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1. Úvod a cíle projektu 

V tomto miniprojektu jsme se měli zabývat geologickou stavbou od nejstarších dob do 

současnosti. Měli jsme pozorovat, jak se v průběhu jednotlivých geologických období měnila, 

a také, jak se jednotlivé období navzájem ovlivňovaly.  

Dlouho jsme se rozhodovali, jaké území si zvolit, protože nás nejvíce zajímalo, co se 

nachází pod našima nohama, tedy v České Lípě. Na konzultaci s naším panem geologem 

Mužákem jsme zjistili, že Česká Lípa není geologicky zajímavá oblast. Při vymýšlení dobré 

oblasti nám pan geolog připomněl naši exkurzi na Jítravu a všechny zajímavosti, které nám 

tam ukazoval. A proto jsme se nakonec rozhodli hlouběji tuto oblast prozkoumat.  
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2. Vypracování miniprojektu 

2.1. Prvohory (Paleozoikum) 

250 - 570 mil. let 

Prvohory jsou podle geologických událostí rozděleny na 6 částí:  

kambrium, ordovik, silur, devon - starší prvohory  

karbon a perm -  mladší prvohory 

Ve starších prvohorách se Česká republika nacházela na okraji superkontinentu 

Gondwany. Ale budoucí území naší republiky tvořilo více částí a některé z nich byly 

samostatné ostrovy.   

Od středního devonu až do spodního permu probíhalo hercynské (variské) vrásnění, jako 

významný horotvorný proces, při němž došlo ke srážce dvou kontinentů (Gondwany na jihu a 

Laurassie na severu). Hercynským vrásněním spojilo jednotlivé části (ostrovy) a začal tak 

existovat Český masív.    

Během období prvohor se Česká republika posunovala z vysokých zeměpisných šířek jižní 

polokoule směrem na sever. V kambrium a ordoviku byla v chladném až mírném pásu. 

V siluru se posunula z mírného do subtropického pásu. V devonu se dostala do tropického 

pásu jižní polokoule. V části karbonu a permu byla v tropech na severní polokouli. 

Ve starších prvohorách byla naše republika zaplavena mořem. To dokládají zkameněliny 

mořských živočichů. Rozvíjeli se zde trilobiti, mlži, plži, hlavonožci, korály a další. V devonu 

se pomalu stávala souší a objevuje se zde hmyz, ryby a rostliny (plavuňovité, přesličkovité, 

kapradinovité a předchůdci nahosemenných). V karbonu začali první plazi a jehličnany, 

z přesliček a plavuní vznikalo černé uhlí. V permu nastává jedno z velkých vymírání druhů.  

V oblasti Liberecka se z prvohor nachází Lužický pluton (veliké těleso magmatického 

původu, tvořený kyselým magmatem, který je zastoupen granity) a krkonošsko-jizerský 

pluton (tvořený hlavně granitem, známá je liberecká žula), který vznikl za hercynského 

vrásnění.  

V karbonu zde vzniká Českokamenická pánev (dnes je skrytá pod druhohorními a 

třetihorními vrstvami), ve které se vyskytují vulkanické (ryolity a andezity) a sedimentární 

(jílovce, karbonáty) horniny. 

Poblíž Jítravy se nachází vrch v Ještědském hřebeni se značným množstvím krasových 

jevů. Je to lom jménem Velký Vápenný. Vystupují zde černé fylity (vápenec na kontaktu 

s fylity a diabasy) se zkamenělinami z přelomu devonu a karbonu. Oblast Velký Vápenný 

byla vyhlášena přírodní rezervací.   
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Obr. 1 

 

Lom Velký vápenný 
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2.2. Druhohory (Mezozoikum) 

65 - 250 mil. let 

Druhohory se dělí na 3 období: trias, jura a křída.  

Na počátku druhohor existuje jen jeden superkontinent Pangea. Tento kontinent se 

postupně rozpadal na jednotlivé menší útvary, které se od sebe pomalu vzdalovaly a začaly 

získávat dnešní podobu. Vznikl také oceán Panthalasse - předchůdce dnešního Pacifiku.  

Z hlediska horotvorné činnosti byla větší část druhohor klidná, v křídě začalo Alpinské 

vrásnění, které pokračovalo během třetihor a čtvrtohor. Jeho činností vznikla nová pohoří v 

Evropě a Asii, jako Alpy, Karpaty nebo Himálaje.  

