. Říkáme, že tvoří nadloží
přeměněných hornin. Ano, usadily se mnohem později, po vzniku amfibolitů a migmatitů, jsou tedy mladší.
Mnohem mladší. Zatímco amfibolity a migmatity vznikly
někdy před 500 miliony let, jsou křídové usazeniny o víc
než 400 milionů let mladší. Příboj křídového moře spolu
s úlomky hornin vytvořil na dně moře, které tvořily právě
zdejší amfibolity a migmatity, prohlubně, kterým říkáme
„kapsy“, a v nich se horniny uložily.
7. Všimněme si uložení hornin v takové kapse. Naspodu
se uložily hrubozrnné slepence, na nich pak vápnité

Křídová kapsa.
Foto V. Ziegler

neodklizené zbytky horniny posledního odstřelu a mezi
nimi i zřícené horniny křídového moře. Tak se k nim vydáme.
5. Amfibolit a migmatit už známe. A právě tady z těch
zbytků horniny si můžeme odebrat vzorky. Však je také
lomaři právě tady, na žádost ochránců přírody, nechali.
Až budete vzorky odebírat, všímejte si, zdali v hornině
nejsou drobné trhliny. Podle nich můžete vzorek dobře
kladívkem odštípnout a někdy na takové trhlině nebo
puklině můžete najít i zajímavé minerály. Na puklinách
to bývají zelené, paprsčité agregáty epidotu, zlatavé
povlaky pyritu, zrna pyrhotinu a chalkopyritu téže
barvy, jako má pyrit a vzácně i bílý laumontit. V samotném amfibolitu pak bývají hnízda tmavozelených stébel aktinolitu spolu s tmavě hnědým biotitem. A v žílách migmatitů zrna titanitu a obecného granátu.
Věřte, že jde o vzácné vzorky, které se ne vždy podaří
nalézt! Všechny vzorky opatřete nálezovými cedulkami
a opatrně zabalte do novinového papíru, aby se během
přenosu o sebe neotloukly. Na nálezové cedulce by

Foto V. Ziegler
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Detail křídových sedimentů kapsy.

Profil s migmatity.
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pískovce až písčité vápence a úplně nad nimi jílovité slíny. To svědčí o tom, že se dno moře prohlubovalo, čili mořská hladina stoupala. Možná že původně
některé části kutnohorského krystalinika nad hladinu
moře vystupovaly a tvořily řadu větších či menších ostrůvků. U takových ostrovů se většinou tvoří v příbřežní zóně, tam, kde je silný příboj, hrubozrnné usazeniny.
Zkuste zakreslit podle skutečnosti usazení sedimentů v takové kapse. Křídové sedimenty vyfotografujte.
8. Prohlédnete-li si blíže zdejší usazené horniny, zjistíte, že i slepence mají v mezerách mezi valouny hornin

hmotu, která je pojí k sobě. Takové hmotě říkáme tmel.
Je vápnitý a obsahuje, stejně jako zdejší pískovce a slíny, zkameněliny. Ve slepencích často najdete úlomky
lastur ústřic i jiných mlžů. Nejbohatší na zkameněliny
jsou vápnité pískovce a písčité vápence. Vedle lastur
několika druhů mlžů najdeme i zkamenělé schránky
(či jejich úlomky) plžů, ježovek, ramenonožců (brachiopodů), mechovek, korálů a rourky serpulidů.
Ve slínech se hojně nacházejí zkamenělé mořské houby.
I to svědčí o postupném prohlubování zdejšího moře.

Některé zdejší křídové zkameněliny.

Nyní opatrně odeberte několik ukázek křídových usazených hornin a zkamenělých živočichů a spolu s nálezovou cedulkou je zabalte do novinového papíru. Ve škole
se můžete pokusit o určení těchto zkamenělin.
9. Jak zde působila lidská činnost? I to je otázka, kterou
určitě dovedete v bývalém lomu zodpovědět. Pravda
je, že se tady těžil silniční a stavební kámen, který
dnes tvoří podloží řady silnic v okrese Kolín a zá-

klady mnohých staveb. Nebyl tedy využit nadarmo.
Navíc, těžební činností se podařilo odkrýt mnohé
zajímavé horniny, minerály i zkameněliny. Sběratelskou a vědeckou činností se podařilo zodpovědět
mnohé otázky z geologické minulosti země i zdejšího
kraje. Pokuste se i vy, po návratu do školy, na některé
otázky odpovědět.

4. Nakonec se pokuste zodpovědět otázku: Byl vrch
Vítězov, na jehož úbočí lom leží, ostrovem? K tomu
všemu by vám měly pomoci poznatky, které jste během vycházky a při studiu literatury získali.

Nová Ves u Kolína
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Úkoly a otázky
Výborně! Už jsme zase ve škole a přinesli jsme si z vycházky spoustu materiálu. Horniny už máme určené
a popsané, ale teď ty minerály a zkameněliny. I ty lze určit za pomoci odborných atlasů a klíčů, jejichž seznam je
na str. 129. Takže:
1. Dáme se do určování; pokud si nebudeme vědět
rady, páni učitelé rádi pomohou; a když ne, tak určitě
bude nějaký odborník v nejbližším muzeu.
2. Už jsme všechno určili? ano? Výborně, ale máme ještě
fotografie lomu a jeho částí a také nákresy, které je
třeba upravit tak, aby byly dobře čitelné; to je nejlepší tak
na formát normální čtvrtky, kterému říkáme formát a4.
3. Už máme i nákresy a fotografie? opět výborně! a protože vaši spolužáci, starší i mladší, by rádi věděli, co jste
všechno nalezli při exkurzi, připravíme pro ně výstavku. Ve škole je určitě nějaká uzavíratelná vitrína, kterou
umístíme na volně přístupném a dobře osvětleném
místě. Na zadní stranu vitríny upevníme popsané nákresy a fotografie, na přední plochu pak umístíme horniny
a zkameněliny, k nimž připojíme stručné a výstižné popisky. a výstavka je hotová. Myslím si, že se rádi podívají
i páni učitelé.

další průvodce pro výlety do terénu lze stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:
http://www.geology.cz/svet-geologie/vylety/vylety
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Čas: 1 hod.

Sprašová rokle u Zeměch
Václav Ziegler

Středočeský kraj
GPS: 50°13‘60“N, 14°16‘0“E

SPrAŠOVá rOKLE

Zeměchy
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Kralupy nad Vltavou

Foto V. Ziegler
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Sprašová rokle u Zeměch
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1. ŽST Zeměchy  2. výhled na Pražskou plošinu se sprašovými roklemi  3. výchozy kladenského souvrství (karbon)  4. a 5. PP Sprašová rokle u Zeměch
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Foto V. Ziegler

Sprašová rokle u Zeměch
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Úvod
Do Zeměch se dobře dostanete lokálkou
z Kralup nad Vltavou (směr Slaný). Nebo jede
od vlakového nádraží v Kralupech na náměstíčko
do Zeměch (Zeměchy jsou administrativní
součástí Kralup) také místní autobusová doprava.
Od vlakové zastávky se k rokli dostanete
po silnici k jihu, která vás dovede na náměstíčko
pod kostel. Odtud budete pokračovat vpravo
ulicí V Rokli asi 50 m ke značce Slepá ulice, kde se
cesta rozděluje. Dřevěný ukazatel vás i nadále
navádí vpravo (je tam i značka zvláště chráněné
území a vysvětlující tabule) k přírodní památce,
do Sprašové rokle u Zeměch. Až projdete roklí,
opět se vrátíte stejnou cestou na náměstíčko
k autobusu nebo na sever obce k vlakové
zastávce.
Vycházka vás zavede do nejlepšího
přirozeného odkryvu ve spraších
ve středních Čechách a dnes i v Praze.
Pražské lokality spraší jsou dnes už zaniklé nebo
tak nezřetelné, že konat sem krátkodobou
exkurzi se nevyplatí. Zdejší rokle představuje
skutečně hluboký zářez v této naváté hornině
starších čtvrtohor (pleistocénu). Spraš zde
dosahuje mocnosti přes deset metrů. Navíc si
zde můžete odebrat dost vzorků, ne snad
z profilu samého, ale z opadu, který je na dně
rokle hojný.
A ještě doporučení: Rokli nenavštěvujte
alespoň tak tři až čtyři dny po dešti, byli byste
hrozně zablácení! A nezapomeňte, že se
pohybujete v území, které je chráněno především
z hlediska živé přírody!
Sprašová rokle u Zeměch.
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Vybavení
Rozhodně si s sebou vezměte geologické kladívko (nemáte-li, poslouží i zednické či obyčejné), tužku, zápisník, skládací či pásmový metr, staré noviny
(na zabalení odebraných geologických vzorků) a lupu,
abyste si mohli prohlédnout strukturu spraše na místě samém. Dobré je také s sebou mít zabezpečenou
lahvičku octa (8 %). A také fotoaparát. Ten se vám tady
bude hodit.

Charakter krajiny

Sprašová rokle u Zeměch
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Zeměchy a jejich sprašová rokle se nacházejí
na severním okraji mírně zvlněné Pražské plošiny (soustava Kladenská tabule), charakterizované
převážně plochým reliéfem s mírnými, táhlými vyvýšeninami a nečetnými zářezovými roklemi. Jednou
z takových roklí je i místo naší vycházky. Jde o typicky
zemědělskou a ovocnářskou krajinu severozápadně
od Prahy. Z vyvýšenin lze při dobré viditelnosti přehlédnout značnou část zdejší krajiny. Nyní však pojďme do rokle!

Průzkum lokality
Vstup na lokalitu je sevřen malými domky, jejich dvorky
a zahrádkami a končí zde v kanalizaci sběrná struha, kterou je odváděna voda při deštích. Proto opatrně projdeme tuto partii po březích struhy a po cca 20 metrech se
dostaneme k prvnímu výchozu hornin. Je po naší pravé
straně v zarostlém svahu.
1. Ve stěně zde vycházejí arkózové pískovce a polymiktní slepence svrchního karbonu kladenské
pánve (kladenské souvrství – stáří svrchní westfal,
cca 300 mil. let). Zdejší arkózové pískovce obsahují
značný podíl bělavých živců a ve slepencích převládá
křemen a tmavé valouny buližníků, což svědčí o delším
a patrně opakovaném transportu. I na tak malé ukázce
je dobře patrné střídání vrstev různé zrnitosti. Zakreslete si zdejší malý profil a pokuste se ho i vyfotografovat.