Pohybem litosférických desek se Český masiv posouval z rovníkového pásma postupně do 

stále severnějších míst. Klimaticky začátek druhohor navazoval na suchý a teplý perm. V juře 

a křídě bylo podnebí vlhké a teplé. Na Zemi se nenašly stopy žádného zalednění z této doby. 

Tropický pás byl široký a i v polárních oblastech panovalo mírné klima, místy vhodné i pro 

šíření lesů. 

Vývoj rostlin byl poznamenán hlavně teplým klimatem, postupně i velmi vlhkým. 

Zpočátku na souši dominovaly nahosemenné rostliny, tedy jehličnany, jinany a cykasy. Starší 

typy výtrusných rostlin ustupovali do pozadí. Ve svrchní křídě se objevují krytosemenné 

kvetoucí rostliny, spolu s tím se začala vyvíjet jejich symbióza s hmyzem, tedy strategie 

rozmnožování za pomoci opylování. 

 Cykasy dosahovaly celosvětového rozšíření – dokonce i v bezledových polárních loukách. 

V souvislosti s bouřlivým rozvojem krytosemenných rostlin se ocitají některé starší formy 

nahosemenných koncem křídy na ústupu. Flóra druhohor se podílela na vzniku hnědého uhlí. 

Vyhynutí organismů na konci prvohor vyvolal velký převrat v mořském životě. Kostnaté a 

chrupavčité ryby se staly spolu se žraloky hlavními dravci. Velký rozvoj již od počátku triasu 

lze zaznamenat u měkkýšů amonitů a belemnitů, stejně tak u plžů a mlžů. Amoniti se ale stali 

vůdčími fosiliemi druhohor, podle nichž se určuje stáří jednotlivých vrstev zachovaných 

hornin. Z prvohor přežili jednotlivé hlavní skupiny plazů, kteří v podmínkách nového 

geologického období dosáhli nebývalých rozměrů a postupně ovládly zemi, souš i vzduch. 

Dinosauři měli zprvu velikost kočky nebo psa a postupně se vyvinuly na obrovská monstra 

vážících několik stovek tun. Jednalo se většinou o býložravce (Stegosaurus, Triceratops), ale 

lze nalézt i masožravce jako byl Tyrannosaurus rex. Z některých druhů dinosaurů se v období 

křídy vyvinuli ptáci s dutými kostmi.  



7 

Druhohory začínají a končí dvěma katastrofickými událostmi, které měly za následek velké 

vymírání rostlinných i živočišných druhů. Příčiny vymírání ale nejsou zdaleka objasněny. Zdá 

se, že masivní vymírání probíhalo po poměrně krátkou dobu, řádově několik málo desítek 

tisíc let. Vymírání na konci křídy proběhlo pravděpodobně jako důsledek dopadu asteroidu. 

Díky němuž vyhynuli skoro všichni dinosauři, přežili jen savci. 

V severních Čechách lze nalézt pozůstatky jurských hornin podlé lužické poruchy, to je 

např. v Krásné Lípě nebo Bílé kameny u Jítravy. Na Bílých kamenech jsme viděli naklonění 

skal, které nastalo díky lužickému zlomu.  

Po většinu druhohor byl Český masiv pevninou a stával se plošším. V období křídy došlo 

k poklesu a zaplavil se mořem. Jako důkaz jeho předchozí existence se u nás dochovaly 

zkameněliny amonitů. Moře setrvalo do konce křídy a zanechalo usazeniny skoro na celém 

území Čech. Česká křídová pánev je největší dochovanou sedimentační pánví u nás 

(pískovce, opuky). I když mořská záplava trvala jen několik miliónů let, dosahuje šířka 

usazenin i několik set metrů. V severních Čechách máme především pískovcové usazeniny a 

ty daly za vznik skalním městům (a to díky zvětrávání).   

Obr. 2 

 

Bílé kameny u Jítravy 
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2.3. Třetihory (Terciér) 

65 - 1,6 mil. let 

Třetihory dělíme na starší Paleogén a mladší Neogén.  

Kontinenty se v průběhu terciéru postupně dostávaly do dnešní polohy. Rozevíral se 

Atlantský oceán, čímž se Amerika vzdalovala od ostatních kontinentů. Naopak se uzavíral 

oceán Tethys, z něhož do dnešních dnů zůstalo zachováno Středozemní a Černé moře. 

Antarktida se oddělila od Austrálie a následně doputovala do oblasti jižního pólu.  

Terciérní klima se vyznačovalo teplými a chladnějšími výkyvy se sklonem k postupnému 

ochlazování, s tím souvisel i postupný pokles mořské hladiny a celkové vysušování klimatu. 

O ledové doby, jak je známe z pozdějších čtvrtohor, však ještě zdaleka nešlo. Na počátku 

neogénu též definitivně ustoupilo moře z prostoru dnešní České republiky. 

Tericér začíná velkým vymíráním druhů, jak v moři (amonitů), tak i na souši (dinosaurů). 

Probíhá rozvoj velkých žraloků a kytovců v moři a na souši převažují savci a ptáci. V 

rostlinné říši jsou hlavními zástupci krytosemenné rostliny (traviny, listnaté stromy - bříza, 

habr, javor...).  

V tomto období probíhá velké vrásnění - Alpínsko-Himalájské. Vzniklo tak pohoří 

Himalájí, Alp, Pyrenejí a Karpat. V Českém masivu se projevilo vrásnění vulkanickou 

činností a zlomy a poklesy, které vytvářejí pánve hnědého uhlí (největší je podkrušnohorská). 

Nejvýznamnější propadlina a zlom prochází naší oblastí, je to oherský rift a lužický zlom.  

V severních Čechách vulkanická činnost třetihor vytvořila hory Českého středohoří a 

Lužických hor. Probíhala zde ve dvou fázích. V první části se jednalo o nejčastěji proniky 

bazických horniny (lužický zlom, Podještědsko). Druhá část jsou povrchové, žilné kyselejší 

horniny (fonolity, trachyty, bazalty) v celém Českém středohoří. V dnešní době hory, které 

vidíme okolo sebe, jsou pouze komíny bývalých sopek. 
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2.4. Čtvrtohory (Kvartér) 

2,6 mi. let - dnešní doba 

Kvartér je poslední epochou v geologické historii Země. Kvartér je dělen na dva 

geologické útvary - pleistocén (období před 2,6 mil. let až 10 tisíci lety) a holocén, který 

reprezentuje posledních 10 000 let.  

Během pleistocénu docházelo k rozsáhlým klimatickým změnám, které se odehrávaly 

v podobě střídání chladných období - tzv. dob ledových (glaciálů) a teplejších dob 

meziledových (interglaciálů). Během dob ledových docházelo k rozsáhlým zaledněním 

pevniny a značnému shromáždění povrchových vod do obrovských kontinentálních nebo 

menších horských ledovců.  

Během našeho bádání a pečlivého vyhledávání informací jsme narazili na řadu 

zajímavostí. Například díky rozsáhlému zalednění pevniny docházelo k velkým poklesům 

mořské hladiny, a některá území, která se dnes nachází pod mořem, se stala suchou zemí 

(např. oblast Severního moře při pobřeží Holandska a Německa). Když vrcholila doba ledová 

mohla průměrná roční teplota ve střední Evropě dosahovat 0°C, což znamenalo teploty pod 

bodem mrazu po většinu roku a pouze krátké léto s teplotami lehce nad nulou.  Na území 

Čech a Moravy zasahoval od severu kontinentální skandinávský ledovec, který pokrýval 

celou severní Evropu a z jihu se k nám dostal alpský ledovec. Mezi ledovci se vytvořil pás, 

kudy mohla migrovat velká zvířata (např. mamuti) od východu z Panonských nížin (Střední a 

jihovýchodní Evropa) směrem do západní Evropy. Během doby ledové byla krajina převážně 

bez vegetace, udržet se mohli jen odolné traviny nebo drobné keřovité rostliny - tento typ 

vegetace lze označit za tundru.  

Povrch krajiny bez vegetace vedl k rozsáhlému rozpadu povrchových vrstev hornin. 