Spraš.
Geologie pro zvídavé / VYCHÁZKY
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Při zdejším zastínění to není maličkost. Pod profilem si
pak můžete sebrat i odpadlý vzorek.
2. Pokračujeme roklí dále a za dalších deset až patnáct metrů se dostaneme do vlastní sprašové rokle.
Zde jsou stěny dobře očištěné od vegetace, takže můžeme velmi dobře pozorovat zdejší profil. Spraš zde
dosahuje mocnosti přes deset metrů. Spraš je klastický (úlomkovitý) sediment (usazená hornina)
navátého (eolického) původu. Její materiál je
dobře vytříděný, velikost většiny částic je velká
0,03–0,06 mm. Skládá se z křemenného materiálu

Horizont fosilních půd.
Foto V. Ziegler

Detail spraše.
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po koříncích rostlin s vyloučeným bělavým až bílým
uhličitanem vápenatým. Na stěnách spraše můžete
dobře pozorovat i tvary zvětrávání podobné aeroxystům
(voštinám), které známe z pískovcových skalních měst.
Tyto však nemusí přežít větší liják. Nezapomeňte si vzít
vzorek spraše a vyfotografovat stěny rokle!
4. Ještě jedna zajímavost. Na stěně spraší jsou patrné
tmavé horizonty tzv. pohřbených půd. Jsou tři. Jak
vznikly? Musíme si napřed říci, že hlavní část zdejších
spraší patří risské době ledové (glaciálu). Je to ta spodní
část. V horní části sledu jsou ony tři zmíněné horizonty fosilních neboli pohřbených půd. Ty vznikaly tak, že na čas
Foto V. Ziegler

Kladenské souvrství.

s hojnou jílovitou a vápnitou příměsí. Spraše vznikaly
vyvátím jemnozrnného materiálu z teplých i studených oblastí bez rostlinného pokryvu, ležících
v předpolí kontinentálních ledovců.
3. Zaměřme se na spraš jako takovou. Určitě si zde každý
může vzít do ruky kousek opadlé spraše. Na profilu i vzorku vidíme charakteristické vlastnosti této horniny. Spraš
je nevrstevnatá, rozmělnitelná v prstech a je světle okrové barvy. Ve spraši se nacházejí drobné vápnité
konkrece, cicváry (tady jsou vzácné, ale dají se nalézt). Při
pohledu na profil samotný je ještě více patrný její nevrstevnatý charakter a odlučnost v kolmých hranolovitých
tvarech. Na sebraných vzorcích můžete objevit i dutinky

Foto V. Ziegler

Foto V. Ziegler

Sprašová rokle u Zeměch

VYCHÁZKY

Stěna rokle.

přestal vát vítr, který spraše přinášel, a v tom „bezvětří“
došlo k vytvoření půdy. Pak opět začal vítr vát a tvořila
se spraš. Půjdeme-li od spodu, tak nejspodnější horizont
pohřbené půdy tvoří tmavě hnědá lesní půda, která odpovídá teplejšímu a vlhčímu období riss-würmské doby
meziledové (interglaciálu). Dva vyšší tmavě hnědošedé
půdní horizonty ve svrchní poloze spraše odpovídají
teplejším výkyvům v době ledové (würm) a nazýváme
je interstadiály. Celý profil zakončuje už současná půda,
k níž patří i povrchová vrstva ornice. Určitě si polohy
půdních horizontů zakreslíte a vyfotografujete. Možná
že pod stěnou najdete i odloupnutý vzorek fosilní půdy.

VYcháZKY

Sprašová rokle u Zeměch

na jemně hrudkovitý materiál. I zde si odeberte vzorek,
třeba do přinesené lahvičky. a vyfotografujte si to!
a to je konec dnešní vycházky. opatrně se vrátíme
na náměstíčko či železniční zastávku, odkud odjedeme do místa školy s pocitem dobře vykonané práce
a s dobře prožitým exkurzním časem.
Foto V. Ziegler

Ještě jedno důležité upozornění: spraš i fosilní půda jsou
velmi křehké, proto je balte opatrně do většího množství
papíru. Hodila by se i menší pevná krabička, ve které by
byly horniny v bezpečí.
5. a ještě něco. V závěru rokle najdeme profil současnou půdou. Je to pravá černozem. rozpadá se

Úkoly a otázky
Shromáždíme všechny vzorky, nákresy i fotografie, které jsme během vycházky připravili. Určitě si připravíme
i nákres trasy vycházky se zakreslenými zastaveními,
kdyby si někdo chtěl tuto trasu projít. a také:
1. Určete si všechny přinesené vzorky z vycházky a řádně je popište! a prostudujte si doporučenou literaturu
(viz str. 129).
2. Nakreslete si plánek vycházky a vyznačte do něj vaše
zastavení a místa sběru vzorků.
3. Teď už nebude velká práce dát dohromady školní výstavku se stanoveným popisem exponátů.

Současná černozem.

další průvodce pro výlety do terénu lze stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:
http://www.geology.cz/svet-geologie/vylety/vylety
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Čas: 1,5 hod.

Škvorec, třebohostice –
Lom Na Plachtě
Václav Ziegler

Středočeský kraj
GPS: 50°2‘15“N, 14°43‘16“E

LOM NA PLAchtě

Praha

třebohostice
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Foto V. Ziegler
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Škvorec, Třebohostice – Lom Na Plachtě
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1. Praha – metro Skalka  2. Třebohostice  3. výchozy říčanského granitu v cestě  4. pole s eluviem říčanského granitu  5. PP Lom Na Plachtě
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Foto V. Ziegler

Škvorec, Třebohostice – Lom Na Plachtě
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Lom Na Plachtě v Třebohosticích.

Úvod
Na exkurzní lokalitu se dostanete autobusem buď od pražské stanice metra Skalka, či od nádraží ČD Úvaly tak, že dojedete na zastávku „Škvorec, Třebohostice“. U zastávky je
docela obstojný hostinec. Od autobusu však budete pokračovat hlavní ulicí Třebohostic okolo kapličky a vzhůru do kopce a téměř na konci obce odbočíte doprava na polní
a lomovou cestu. Stojí u ní tabule školské naučné stezky. Držte se stále jí, povede vás po okraji pole vlevo od vás až do samotného lomu. Již cestou budete moci poznávat některé
zajímavosti této vycházky. Tak hodně štěstí!
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Foto V. Ziegler

Vybavení
Rozhodně si s sebou vezměte geologické kladívko (nemáte-li, poslouží i zednické či obyčejné), tužku, zápisník, skládací či pásmový metr, staré noviny (na zabalení odebraných geologických vzorků) a lupu, abyste si
mohli prohlédnout drobné minerály a další přírodniny
na místě samém. Dobré je také s sebou mít zabezpečenou lahvičku octa (8 %). A nezapomeňte na fotoaparát,
ten se vám totiž bude opravdu hodit k dokumentaci.

Charakter krajiny
Severně od lomu směrem k obci samé a ke Škvorci a Úvalům je krajina tvořena parovinou Říčanské plošiny, ve svém
základě budovanou proterozoickými (starohorními) horninami. Od poloviny obce se však terén začíná zvedat a tvoří
první stupeň Středočeské pahorkatiny. Její členitost je patrná při pohledu od lomu k jihu (nutno si vystoupit nad lom
samý). Parovina je kryta převážně hlínami eluvia (rozpadlé
horniny), což se významně projevuje i na zemědělsky obdělávaných polích, kde nacházíme jednak střípky proterozoických prachovců a břidlic, jednak rozpadlé žuly.

Okolí lomu.

Charakterizujte vlastními slovy krajinu a její reliéf!
Pokuste se zachytit na fotografii či kresbou zdejší
charakter krajiny!

Lom sám je mírně zahloubený a poměrně rozlehlý. Je
situován na velmi oblém vrchu Plachta na jižním okraji Třebohostic. Sloužil kdysi jako lom obecní a v obci
samé se setkáme s mnohými stavbami, jež jsou ze zdejšího kamene postaveny. Byl zde těžen říčanský granit
(také se často říká říčanská žula), což je jedno z nejmladších těles velmi komplikovaného středočeského plutonu, a vyznačuje se četnými porfyrickými vyrostlicemi
živců, které na jeho povrchu vyvětrávají a dostávají se
do zdejších horninových eluvií (rozpadlých a zvětráváním narušených hornin). V současnosti je lom chráněn,
ale nikoliv z geologických důvodů, nýbrž ze zoologických. Drobná lomová jezírka slouží jako ideální místo
pro rozmnožování obojživelníků (žab a čolků). Pojďme
však zkoumat jeho geologické a hlavně petrografické
složení!
1. Již při odbočení na polní (lomovou) cestu se zde setkáte s eluviem zdejší žuly a s jejími drobnými vý-

chozy, které jsou však dosti poničené bývalým i stávajícím provozem na cestě (zejména zemědělskými stroji).
Při okraji pole pak můžete hledat vyvětralé krystaly
draselných živců (ortoklasu). Poznáte je snadno, mají
totiž mnohdy zachovány krystalové plochy nebo jsou
rozštěpeny a štěpné plochy se velmi intenzivně lesknou
Foto V. Ziegler

Průzkum lokality
Foto V. Ziegler

Eluvium na poli.

Škvorec, Třebohostice – Lom Na Plachtě
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Výchozy v cestě.
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Foto V. Ziegler

(zejména na slunci). Určitě stojí za to si udělat kolekci
těchto zajímavých minerálů.
2. Až přijdete do lomu, projděte opatrně do jeho střední
části. Tady se po lomařské práci zachovaly poměrně čerstvé odkryvy zdejší žuly. Můžete se pokusit o popis horniny a určení některých minerálů. Petrograficky je
říčanský granit světlý, středně zrnitý, porfyrický,
muskoviticko-biotitický granit. Vyrostlice draselného živce dosahují velikosti okolo 5 cm. Jinak je středně
zrnitá základní hmota složena z křemene, ortoklasu, plagioklasu (sodno-vápenatý živec) a malých podílů biotitu
a muskovitu (tmavé a světlé slídy). Muskovitu je v hornině méně než biotitu. Tady se při zkoumání uplatní lupa.
V hornině můžete objevit i některé další minerály, které
hornina obsahuje v malém množství (tzv. akcesorické).
Jsou to apatit, fluorit, monazit a rutil. Nacházejí se v hornině v podobě drobných zrníček, které jinak než lupou
neobjevíte. Pokuste se zde odebrat vzorek čerstvé horniny. I kladivem to jde dost těžce, ale vy si s tím poradíte!
Foto V. Ziegler

Škvorec, Třebohostice – Lom Na Plachtě
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Detail horniny.

Pukliny.

3. Lomaři zde postupovali opravdu systematicky. Všimněte si, že horniny byly odlamovány podle puklin,
které se v hornině nacházely. Dovedli byste zjistit kompasem směr těch puklin? Převážně je to směr ssz–jjv až
po z–v. Jsou tu však i jiné směry puklin. Dokumentujte

je zákresem či fotografií. Na puklinách se právě dá dobře
získat vzorek zdejší horniny.
4. Až budete se svým zkoumáním v lomu hotovi, vystupte ještě nad lom tak, abyste měli výhled k jihu. Uvidíte prostor, který je převážně vyplněn horninami středo-

Geologie pro zvídavé / VYCHÁZKY

českého plutonu. Co to je středočeský pluton? Je to
ohromné těleso složené z různých typů hlubinných vyvřelin, od kyselých žul až k ultrabazickým gabrům, a rozkládá se zhruba na ploše tří tisíc kilometrů čtverečných
zhruba mezi Říčany u Prahy, Klatovy a Táborem. Zkuste

Foto V. Ziegler

ho najít na geologické mapě! a jak se sem dostal?
Vystoupil (geologicky se říká, že intrudoval) na styku
tepelsko-barrandienské oblasti a moldanubika, tedy
v místech, kde zemská kůra nebyla celistvá. Stalo se to
v závěru variského (hercynského) vrásnění někdy před
350 až 330 miliony let, v době spodního karbonu. Jeho
jednotlivé části vystupovaly postupně, až na povrchu
potom vytvořily jedno těleso. Podle geologické mapy
republiky si zakreslete jeho tvar a seznamte se s hlavními
horninovými typy plutonu. ale to je spíše domácí úkol.
Ještě si ho zopakujeme.
Nyní už se vrátíme zase na autobusovou zastávku.
Ve všední den zde jezdí autobusy dost často, proto by
neměl být problém s odjezdem. Venkovní vycházka
končí a bude pokračovat ve škole. Hlavně že si s sebou vezete i odebrané vzorky, fotografie, nákresy a poznámky.

Škvorec, Třebohostice – Lom Na Plachtě
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Krajina na jih od lomu (podloží – říčanská žula).

Úkoly a otázky
Výborně! Už jsme zase ve škole a přinesli jsme si z vycházky spoustu materiálu. Horniny už máme určené
a popsané. Teď ještě zjistit, jak vypadal ten středočeský
pluton a jaké hlavní typy hlubinných vyvřelých hornin
obsahuje. Také vaše zápisky, nákresy puklin a fotografie
už jsou k dispozici. zápisky i nákresy jste určitě zpracovali do přijatelné podoby, kdy půjdou i vystavit. a nějaký materiál přece také máme a byla by škoda, kdybyste
si ho nechali jen pro sebe. Určitě se rádi podělíte o své
poznatky se spolužáky. Proto připravte výstavku toho,
co jste našli, i toho, co jste se na exkurzi a v návaznosti
na ni dozvěděli:

1. Každý z vás by se na ní měl nějak podílet – popisem
věcí, zhotovením nákresů, včetně plánu vycházky, instalací i slovním doprovodem. a nezapomeňte na mapku
středočeského plutonu.
2. Podle literatury, která je na str. 129, sepište krátké povídání o exkurzi a o všem, co jste na ní viděli a co jste se
dozvěděli.

další průvodce pro výlety do terénu lze stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:
http://www.geology.cz/svet-geologie/vylety/vylety
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Čas: 4 hod.
Foto M. Vajskebrová

Vinařická hora
Markéta Vajskebrová

Středočeský kraj
GPS: 50°10‘33“N, 14°5‘26“E

VINAřIcKá hOrA

Vinařice
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Kladno

Vinařická hora
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1. náměstí Vinařice  2. počátek naučné stezky  3. rozcestí žluté značky a odbočka do lomu  4. cesta po dně lomů  5. hlavní západní lom
 6. bílá opuková stráň  7. vřesoviště na pískovci  8. hlavní vrchol Vinařické hory
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Foto M. Vajskebrová

Vinařická hora
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Úvod
Vycházka na Vinařickou horu 3 km severně
od Kladna nám umožní prozkoumat stavbu
složené třetihorní sopky odkryté v historickém
lomu (jedna z nejlepších ukázek v ČR).
Na svazích hory se vyskytují druhohorní
usazeniny různého typu, které podmiňují vznik
odlišných půd a projevují se pak i rozdílnými
rostlinnými společenstvy.

Foto M. Vajskebrová

Pro vycházku je možné využít trasu naučné
stezky (celkem 2,5 km), jejíž výchozí bod (bod 2)
je u požární nádrže na žluté turistické značce asi
0,5 km severně od náměstí Vinařic (bod 1).
Lokalita je chráněna v režimu přírodní památky,
v okolí lomu je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

Zastavení naučné stezky na hlavním vrcholu Vinařické hory
s dalekým rozhledem.

Vybavení
Geologické kladívko, zápisník, kompas (příp. geologický),
geologická mapa, dobrá obuv.

Charakter krajiny
Stezka nejprve prochází po západním úbočí Vinařické
hory, kde ční 150 metrů nad údolím Svatojiřského potoka,
a byla to právě vodní činnost, která zde údolí vymodelova-
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Členité prostředí přírodní památky Vinařická hora při pohledu na hlavní vrchol.

la a díky níž se potok tak hluboko zařízl. Z jižního, západního a severního pohledu je tedy Vinařická hora i přes svou
nepříliš velkou nadmořskou výšku (413 m n. m.) z dálky
dobře vidět. Na východní straně přechází Vinařická hora
pozvolna v plochou, druhohorními křídovými usazeninami krytou tabuli, při pohledu z východu vypadá hora jen
jako mírná vyvýšenina se dvěma vrcholy. Charakter krajiny
bude pochopitelně nejlépe vidět z vrcholu, kde je nečeka-

ně pěkný rozhled. Cestou na vás hlubokým dojmem brzy
zapůsobí členitost zdejšího prostředí umocněná lomovou
těžbou čediče.
Zorientujte se podle kompasu, turistické a geologické
mapy. Kde jsou hlavní světové strany, odkud jste k lokalitě přicestovali? Na turistické mapě si všímejte vrstevnic,
na geologické mapě si všimněte horninové pestrosti
projevující se různými barvami.

VYcháZKY
Sopečná aktivita Vinařické hory spadá do období odpovídající hlavní vulkanické činnosti v Českém středohoří
a doupovských horách (oligocén až spodní miocén). Vinařickou horu vytvořilo několik po sobě jdoucích sopečných
erupcí, při kterých se země rozevřela v několika puklinách.
do těchto puklin zapadaly do hloubky 600−700 m velké
bloky hornin, které se v té době vyskytovaly na povrchu.
(Jde o nejmladší horniny druhohorního křídového moře
a třetihorní horniny, které se v širším okolí Vinařické hory
už nevyskytují, protože byly odneseny).
Jakým způsobem byly odneseny? Znáte odborný
termín, který se v této souvislosti používá?
odpověď: Eroze, denudace.
Jakým způsobem člověk zjistil přítomnost těchto
hornin tak hluboko pod povrchem? (Uvědomte
si, že jsme v kraji černého uhlí.)
odpověď: Horniny byly nalezeny při důlních pracích
právě při černouhelné těžbě.

Geologická mapa nejbližšího okolí Vinařické hory.

Foto M. Vajskebrová

A
Přibližně v místě, kde se rozchází naučná stezka se žlutou
značkou (bod 3), je po pravé straně důležitá odbočka naučné stezky. Ta nás povede po dně starých lomů (bod 4)
až k vysoké lomové stěně, kde je stavba sopky názorně
vidět. Ještě se podívejte nahoru mírně zpět, zde jsou vidět skalní výchozy vedlejšího vrcholu Vinařické hory.
Vstupujeme do nitra Vinařické hory, odkud byla hornina vytěžena (bod 4). Svahy kolem nás se zvyšují
po obou stranách, jsou příkré a horniny zde jsou mnohem lépe odkryty. Všímejte si různých výchozů, tvarů,
barev a typů.
došli jsme k pozvolna zarůstající vysoké lomové stěně
(bod 5), pokud vám to stromy dovolí (lépe pokud jsou
bez listí), prohlédněte si profil zdáli. Jsou tam vidět nějaké oddělitelné vrstvy? Jak jsou odlišitelné? Kterým směrem a pod jakým úhlem jsou ukloněny? Pokuste se celý
profil zakreslit do zápisníku.

Vinařická hora

Průzkum lokality

LEGENDA
kvartér
6
16
20

nivní uloženiny, náplavy
naváté uloženiny, spraš
svahové uloženiny

třetihory
170 čedič, bazaltoid
208 čedič, nefelinit s olivínem
252 pyroklastika,vyvržené úlomky hornin
druhohory, křída
307 opuky, bělohorské vrstvy
315 jílovce, pískovce, slepence,
perucko-korycanské souvrství
prvohory, svrchní karbon a perm
430 pískovce, jílovce, arkózy
obnažená stavba sopky na stěně západního lomu.
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Foto B. Červený

Zdroj: Rapprich 2012

Vinařická hora
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Schéma jednotlivých vrstev sopečných uloženin na hlavní lomové stěně západního lomu.