Díky absenci vysokých stromů je pro toto období charakteristické silné proudění větru 

převážně od západu. Docházelo k tvorbě rozsáhlých oblastí, odkud vítr odnášel prach a písčité 

částice, které se posléze ukládaly na závětrných stranách hlubokých říčních údolí ve formě 

spraší. Díky vysokému obsahu karbonátů ve spraších byly tyto eolické (větrné) sedimenty 

vhodné k uchování fosílií kosterních pozůstatků tehdejších zvířat. Během glaciálů se ve 

střední Evropě vyskytovali typičtí zástupci velkých savců, kterými byli zejména mamuti, 

prakoně, pratuři, sobi, medvěd jeskynní, malý nosorožec srstnatý a menší zvířata, jako 

jsou zajíci, svišti, liška polární a další. Zajímavé je, že poslední zástupci mamutů vymřeli až 

v holocénu, před pouhými 4000 lety. Tito poslední "trpasličí" mamuti byli malého vzrůstu 

(vysocí jen 1,8m) a obývali Wrangelův ostrov u pobřeží východní Sibiře. 
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V dobách meziledových mohla průměrná roční teplota dosahovat až 10 - 15°C, což je 

více, než průměrná roční teplota v současnosti. Docházelo k roztávání velkých ledových 

příkrovů. Obnovily se říční sítě, které si budovaly nová koryta. Docházelo k rozsáhlým 

hromadění říčních sedimentů v podobě říčních teras. Zastoupení zvířat bylo podobné jako 

dnes (jelen, srnec, tur apod.), přičemž ve starších obdobích pleistocénu se v teplých dobách  

meziledových (interglaciálů) vyskytovala pro Evropu neobvyklá zvířata jako sloni lesní, 

šavlozubí tygři, hroši, další druhy nosorožců, vzácně i primáti. V rostlinné říši se během 

klimaticky teplých interglaciálů rozšiřují lesy, které zabraňují erozi a snižují proudění větru. 

Objevuje se hojná vegetace zastoupená v podstatě všemi druhy, které známe ze střední 

Evropy dnes. 

V severních Čechách se vyskytl kontinentální ledovec dvakrát, pronikl až k Ještědu a u 

Jítravského sedla zanechal morénu, která je charakteristická svým obsahem baltských 

pazourků (lze je nalézt až u České Lípy) a severských hornin (např. červená žula). Moréna je 

kamenitý val (čelo kontinentálního ledovce). Do oblasti Jítravského sedla přinesla moréna i 

drobné usazeniny – štěrky, které jsme viděli ve štěrkovně, kterou jsme navštívili. Pro 

pevninský ledovec jsou také typické bludné balvany (např. žulový balvan ve Frýdlantském 

výběžku). Okolí ledovce ovlivnilo i rostliny, proto na Jítravě můžeme nalézt dvě rostliny 

z doby ledové a to hvězdnici alpskou a kapradinku skalní.  

Díky mrazovému zvětrávání (střídavému tání a zamrzání), skály získaly hranaté tvary a 

utvořily kamenná moře z  ostrohranných úlomků a hranáčů, které jsou rozházeny po svahu.  

např. ty v okolí Jítravského sedla.  

 Obr. 3 

 

Štěrkovna 
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2.5. Jítrava 

Nachází se 2,5 km severovýchodně od Rynoltic a patří pod CHKO Lužické hory. 

Chráněná krajinná oblast Lužické hory byla založena v roce 1976 a měří 267 km2. Nejvyšší 

horou je hora Luž, která je vysoká 793 m.n.m.  

Pramení zde řeka Kamenice a její přítok Chřibská Kamenice. Z dalších vodních toků 

jsou to říčky Sporka, Svitavka nebo Heřmanický potok.  

Hlavním důvodem vyhlášení bylo zachování krajiny málo narušené průmyslovým i 

zemědělským znečištěním. Lesy pokrývají okolo ¾ území. Původně zde rostl buk a jedle, ale 

skláři v 16. století skoro všechny lesy vykáceli a nahradili je smrkem a borovicí. Zbytky 

původních lesních porostů se dneska zachovaly jenom v těžko přístupných oblastech. Kromě 

smrku, borovice, buku a jedle můžeme vidět dub letní a zimní, javor klen nebo mléč, jasan, 

olši lepkavou a občas lípu nebo jilm. V 80. letech 20. století byly lesy silně poškozeny 

průmyslovými exhalacemi a přestože se čistota ovzduší v posledních letech zlepšila, lesy 

ve vyšších polohách jsou stále ohrožené a hůře odolávají hmyzím škůdcům i nepříznivým 

povětrnostním podmínkám.  