Při vstupu do lomu je po levé straně drobounce kostkovitě se rozpadající blok křídové opuky. Podle odlišného
charakteru horniny jej snadno rozpoznáte.
V mladší fázi dochází k výlevům lávy, hlavní kráter
(puklina) byl v místech dnešního vrcholu, později byl
vyplněn vyvřelou horninou. V levé části nejvyšší stěny
tohoto lomu je relikt vulkánu reprezentován tmavě
šedohnědými struskami a představuje i přívodní dráhu lávy.
Na struskách spočívá mocná vrstva čediče, tedy utuhlý
mocný lávový proud. Zejména tato hornina byla předmětem zdejší těžby.
V další fázi se však magma stoupající po puklině vzhůru
náhle setkalo s podpovrchovou vodou a došlo k výbuchům s velkým množstvím plynů, páry, popela a úlomků
různých hornin z nitra kráteru. Výsledkem je následující světlejší několik metrů mocná vrstva tzv. pyroklastik
s obsahem drobných úlomků čediče i druhohorních
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usazenin. Nad touto vrstvou se v levé nejvyšší části profilu znovu objevují strusky ukloněné pod úhlem 30°. Zde
na profilu zobrazená historie je ukončena ještě jedním
lávovým proudem – nejvyšší vrstvou čediče.
Podle schématu si ve svém nákresu označte jednotlivé
horninové vrstvy.
Pomocí kladívka prozkoumejte horninu. Jaký je
její název a do které skupiny hornin patří (hornina
vyvřelá, přeměněná, nebo usazená)? Podle čeho
se to dá poznat?
Je to čedič, hornina vyvřelá. Charakteristickým znakem
čedičů je jemnozrnná celistvá tmavě zbarvená a všesměrně uspořádaná textura.
Zdejší vyvřelá hornina se označuje termínem olivinický
nefelinit. Jednodušeji řečeno jde o čedič. Je to poměrně rozšířená vulkanická hornina, hojná např. v Českém
středohoří. V některých částech obsahuje hornina velké
množství dutin, jejichž stěny bývají pokryty zajímavými

Mísovitá odlučnost při okraji mocného příkrovu.

nerosty, např. kalcitem, chloritem nebo zeolity (vzorky
některých nerostů pocházející z Vinařické hory si můžete
prohlédnout také v Národním muzeu).
Ještě jednou se zadívejte na profil a na horniny ležící
na dně, pozorujte jejich rozpadavost.
Dělitelnost horniny (způsob jejího rozpadu) je většinou
deskovitá, často nepravidelně. Na některých místech je
zde možné vidět také balvanitý rozpad se soustředně
uspořádanými plochami (výsledkem jsou balvany připomínající kouli).

VYCHÁZKY

B
Hlavní trasa naučné stezky pokračuje dále od zastavení č. 2 (bod 3). Nebo si cestu na vrchol můžete zkrátit
po úzké pěšince vedoucí po severním svahu lomu.
Krásně odkryté vyvřelé horniny nejsou na Vinařické hoře
jediným typem hornin. Geologický vývoj daného území
sahá až do období starohor před 570 miliony let. Nejstaršími horninami vzniklými z jílovitého bahna na mořském
dně jsou nejhlouběji uložené jílovité břidlice. V prvohorách moře ustoupilo, neboť v Českém masivu probíhalo
vrásnění a území se zdvihalo. Pozůstatkem teplého klimatu mladších prvohor jsou sedimenty černouhelných
pánví (pískovce, jíly, uhelná drť). Následující druhohory
jsou charakterizovány dlouhým obdobím odnosu materiálu, poslední zde zachované horniny pochází z křídy.
Jsou to říční usazeniny s plynule navazujícími mořskými
usazeninami uloženými v horninovém záznamu nad nimi.
Po ústupu moře se krajina jevila jako rozlehlá rovina. Nastalo období třetihor, které na tomto místě proběhlo díky
sopečné činnosti velmi dramaticky, ale o tom jsme si už
povídali ve vytěženém nitru Vinařické hory.
Nejmladšími horninami ležícími na povrchu Vinařické
hory jsou tzv. spraše. Byly naváty během čtvrtohor a tvoří převážně východní pozvolnou stranu Vinařické hory.

vlhkost. Vzniká tak pestrá mozaika různých rostlinných
společenstev.

Vinařická hora

Období čtvrtohor je významné také z důvodu tvorby nynějšího vzhledu krajiny, kdy se díky erozi dostaly
v různých místech k povrchu nestejně staré horniny odlišných typů. Na nich se pak vyvíjejí různé typy půd a rozdílná rostlinná společenstva. Zamyslete se, co je příčinou jevu, kdy na rozdílném horninovém podkladu
můžeme nalézt jiná rostlinná společenstva. Odlišné
chemické složení hornin (z rozdílných chemických prvků
tvořících horninu vznikají při její erozi i rozdílné minerální látky) a také jejich fyzikální vlastnosti (např. propustnost pro vodu, kyselost) mají vliv na typ vznikajících půd.
A každé kytičce vyhovují jiné podmínky, jiná půda a jiná

C
Na trase naučné stezky budete přecházet přes tzv. bílou
stráň – rostlinné společenstvo vyvíjející se na druhohorní
opuce (bod 6), později také vřesoviště s mechy na prvohorních pískovcích (bod 7).
D
Hlavní vrchol Vinařické hory je v nadmořské výšce 413 m
(bod 8). Je odtud daleký rozhled.
Foto M. Vajskebrová

Čedič byl na území Vinařické hory těžen snad už ve středověku, pro místní potřebu. V 19. století bylo otevřeno
mnoho lomů, svahy Vinařické hory jsou z tohoto důvodu velmi členité (zakusování lomových stěn a navážky
nepotřebných odklizů). Čedič se používal na výrobu silničního štěrku, dlažebních kostek, opěrných zdí u drah,
hrází u řek a rybníků, drobná drť se používala do betonu
a na posypávání pěšin. V kraji, kde je o tvrdou horninu
nouze, byl čedič z Vinařické hory velmi žádán a dopravován i do vzdálenějších míst mimo okres slánský a kladenský. V 80. letech 20. století byla těžba čediče ukončena.
Až budete procházet vesnicemi a městy v okolí Vinařické
hory, zkuste najít místo, kde byla zdejší hornina použita.

Severní výhled z vrcholu Vinařické horky na Hazmburk (30 km) a Lovoš (40 km).
Geologie pro zvídavé / VYCHÁZKY

121

Foto M. Vajskebrová

Vinařická hora
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slepou cestou) jsou malé skalní výchozy. Vezměte svůj
kompas a zorientujte ho. Pak s ním pomalu pohybujte
asi 10 cm nad skálou. Najdete-li správné místo, střelka
kompasu se začne neuspořádaně vychylovat. Je to tím,
že zdejší hornina obsahuje velké množství magnetických minerálů, které na střelku působí v jisté chvíli silněji
než zeměpisný sever.
Prohlédněte si stratigrafickou tabulku, která znázorňuje jednotlivá geologická období a typ zdejší
horniny. Proč nejsou některá období na území zastoupena?
Pravděpodobně došlo k jejich erozi a odnosu.

K zamyšlení
Ze sopečných výbuchů máme odůvodněný strach.
Jsou sopky vůbec něčím na Zemi prospěšné? Když
ano, napiš čím. Kde se na Zemi nachází nejvíce činných sopek? Které sopky v současnosti činné jsou
nejblíže ČR?
Tvorba vyvřelých hornin vynáší na povrch různé prvky z hlubin Země, na ztuhlé lávě vznikají úrodné půdy.
Nejvíce činných sopek je zejména v oblastech rozhraní
litosférických desek (Kamčatka, Filipíny, Aljaška, Andy...).
Nejbližší činné sopky jsou v Itálii (Etna, Vesuv, Stromboli).
Naučná stezka vás zavede zase zpět na svůj začátek, kde také končí.

Pomalu zarůstající nejmladší lom východně od vrcholu.

Jaké znáte sopečné útvary vzniklé v třetihorách
na našem území? Za pěkného počasí je možné
vidět některý i na severním obzoru, poznáte je?
Např. Milešovka, Hazmburk, Říp, Bezděz, nejbližší je Slánská hora.
Celý severní obzor je posetý vrcholky Českého středohoří. Nejvyšší a špičatý kužel ležící v severním pohledu
patří Milešovce (837 m n. m.), vpravo před ní lze spatřit
dvě věže zříceniny na Hazmburku (418 m n. m.). Vpravo
od Řípu (456 m n. m.) jsou někdy v dálce vidět dva vrcholy Bezdězu (vyšší z nich měří 604 m n. m., vzdušná vzdálenost 60 km). Výjimečně může bystré oko v dáli vlevo
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od Bezdězu rozeznat siluetu Ještědu (téměř 90 km).
Při bližším pohledu je směrem na východ za polem vidět okraj nejmladšího lomu Vinařické hory jako obrovská díra v zemi a jižně nad poli vystupuje druhý vrchol
Vinařické hory (408,2 m n. m.) s řadou vzrostlých akátů.
Nachází se na čedičovém hřbetu protaženém ve směru
V–Z, kde byla ve třetihorách další velká puklina, později také vyplněná celistvým čedičem, který tvoří vrchol
a část úbočí hřebene. Výlev čediče je mladší než vyšší
části hlavního kráteru, neboť jimi proráží.
Zde nás čeká ještě jedno malé překvapení. Jen pár metrů od vrcholu směrem na severozápad (nad úvozovou

Miliony let

1,8

Éra

Útvar

kvartér
(čtvrtohory)

holocén

terciér
(třetihory)

neogén

23

Oddělení

Stupeň

spraše, náplavy, svahové uloženiny, sutě

pleistocén

paleogén

pliocén

mladší fáze sopečné činnosti (explozivní, výlevná)

miocén

starší fáze sopečné činnosti (explozivní)

oligocén
eocén

65

Typ hornin
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v puklinách zapadané kry jezerních uloženin

paleocén
mezozoikum
(druhohory)

křída

svrchní

maastricht

nezastoupeno

campan
santon
v puklinách zapadané kry mořských uloženin

turon

glaukonitické jílovce, bělohorské vrstvy – opuky

cenoman

korycanské vrstvy – pískovce, slepence
perucké vrstvy – pískovce, jílovce

95

spodní

135

nezastoupeno

jura
trias

250
355

coniak

perm

arkózy a jíly, uhelná drť, zuhelnatělé části kmenů

karbon
paleozoikum
(prvohory)

devon

nezastoupeno

silur
ordovik
kambrium

570
prekambrium

proterozoikum
(starohory)

fylitické břidlice

archaikum

nezastoupeno

další průvodce pro výlety do terénu lze stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:
http://www.geology.cz/svet-geologie/vylety/vylety
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Čas: 4 hod.
Foto V. Čechová

Zbraslav
Zdeněk Kukal

hlavní město Praha
GPS: 49°58‘20“N, 14°24‘1“E

ZbrASLAV

Praha
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3

2
4

1

1. most přes Vltavu  2. zářez silnice, letenské souvrství  3. obří konkrece v letenském souvrství  4. okraj závistského přesmyku
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Foto V. Čechová

Foto V. Čechová

Zbraslav
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Úvod
Vycházka vás zavede na jižní okraj hlavního
města Prahy. Město je postaveno především
na geologickém podkladu z prvohorních hornin.
Největší část, včetně území Hradčan a Vyšehradu, je
z ordovických pískovců, prachovců a jílových břidlic.
Krásný a poučný odkryv ordovického sledu
je v zářezu silnice na pravém břehu Vltavy naproti
Zbraslavi.
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mý vrch Hradiště s keltským oppidem. Má téměř charakter tabulové hory.

Načrtněte styk dvou vybraných vrstev –
křemenných pískovců a drob.

Průzkum lokality

Foto Z. Kukal

Zaměřte se na lokalitu. Pozor, je tu silnice a na ní někdy
silný provoz!
Vidíme jeden z nejkrásnějších profilů, je 400 m dlouhý,
končí až u mostu na kraji Břežanského údolí.
A. Pohled z chodníku. Odkryv je tvořen vrstvami. Jde
tedy o sedimenty. Zvrstvení je zcela zřetelné. Vrstvy jsou
ukloněny. Kde je nadloží a kde podloží?
V horní části profilu jsou nezvrstvené nepravidelné masivní útvary. Ty prozkoumáme později.
B. Přiblížíme se k odkryvu. Rozpoznáme dva druhy hornin.
Jeden tvoří pevnější vrstvy, druhý rozdrobené, rozpadlé.
Jejich střídání v profilu je docela pravidelné, po 10–15 cm.
C. Použijeme lupu. Pevnější vrstvy jsou hrubozrnnější,
je to pískovec, vidíme jasně zrnka křemene. Ještě jsou
v něm světlé šupinky a tmavé šmouhy. Rozpadající se hornina má méně zrnek křemene, je daleko jemnozrnnější,
místy se šupinkami slídy. Zřejmě převládá prach a jíl. Proto pojmenujeme sediment prachovcem. Máme základní poznatek: Střídají se zde pískovce a prachovce.
Jak vypadají hranice mezi vrstvami, jsou ostré?
Drcené a ohnuté vrstvy v blízkosti závistského přesmyku.

Vybavení
Není nutné s sebou brát nic zvláštního, rozhodně geologické kladívko, notes, někdo má jistě i geologický kompas
a zabezpečenou lahvičku zředěné kyseliny chlorovodíkové.

Charakter krajiny
Charakterizujte krajinu s jejím reliéfem.
Krajinou protéká Vltava. Její koryto je proti proudu hlubší, se strmějšími svahy, po proudu severním směrem se
její niva rozšiřuje. Krajina je typickou pahorkatinou.
Na pravém břehu jižně od Zbraslavského mostu je zná-

Dva druhy sedimentů křemene pískovce (masivní vrstva)
a droby (rozpadavá vrstva).

Zbraslav

Foto Z. Kukal
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Podrobné pozorování: Ne, spíše pozvolné, nepravidelné,
uzlovité, někde do sebe vrstvy přecházejí chodbičkami,
šmouhami, závalky. Na spodní straně pískovcových vrstev
jsou nepravidelné textury, hrbolky, brázdy i chodbičky.
Jsou výsledkem bioturbace, tj. přepracování sedimentů
organismy na dně.
Co to znamená? Asi byla sedimentace pomalá,
organismy měly čas pořádně sediment „přeorat“.
D. Našel někdo zkamenělinu? Pěkně zachovalou asi
ne. Ale tady je něco bělejšího, mohly by to být úlomky
nějakých schránek. Kápneme kyselinu chlorovodíkovou –
mírně šumí, je to kalcit, asi zbytek schránky ramenonožce.
E. Ještě jsme všechno neurčili: Kousek výš jsou světlejší útvary, poněkud nepravidelné, docela ostře
omezené. Opatrně kousek odklepneme. Je světlejší, jemnozrnný, ale lupou vidíme drobné krystalky.
Nešumí! Bude to nějaký uhličitan, ale v terénu jej
Geologie pro zvídavé / VYCHÁZKY
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Foto V. Čechová
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Načrtněte pozici obří konkrece v profilu letenského souvrství.

obří karbonátová konkrece.

určit nemůžeme (později chemická a rentgenografická analýza určily, že jde o dolomit a ankerit – po návratu do školy najděte ve slovníku jejich složení).
Tomuto útvaru říkáme konkrece. Vznikly druhotně srážením minerálu, mají odlišné složení než okolní hornina.
Malé konkrece jsou zcela běžné, tohle jsou však skutečně obří konkrece.
f. Stáří sedimentů. Nemáme zkameněliny, nemůžeme
ho tedy v terénu určit. ale tyto sedimenty známe z Prahy,
třeba z Vyšehradu. Patří letenskému souvrství ordovického stáří (víme, že ordovik je částí starších prvohor).
G. Už víme skoro všechno, ale to nejdůležitější ještě ne. Kde a jak se tyto sedimenty usazovaly?
Jak vysvětlíme docela pravidelné střídání hrubších a jemnějších usazenin? To už je otázka, kterou
se zabývají odborníci. Pro lepší představu: Třeba v kar-

patském flyši vzniká toto střídání rychlým uložením
hrubšího materiálu kalným, tzv. turbiditním proudem.
Hranice mezi vrstvami jsou však ostré a vrstva hrubšího
sedimentu se nahoru zjemňuje. To v našem případě neplatí. Máme ale jinou možnost. Řeky ústící do moře přece přinášejí střídavě hrubší a jemnější suspenzi, tak jak se
střídá povodeň a nízký stav vody. Takže ty hrubší vrstvy
se usadily za povodně a jemnější za nízkého průtoku.
a MáME To! Letenské souvrství na naší lokalitě je mělkovodním sedimentem usazeným nedaleko od ústí
řeky, možná v její deltě. Sedimentologové dokonce
vymysleli název pro sedimenty usazené tímto způsobem: inundity (ze slova inundace – zaplavení).
zapíšeme si to do notesu. Vezmeme vzorek konkrece
do laboratoře a kousky schránky ramenonožce, snad nám
to určí paleontolog.

H. Co člověk? Jak tady zasáhl? V tomto případě je to jasné, silnice je spojkou Modřan se zbraslaví po pravém břehu Vltavy. Co s kamením ze zářezu?
Pevnější sedimenty se mohly použít na štěrk, ale nevím,
nevím. Na protějším břehu je velkolom, kde drtí daleko
lepší štěrk ze starohorních drob.

další průvodce pro výlety do terénu lze stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:
http://www.geology.cz/svet-geologie/vylety/vylety
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SVĚT GEOLOGIE,

portál o neživé přírodě

Víte, že před 300 miliony let byly u nás velehory? A kde?
Až tříkilometrové velehory byly na Táborsku, Českomoravské vrchovině a V Hrubém Jeseníku.

Navštivte Svět geologie a dozvíte se mnoho dalších zajímavostí, například:
• jaká jsou nejdůležitější geologická témata;
• zajímavosti o geologii České republiky;
• kam na výlet na zajímavou geologickou lokalitu;
• jak jste na tom se znalostmi geologie.
Obsahem portálu Svět geologie je množství nejnovějších poznatků z oblasti věd o Zemi, které jsou ve srozumitelné
formě určeny jak dětem, tak pedagogům. Pro děti se informace zde obsažené mohou stát nejen zábavou, ale i výjimečným
souborem poznání o neživé přírodě či dobrým podkladem pro přípravu na vyučování. Pedagogové zde naleznou inspiraci
pro vyučovací hodiny, včetně tipů na terénní geologické exkurze a praktické pokusy s geologickou tematikou.

http://www.geology.cz/svet-geologie

Nabídka produktů České geologické služby pro účely školní výuky
Česká geologická služba se při své činnosti soustřeďuje také na popularizaci geologických věd a na podporu vzdělávání v oblasti neživé přírody. Proto
jsme pro pedagogy připravili výběr produktů, které lze s úspěchem použít v rámci školní výuky. Mnoho cenných informací využitelných ve školní
výuce lze čerpat z portálu o neživé přírodě s názvem Svět geologie (www.geology.cz/svet-geologie). Zde jsou soustředěny nejnovější poznatky
z oblasti věd o Zemi, které jsou ve srozumitelné formě určeny jak dětem, tak pedagogům.

Publikace s geologickou tematikou
Geologické nářadí a potřeby

MŮŽE SE HODIT

Vzorky hornin a minerálů
Webové aplikace na informačním portále České geologické služby

MŮŽE SE HODIT

Celá nabídka geologických publikací je na obchod.geology.cz.

Publikace s geologickou tematikou
Chcete se o geologii dozvědět co nejvíce? Pomoci vám mohou knihy s geologickou tematikou určené pro děti a mládež, popřípadě i populárně naučné knihy
pro dospělé. Knihy jsou ke koupi v Geologickém knihkupectví v Praze na Klárově nebo prostřednictvím on-line obchodu ČGS.

KNIHY
Za tajemstvím kamenů. Příručka pro mladé
sběratele hornin, minerálů a zkamenělin
Jan Petránek
Dětská knížka z pera nestora české geologie prof. Jana Petránka dalece překračuje populární rámec. Kniha nejprve chytře zaujme děti
sbíráním, aby je pak postupně a nenásilně zasvětila do základů veškeré geologie.
Nakladatelství: Česká geologická služba a Grada Publishing, a. s.
Cena: 301 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25717/za-tajemstvim-kamenu-prirucka-pro-mlade-sberatele-hornin-mineralu-a-zkamenelin

Geologická abeceda
Zdeněk Kukal
Zdroj seriózních a pro děti srozumitelných informací, ale zároveň
zábavné čtení, tedy kniha, kterou si – na rozdíl od mnohých učebnic – nejmenší čtenáři sami od sebe s radostí otevřou třeba i místo
pohádky před spaním.
Nakladatelství: Česká geologická služba a Mladá fronta, a. s.
Cena: 259 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25751/geologicka-abeceda
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Kamenná tvář České republiky
Jan Cháb
Zjednodušená geologická mapa našeho území s dvoustránkovým
shrnutím geologického vývoje od starohorních moří až k dnešní tvářnosti Českého masivu. Publikace je vhodná především jako učební
pomůcka.
Nakladatelství: Česká geologická služba
Cena: 57 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25716/kamenna-tvar-ceske-republiky

Geologická paměť krajiny
Zdeněk Kukal
Tvář české krajiny je právě tak pestrá jako geologické složení republiky. Z toho vycházejí autoři publikace a dokazují, jak horniny a geologický vývoj podmiňují tvary reliéfu hornatin, vrchovin, pahorkatin
i nížin. Nacházejí velmi úzké souvislosti, sledují geologické složení našich nejvyšších hor i nejrozlehlejších nížin. Popisují, jak rychle se tvary
zemského povrchu měnily a dosud mění, jak vypadala česká krajina
za poslední miliardu let a které procesy byly rozhodující při vzniku nejen těch nejhojnějších,
ale i nejatraktivnějších geologických forem.
Nakladatelství: Česká geologická služba
Cena: 380 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/24884/geologicka-pamet-krajiny

MŮŽE SE HODIT
Geologická mapa ČR 1 : 500000
Jan Cháb a kol.
Toto dílo je výsledkem mnohaletého úsilí našich předních geologů
o co nejvěrnější znázornění geologické stavby území republiky, zároveň však vyjadřuje autorskou interpretaci zobrazených geologických
poměrů. Mapa je určena nejen geologům, své uplatnění nalezne jistě
i při výuce geologie.
Nakladatelství: Česká geologická služba
Cena: 405 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25362/geologicka-mapa-cr-1-500000-ceska-slozena

Mapa geologických zajímavostí.
140 + 1 geologická zajímavost
Zdeněk Kukal
Málokterá země nabídne na tak malé ploše tolik nejrůznějších geologických pokladů pro potěšení odborníků i veřejnosti – bizarní tvary skla,
rozlehlá pískovcová skalní města, sály a chodby krasových jeskyní vyzdobené krápníky, mohutné sloupy vychladlých čedičových láv či zbytky písečných dun. Geologové znají i jiné zajímavosti, sice veřejnosti poněkud
utajené, ale stejně důležité. Jsou to třeba výskyty vzácnějších hornin a nerostů, naleziště zkamenělin a mezinárodně ceněné hranice mezi geologickými jednotkami různého stáří.
Nakladatelství: Česká geologická služba
Cena: 85 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25847/mapa-geologickych-zajimavosti-140-1-geologicka-zajimavost

Vystřihovánky – trilobiti, dinosauři
a hlavonožci, různé barvy
Vystřihovánky pro děti s motivem pravěkých živočichů. Vhodné například pro skupinovou tvorbu rekonstrukce krajiny z určitého období vývoje Země.
Nakladatelství: Česká geologická služba
Cena: 26 Kč
http://obchod.geology.cz/katalog/166/vystrihovanky

Oživlý svět zkamenělin – omalovánky
Zdeněk Kukal (text)
Iva Vyhnánková (ilustrace)
Vdechni život a barvu pradávným světům, kdy Zemi obývali
podivní – a dnes již nežijící – živočichové. Známe je pouze
z jejich zašedlých zkamenělých koster. Tehdejší život byl ale
velmi pestrý, proto nešetři fantazií a vytvoř pestrobarevné obrázky. Možná se právě tobě
podaří zobrazit skutečný pravěký svět.
Nakladatelství: Česká geologická služba
Cena: 63 Kč
http://obchod.geology.cz/katalog/168/omalovanky

Stavební a dekorační kameny Prahy
a Středočeského kraje
Barbora Dudíková Schulmannová, Jaroslav Valečka
Zájem o kamenické výrobky u nás v posledních dvaceti letech neustále roste. Proto se Česká geologická služba rozhodla postupně vydávat
mapy jednotlivých oblastí naší republiky s významnými lokalitami,
na nichž se horniny využívané ke stavebním a dekoračním účelům
nacházejí.
Jako první z plánované série byla zpracována oblast středních Čech,
která je horninově nejpestřejší. Kromě schematické geologické mapy
publikace obsahuje také ukázky stavebních a dekoračních kamenů
s jejich kamenickými (obchodními) i petrografickými názvy (na základě jejich minerálního
složení) a příklady lomů. V rozsáhlé textové části je pak kromě nejdůležitějších horninových
vlastností a lokalit, odkud horniny pocházejí, u některých kamenů popsán i způsob a místo
jejich použití. Vše je bohatě fotograficky ilustrováno.
Mapa získala prestižní titul Mapa roku 2012 v kategorii Samostatná kartografická díla.
Nakladatelství: Česká geologická služba
Cena: 125 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25905/stavebni-a-dekoracni-kameny-prahy-a-stredoceskeho-kraje
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Trilobiti – raci z kamene
Petr Budil, Jaroslav Marek, Radko Šarič
Publikace je věnována bohaté tradici českých lidových pojmenování trilobitů a jiných zkamenělin. Pojmenování vymysleli
tzv. skalníci, placení v 19. století významným francouzským
učencem Joachimem Barrandem a dalšími badateli za sběr fosilií
do jejich sbírek. Publikovány jsou některé méně známé fotografie skalníků a význačných sběratelů zkamenělin. Text je doplněn
přehledem našich současných znalostí o oblasti Barrandienu. Publikace je vydána
v česko-anglickém znění.
Nakladatelství: Česká geologická služba
Cena: 177 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25676/trilobiti-raci-z-kamene-trilobites-the-stony-crayfish

Říkali mu jemnostpán
Jaroslav Marek, Radko Šarič, Petr Kácha
Joachim Barrande (vyslovováno Žoakim Baránd, Žoasém Barand), nazývaný dělníky a skalníky v lomech zpočátku «ten Francouz» a později
«jemnostpán Barrande», byl významnou postavou nejen pro českou
geologii, ale i pro českou historii 19. století. Ve většině zvláště novějších prací je představován jako samotářský vědec, který se zajímal
pouze o zkameněliny. Rádi bychom proto přiblížili Joachima Barranda
z jiného pohledu – jako člověka skromného, pracovitého, vstřícného k prostým lidem, ale
i tvrdohlavého, stojícího si za svým názorem. Osobnost, která byla přítelem českého národa a mecenášem počáteční české geologie a paleontologie. Muže, který je ve své rodné
Francii dodnes nedoceněn.
Nakladatelství: Česká geologická služba
Cena: 250 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25940/rikali-mu-jemnostpan-people-called-him-gentle-man
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Hrady Čech a Moravy
Zdeněk Kukal a kol.
Stavba historických monumentů, hradů, zámků, tvrzí, klášterů a dalších památek byla ovlivněna tvary zemského povrchu, geologickým
podkladem i druhem kamene, který byl použit. Kniha proto popisuje
sepětí přírodních geologických podmínek se středověkými a některými novověkými kamennými stavbami. Na přírodní skále – kameni –
zůstaly kameny staveb našich předků. Širší veřejnost, která má
obrovský zájem o historickou architekturu, se tak seznámí i s geologickými podmínkami
jejího vzniku.
Nakladatelství: Česká geologická služba
Cena: 518 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25710/hrady-cech-a-moravy

Průvodce geologií Šumavy
Jiří Babůrek, Jaroslava Pertoldová, Kryštof Verner,
Josef Jiřička
Kniha je výsledkem dlouhotrvající spolupráce ČGS a Správy NP a CHKO
Šumava, která zahrnuje nejen geologické mapování a výzkum na území NP Šumava, ale i přiblížení geologických věd běžným návštěvníkům
Šumavy. V publikaci lze nalézt kapitoly věnované všeobecné geologii
i kapitoly zabývající se geologií Šumavy – jejími minerály, horninami, těžbou nerostných surovin. Zabývá se i geologickými procesy, které formovaly tvář šumavské krajiny.
Nakladatelství: Česká geologická služba a Správa NP a CHKO Šumava
Cena: 275 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25133/pruvodce-geologii-sumavy

Šumavská rašeliniště
Karel Spitzer, Ivana Bufková
Publikace autorů Karla Spitzera a Ivany Bufkové s názvem Šumavská
rašeliniště je rozdělena do dvou základních částí: rašeliniště jako ekologický fenomén a rašeliniště v šumavské krajině. Texty doplňují vedle
bohaté fotografické dokumentace četné kresby a schémata.
Nakladatelství: Správa NP a CHKO Šumava
Cena: 335 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25177/sumavska-raseliniste

MŮŽE SE HODIT
Za sopkami po Čechách
Vladislav Rapprich
Jezdíte rádi na rodinné výlety a zároveň se zajímáte o vulkanologii? Zdá
se vám, že takové dva koníčky nelze spojit? Představujeme vám originálního turistického průvodce po českých sopkách, který vás provede
po nejzajímavějších vulkánech českých třetihor a starších čtvrtohor. Poznejte, jak vypadala naše zem před 100 tisíci až 65 miliony let a procestujte s námi nejen České středohoří, ale také oblasti západních Čech, veřejnosti přístupné
části Doupovských hor, Český ráj či severní okolí Prahy.
Nakladatelství: Grada Publishing, a. s.
Cena: 325 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25869/za-sopkami-po-cechach

Geologické zajímavosti České republiky
Hana Motyčková, Kamila Šírová Motyčková,
Vladimír Motyčka, Jiří Šír
Publikace Geologické zajímavosti České republiky je určena především lidem, kteří cestují po naší vlasti s cílem poznávat nejen stavební a historické
památky, ale také zajímavé přírodní lokality. Představuje na 150 míst, kde je
možné nalézt zajímavé, a často i unikátní geologické jevy, které mají kromě
své přírodovědné hodnoty většinou i nemalou hodnotu estetickou.
Nakladatelství: Academia
Cena: 420 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25911/geologicke-zajimavosti-ceske-republiky

Putování naším pravěkem
Martin Košťák, Martin Mazuch (eds.)
Putováním naším pravěkem zve čtenáře na cestu časem od nejmladších geologických útvarů do doby vzniku nejstarších hornin. Každé
z období je popsáno v celosvětovém kontextu a je nastíněna tehdejší
rozmanitost rostlin a živočichů i důležité události, které měly zásadní
vliv na běh geologických dějin. Z každého útvaru je představeno několik charakteristických nalezišť včetně popisu jejich současného stavu a možností sběru studijního materiálu. Text vychází z nejnovějších poznatků a objevů,
z nichž některé publikovali sami autoři v prestižních časopisech.
Nakladatelství: Granit
Cena: 459 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25831/putovani-nasim-pravekem

DVD
Cesta ke kameni
DVD obsahuje osm filmů věnovaných poznávání přírody: Zkamenělé
stopy, Cesta za zlatem, Kameny v pohybu, Trať hledačů trilobitů, První
setkání s kamenem, Kámen a životní cesta, Podpisy v krajině, Po mokré
stopě.
Vydal: Státní fond životního prostředí České republiky
Cena: 150 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25979/cesta-ke-kameni

Nejkrásnější výlety do chráněných
krajinných oblastí ČR
Zdeněk Patzelt, Karolína Šůlová a kol.
Publikace nabízí bezmála padesát tipů na výlety do čtyřiadvaceti chráněných krajinných oblastí. V publikaci naleznete inspiraci pro jeden cyklistický
a jeden pěší výlet do těchto území. Naleznete zde nejen mapu s vyznačenou trasou, ale také její popis, včetně zajímavostí, které na trase lze vidět.
Nakladatelství: AOPK ČR
Cena: 410 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25927/nejkrasnejsi-vylety-do-chranenych-krajinnych-oblasti-cr
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série o Mineralogii na dvd

Mineralogie 4. Halogenidy

Pořady jsou určeny především pro žáky základních škol, popř. i středních škol. Uvedené
učivo je v souladu se zákonnými vzdělávacími standardy pro přírodopis, poskytuje základní informace o vzhledu, fyzikálních a chemických vlastnostech, vzniku, výskytu a hospodářském významu anorganických přírodnin.

Videopořad představuje 3. třídu Strunzova mineralogického systému –
halogenidy. Vybrány jsou dva nejdůležitější prvky: halit (sůl kamenná)
a fluorit.
Vydal: Direct Film, s. r. o.
Cena: 576 Kč

Mineralogie 1. Prvky nekovové
DVD je věnováno prvkům nekovovým: síra, uhlík (grafit, diamant).
Vydal: Direct Film, s. r. o.
Cena: 540 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/25966/mineralogie-4-halogenidy

Mineralogie 5. Oxidy a hydroxidy (křemen a jeho odrůdy)
http://obchod.geology.cz/zbozi/25963/mineralogie-1-prvky-nekovove

Mineralogie 2. Prvky kovové
DVD je věnováno prvkům kovovým: zlato, stříbro, platina.
Vydal: Direct Film, s. r. o.
Cena: 540 Kč

Videopořad představuje 4. třídu Strunzova mineralogického systému
– oxidy a hydroxidy. Vybrány jsou nejdůležitější nerosty v zemské kůře:
křemen a bezvodé (chalcedon) i vodnaté (opál) odrůdy oxidu křemičitého.
Vydal: Direct Film, s. r. o.
Cena: 576 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25967/mineralogie-5-oxidy-a-hydroxidy-kremen-a-jeho-odrudy

Mineralogie 6. Oxidy a hydroxidy (železné a uranové rudy)
http://obchod.geology.cz/zbozi/25964/mineralogie-2-prvky-kovove

Mineralogie 3. Sulfidy
Videopořad představuje 2. třídu Strunzova mineralogického systému –
sulfidy. Vybrány jsou následující prvky: sfalerit, galenit, pyrit, chalkopyrit,
antimonit a cinabarit.
Vydal: Direct Film, s. r. o.
Cena: 576 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25965/mineralogie-3-sulfidy
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Videopořad představuje 4. třídu Strunzova mineralogického systému –
oxidy a hydroxidy. Vybrány jsou hospodářsky nejdůležitějších nerosty –
železné a uranové rudy (limonit, hematit, magnetit a uranit). Unikátní, vůbec poprvé trojrozměrně představené jsou animace krystalových mřížek
a barevných krystalových tvarů.
Vydal: Direct Film, s. r. o.
Cena: 576 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25969/mineralogie-6-oxidy-a-hydroxidy-zelezne-a-uranove-rudy

MŮŽE SE HODIT
série o VODĚ V PŘÍRODĚ na dvd
Dvoudílný film Voda v přírodě představuje učební pomůcku pro přírodovědné předměty na základní škole. Primárně je pořad určen žákům 3. ročníku ZŠ a tomuto požadavku je podřízen hlavně
doprovodný text. Pořad uvádí v souvislostech vybrané části vodního obalu Země – hydrosféry:
vodu srážkovou (bouře, výmol, vsakování), podzemní (prameny) a povrchovou (tekoucí a stojatou).

Voda v přírodě. Část I. – Vody tekoucí
Film představuje vodu jako geologickou sílu utvářející zemský povrch (voda
tekoucí, voda krasová).
Vydal: Direct Film, s. r. o.
Cena: 636 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/25961/voda-v-prirode-cast-i-vody-tekouci

Voda v přírodě. Část II. – Vody stojaté. Část III. – Voda pitná
Film představuje vodu jako významný krajinotvorný prvek (zejména vody
stojaté – jezera, rybníky, údolní nádrže) a jako jednu ze základních podmínek
života na Zemi v ekologických souvislostech (vodní a mokřadní společenstva, prameny, hospodaření – výroba elektřiny a pitné vody).
Vydal: Direct Film, s. r. o.
Cena: 636 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25962/voda-v-prirode-cast-ii-vody-stojate-cast-iii-voda-pitna

Krajiny kolem nás. Část I. – Druhy krajin a jejich výšky
Film představuje učební pomůcku pro přírodovědné předměty na základní škole. Primárně je určen pro výuku 4. ročníku ZŠ, ale bohatost
obrazového materiálu a jeho rozmanitost předurčuje pořad k mnohem
širšímu použití, včetně výuky na druhém stupni ZŠ. Jádro videosnímku
tvoří panoramatický záběr pěti krajinných typů a jeho analýza a syntéza zpracovaná pomocí počítačové animace. Porovnáváním výškových
rozdílů v krajinách a hlavních činností lidí v souvislosti s přírodními podmínkami prostředí
přibližuje snímek dětem pojmy jako rovina, pahorkatina, vrchovina, hory a velehory.
Vydal: Direct Film, s. r. o.
Cena: 576 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25960/krajiny-kolem-nas-cast-i-druhy-krajin-a-jejich-vysky

Země, náš kosmický domov
Doplněk výuky přírodovědy – oddíl „Země ve vesmíru“ pro 5. ročník ZŠ,
případně i pro vyšší ročníky. Žáci se seznámí s tvarem Země, základními
vlastnostmi přitažlivé síly a jejího vlivu na pohyb těles. Zároveň se dozvědí odpovědi na otázky, proč nelze družici vystřelit z děla a jak vzniká
beztížný stav v kosmické lodi. Dále je vysvětlen vznik fází Měsíce a popsány útvary na jeho povrchu – krátery a moře. Informace o Měsíci jsou
doplněny řadou unikátních záběrů z archivu NASA, zachycujících přistání kosmických lodí
Apollo na Měsíci. Zvláštní pozornost je věnována klasickému Galileovu pokusu – pádu kladiva a peříčka v podmínkách vzduchoprázdna, který je dokumentován srovnáním záběrů
pokusů provedených na Zemi a kosmonauty na Měsíci. V závěru filmu jsou diskutovány
podmínky pro existenci života na ostatních tělesech Sluneční soustavy a křehká zranitelnost těchto podmínek na naší Zemi. Pořad byl vytvořen ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem hl. m. Prahy.
Vydal: Direct Film, s. r. o.
Cena: 528 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25959/zeme-nas-kosmicky-domov

Atmosféra a počasí Země
Film podává základní informace o vzniku a složení plynného obalu
naší planety. Vysvětluje důvody cirkulace vzduchu nad jejím povrchem
a vznik jevů, jako jsou pasáty, antipasáty, monzuny apod. Stručně seznamuje se současnými způsoby sledování teploty, vlhkosti a směrů proudění vzduchu pomocí družicových sond a počítačů. Zároveň definuje
běžné pojmy užívané meteorology a klimatology – např. teplá a studená fronta nebo tlaková výše a níže, a na základě pochopení těchto pojmů pak vysvětluje
vznik přírodních úkazů, jako jsou běžné srážky, ale i ničivé tropické cyklóny. Dále film představuje základní metodiku práce meteorologů, vznik meteorologických map a dalších podkladů sloužících pro následné předpovědi počasí. Připomíná elementární důležitost práce
meteorologů pro každodenní praxi zejména v dopravě a hospodářství.
Vydal: Direct Film, s. r. o.
Cena: 528 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25958/atmosfera-a-pocasi-zeme
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celá nabídka geologického nářadí a potřeb je na obchod.geology.cz.

Geologické nářadí a potřeby
Geologické kladivo Estwing s antiotřesovou vinylovou rukojetí EH100
rádi byste si vyzkoušeli práci geologa v terénu a chybí vám k tomu
patřičné náčiní? Vybrat si můžete některou z geologických pomůcek v nabídce
obchodu České geologické služby.

Geologické kladivo forgecraft
s antiotřesovou vinylovou rukojetí H40
Velmi oblíbené kladivo z oceli od firmy Forgecraft. Kováno z jednoho kusu. Tato
kladiva jsou vhodná převážně pro začínající sběratele, amatérské mineralogy,
paleontology a geology. rukojeť cca 270 mm, váha: cca 745 g.
Cena: 890 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25749/geologicke-kladivo-forgekrafts-s-antiotresovou-vinylovou-rukojeti-h40

Paleontologické kladivo forgecraft
s antiotřesovou vinylovou rukojetí H41
Velmi oblíbené kladivo z oceli od firmy Forgecraft. Kováno z jednoho kusu. Tato
kladiva jsou vhodná převážně pro začínající sběratele, amatérské mineralogy,
paleontology a geology. Váha: cca 850 g.
Cena: 890 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25748/paleontologicke-kladivo-forgekraft-s-antiotresovou-vinylovou-rukojeti-h41

Paleontologické kladivo TOPGEO (PH20)
Klasické kladivo pro paleontology s pravou „hickory“ násadou. Kladivo
splňuje náročné profesionální nároky na kvalitu. Nízká cena zaručuje
dostupnost nejen pro profesionální geology, ale i studenty a začínající
sběratele.
Cena: 550 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25924/paleontologicke-kladivo-topgeo-ph20
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Geologické kladivo Estwing s antiotřesovou vinylovou rukojetí pro usnadnění práce. Váha: 620 g, rukojeť cca 260 mm.
Cena: 1 560 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25724/geologicke-kladivo-estwing-s-antiotresovou-vinylovou-rukojeti-eh100

Rýžovací pánev plastová, zelená, ø 250 mm (GPG10)
Lehká zelená pánev ze stabilního plastu s plochým dnem a drážkami
pro zvýšení efektivnosti separace rýžovaného materiálu. Vhodná rovněž pro děti. Váha: 130 g, průměr 250 mm.
Cena: 240 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25922/ryzovaci-panev-plastova-zelena-prumer-250-mm-gpg10

Plastová rýžovací pánev Estwing, ø 350 mm EGPP14
rýžovací pánev Estwing, ze stabilního plastu s plochým dnem
a drážkami pro zvýšení efektivnosti separace rýžovaného materiálu. Průměr 350 mm.
Cena: 425 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25739/estwing-ryzovaci-panev-plastova-prumer-350-mm-egpp14

Kovová rýžovací pánev Estwing, ø 300 mm EGPM12
Kovová pánev s plochým dnem a drážkami pro zvýšení efektivnosti separace rýžovaného materiálu. Po použití je pánev nutno osušit
a ošetřit olejem. Před uskladněním mimo sezónu je nutné pánev
řádně naolejovat, aby se zabránilo vzniku oxidů na povrchu pánve.
Cena: 390 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25736/estwing-ryzovaci-panev-kovova-prumer-300-mm-egpm12

celá nabídka vzorků hornin a minerálů je na obchod.geology.cz.
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Vzorky hornin a minerálů
aby se člověk naučil poznávat kameny, musí si je osahat. Žádný sebelepší atlas mu v tom příliš nepomůže. Proto jsme pro vás připravili přehledné sady minerálů a hornin
v dřevěných pouzdrech, které lze využít zejména jako ideální pomůcku pro výuku geologie na školách.

Sada minerálů v dřevěném pouzdru
se skleněným víkem (30 ks)
Sada minerálů v dřevěném pouzdru se skleněným víkem, rozměry 41 x 31 x 3,5 cm. Vhodné jako výuková pomůcka pro všechny
typy škol.
Sada obsahuje tyto vzorky (cca 4 x 3 cm): grafit, síra, měď, sfalerit, galenit, pyrit, halit, fluorit, křemen, opál, korund, hematit,
magnetit, bauxit, kalcit, siderit, aragonit, azurit, baryt, sádrovec, wolframit, granát, vesuvian,
turmalín, beryl, aktinolit, mastek, muskovit, biotit, živec, heuladit, dioptas, cinabarit, tyrkys,
krokydolit.
Cena: 2 700 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25880/sada-mineralu-v-drevenem-pouzdru-se-sklenenym-vikem-30-ks

Sada hornin v dřevěném pouzdru
se skleněným víkem (24 ks)
Sada hornin v dřevěném pouzdru se skleněným víkem, rozměry
41 x 31x 4 cm. Vhodné jako výuková pomůcka pro všechny typy
škol.
Sada obsahuje tyto vzorky (cca 5 x 4 cm): granit, granodiorit, gabro, pegmatit, ryolit, andezit, bazalt, fonolit, olivinický nefelinit,
pískovec, droba, slepenec, opuka, vápenec, svor, fylit, amfibolit, serpentinit, mramor, spilit,
břidlice, buližník, rula, migmatit.
Cena: 2 700 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25972/sada-hornin-v-drevenem-pouzdru-se-sklenenym-vikem-24-ks

Minikolekce hornin (15 ks)
Sada hornin v plastovém pouzdru. rozměry pouzdra 18 x 9 x 2 cm.
Vhodné jako výuková pomůcka pro všechny typy škol.
Sada obsahuje tyto vzorky (cca 2 x 3 cm): granit, bazalt, pískovec,
buližník, rula, granodiorit, andezit, opuka, vápenec, serpentinit,
pegmatit, ryolit, břidlice, amfibolit, mramor.
Cena: 650 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25882/minikolekce-horniny-15-ks

Minikolekce minerálů (15 ks)
Sada minerálů v plastovém pouzdru. rozměry pouzdra 18 x 9 x 2 cm.
Vhodné jako výuková pomůcka pro všechny typy škol.
Sada obsahuje tyto vzorky: grafit, galenit, křemen, siderit, sádrovec,
síra, fluorit, magnetit, aragonit, biotit, sfalerit, halit, kalcit, baryt, živec.
Cena: 650 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25883/minikolekce-mineraly-15-ks

Stupnice tvrdosti nerostů (10 ks)
Stupnice tvrdosti nerostů v plastové krabičce. rozměry krabičky
16 x 6,5 x 2 cm. Vhodné jako výuková pomůcka pro všechny typy
škol.
Sada obsahuje tyto vzorky: mastek, sádrovec, kalcit, fluorit, apatit, živec, křemen, topaz,
korund, diamant.
Cena: 550 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25886/stupnice-tvrdosti-nerostu-10ks
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Kusové vzorky minerálů a hornin
v plastové krabičce (cca 8 cm)
Vhodné jako výuková pomůcka pro všechny typy škol.
dostupné tyto vzorky: angelit, rubín, měď, tyrkys, bornit, wad, arzenopyrit, rutil, chiastolit, křišťál, mizzonit,
konichalcit, indočínit, wulfenit, apofylit, fluorit, obsidián,
almandin, malachit, azurit, markazit, antimonit, fluorit,
achát, ortoklas.
Cena: 120 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25887/kusove-vzorky-mineralu-a-hornin-v-plastove-krabicce-cca-8cm

Kusové vzorky minerálů a hornin
v plastové krabičce (5,5 x 3,5 x 6 cm)
Vhodné jako výuková pomůcka pro všechny typy škol.
dostupné tyto vzorky: kyanit, aktinolit, alofán, natrolit,
opál dřevitý, ankerit, paulingit, allanit, millerit, wavellit,
andaluzit, muskolit, goethit, hyalit, dafnit, berzelianit, lepidolit, cordierit, egeran, pyknit, anhydrit, kermesit, bukovskýit, freibergit, galenit, pickeringit, křemen, indigolit, siderit, kermesit, cinvaldit, stilbit.
Cena: 110 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25888/kusove-vzorky-mineralu-a-hornin-v-plastove-krabicce-5-5x3-5x6cm

Geologické knihkupectví České geologické služby
V Geologickém knihkupectví
České geologické služby naleznete nejnovější
PUBLIKACE, MAPy a PERIODIKA
Z PRODUKCE ČGS,
dále POPULáRNě NAUČNé PUBLIKACE
i PUBLIKACE PRO DěTI.

Nabídka je doplněna o publikace s geologickou tematikou z jiných
nakladatelství a nejnověji také o VZORKy HORNIN, MINERáLů
a široký VýBěR GEOLOGICKéHO NáČINí.

Kusové vzorky minerálů a hornin
v plastové krabičce (4 x 3 x 3 cm)
Vhodné jako výuková pomůcka pro všechny typy škol. dostupné tyto vzorky: amazonit, opál, lepidolit, zoisit, sodalit, žraločí
zub, fluorit, selenit, auripegment, tektit, záhněda, pyrit, měď,
hadí jaspis, křišťál, almadin, rodonit, růženín, halit, turmalín, stébelnatá rula.
Cena: 55 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25889/kusove-vzorky-mineralu-a-hornin-v-plastove-krabicce-4x3x3cm
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celou nabídku produkce Vydavatelství České geologické služby
naleznete v online obchodu ČGS (http://obchod.geology.cz).
ČESKá GEOLOGICKá SLUžBA, Klárov 3, Praha 1, 118 21,
OTEVíRACí DOBA: úterý–pátek 10.00–12.00, 12.30–15.30.

http://obchod.geology.cz
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Webové aplikace na informačním
portále České geologické služby
Vybrané aplikace pro vás zpřístupňují žádané informace z oblasti neživé přírody. Prohlédnout si můžete například horniny, zkameněliny či minerály ve Virtuálním muzeu,
dále zajímavé geologické lokality či současné i historické fotografie zajímavých míst.

Dekorační kameny

Virtuální muzeum

Databáze shromažďuje informace o horninách České republiky používaných k dekoračním a stavebním účelům u nás i v zahraničí. Tyto informace se týkají vlastností hornin, současného stavu lokalit jejich
těžby a způsobu použití.

Virtuální muzeum vám umožní prohlížet si fotky zajímavých exponátů uložených ve sbírkách České geologické služby. Virtuální muzeum však neslouží jen
jako fotoalbum, ale zároveň se zde můžete dozvědět
spoustu zajímavých informací z oblasti paleontologie
(věda o zkamenělinách), mineralogie (věda o minerálech) nebo petrologie (věda o horninách).

http://dekoracni-kameny.geology.cz
http://muzeum.geology.cz

Fotoarchiv

Geologické lokality

Obsahuje více než 10 000 volně přístupných historických i současných snímků s geologickou tematikou. Můžete si mimo jiné prohlédnout fotografie
zkamenělin, minerálů a hornin. Zajímavé jsou nepochybně i historické snímky starých dolů a lomů,
krajiny z minulého století či dokumentace výstavby
našich přehrad.
http://www.geology.cz/aplikace/fotoarchiv

Databáze obsahuje záznamy o místech v České republice, která dokumentují ukázky mnoha velmi různorodých geologických jevů, významných výskytů hornin,
minerálů i zkamenělin. Patří mezi ně nejen lokality
zvláště chráněných území v různých stupních ochrany,
ale také lokality vědecky významné či zajímavé, z nichž
mnohé dosahují významu i lokalit chráněných.
http://lokality.geology.cz

Geologie pro zvídavé / MŮŽE SE HODIT

141

MŮŽE SE HODIT

Geologický slovník
Anglicko-český a česko-anglický geologický slovník.
Zadávat můžete i víceslovné termíny.

http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie

Geologická encyklopedie
Internetová geologická encyklopedie obsahuje vysvětlení více než
2600 geologických pojmů. Výklad je doprovázen širokou škálou ilustrací,
nákresů, fotografií i tabulek. Encyklopedie je průběžně rozšiřována o nové
termíny.
http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie

Kalendář geologa
V Kalendáři geologa na webových stránkách České geologické služby naleznete informace o akcích s geologickou tematikou konaných
na půdě ČGS i v ostatních institucích.
http://www.geology.cz/extranet/popularizace/kalendar

On-line obchod
On-line obchod České geologické služby nabízí k prodeji více než
3000 publikací a map s geovědní tematikou. V nabídce obchodu jsou také
geologické pomůcky pro použití v terénu i v zázemí školy či jiné instituce.
http://obchod.geology.cz

Mapové aplikace ČGS
Mapový server České geologické služby zpřístupňuje širokou škálu
průběžně aktualizovaných dat a informací, které ČGS dlouhodobě
vytváří a spravuje. Zdarma a z pohodlí domova si potřebnou mapu
vyberte a vytiskněte tu část území, která vás zajímá.
http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/mapove-aplikace
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Česká geologická služba

Česká geologická služba je respektovaná státní organizace, která vytváří, uchovává a poskytuje nestranné
expertní geologické informace pro státní správu, soukromý sektor a veřejnost.
Činnost České geologické služby je založena na optimálním propojení služeb pro společnost se špičkovým
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společnosti a zároveň plní významnou úlohu ve vzdělávání a popularizaci geologie.
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• geologický výzkum a mapování
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• geologická rizika, prevence a zmírňování jejich dopadů
• správa a poskytování geovědních informací
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