Z rostlin v Lužických horách roste např. mařinka vonná, lilie zlatohlávek nebo 

měsíčnice, prvosenka vyvýšená, bledule jarní, vachta trojlistá. Na některých místech na 

loukách rostou orchideje. Zajímavý je výskyt glaciálních reliktů (rostliny z doby ledové) 

hvězdnice alpské a kapradinky skalní, jejíž výskyt však nebyl v posledních letech potvrzen. 

Ojediněle se vyskytuje také masožravá rostlina rosnatka okrouhlolistá. 

Žijí zde běžné druhy zvířat jako např. v lesích jeleni, srnci, mufloni a divoká prasata. 

V potocích žijí pstruzi, raci, čolci a různé druhy žab. Z ptáků tady žije ořešník kropenatý, 

kulíšek nejmenší, káně lesní i káně rousné a v posledních letech čáp černý. V jeskyních 

a starých štolách zimují různé druhy netopýrů. Na počátku 20. století byli vysazeni na 

Děčínsku kamzíci, kteří si velmi dobře zvykli na nové prostředí a dostali se až do Lužických 

hor. Někdy se sem zatoulá i rys ostrovid. 

Poblíž obce Jítrava začíná mezinárodní naučná stezka Lužické a Žitavské hory. První 

zastávky stezky jsou věnovány geologickému vývoji v okolí Jítravy. Stezka také vede podél 

lužického zlomu. 

Nedaleko Jítravy se nachází evropsky významné lokality – Natura 2 000. Dozvěděli 

jsme se, že Natura 2000 je určena k ochraně nejvzácnějších a nejvíce ohrožených druhů 

živočichů, rostlin a nejvzácnějších přírodních stanovišť na území EU.  
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Přibližně 4 km na jihozápad se nachází evropsky významná lokalita Janovické rybníky. 

Vyskytuje se tady vážka jasnoskvrnná. Obývá různé typy stojatých vod, zejména slatiniště, 

rašeliniště, lesní a luční tůně, jezera nebo rybníky. Mezi hmyzem patří vážky mezi nejlepší 

letce s nejdokonalejším zrakem.                                                                               

Další významnou lokalitou je Západní jeskyně, která leží 3 km na východ od Jítravy. Je 

to krasová jeskyně, která je pro veřejnost uzavřena. Přezimuje tady vrápenec malý a dalších 

devět druhů netopýrů. 

4 km na jih nalezneme v obci Zdislava barokní kostel sv. Jana Křtitele. Také on patří 

mezi lokality Natury 2 000. V letních měsících v půdních prostorách kostela žije netopýr 

velký. 

Poslední evropsky důležitou lokalitou je 5 km západně od Jítravy zámek Lemberk. Na 

půdě žije v létě vrápenec malý. Měří maximálně 4 cm a váží do 10 g. CHKO Lužické hory je 

jeho nejsevernější výskytem. Nachází se většinou v teplejších oblastech s dostatkem 

podzemních prostorů pro zimování a úkryt. Při zimování se zcela balí do létající blány a svým 

tělem připomíná hrušku. 

 

Mapa 1 

 

CHKO Lužické hory 
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Mapa 2 

 

Evropsky významné lokality u Jítravy 
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3. Závěr 

Tento miniprojekt byl pro nás velice zajímavý, ale také složitý. Dlouho jsme vybírali 

oblast, o které budeme psát. Hodně nám s výběrem i se psaním pomohl pan geolog. 

Nejdříve jsme se rozdělili do skupin a každá skupina si vybrala jedno téma, které napsala. 

Psali jsme o geologickém období obecně a pak informace, které jsme zjistili z Jítravské 

oblasti. Také jsme vyhledali ke každému období geologickou mapu. Nakonec jsme popsali, 

jak vypadá Jítravská oblast dnes. Na závěr projektu jsme ostatním skupinám ukázali, co jsme 

v naší části zjistili.  

Zajímavé bylo sledovat, jak se jednotlivá období překrývají a mladší geologické procesy 

ovlivňují ty starší.  

Jedna z nejzajímavějších informací byla, že území naší republiky nebylo už od začátku 

jeden celek, ale spousta menších části. A východní část se připojila dokonce až ve třetihorách. 

Nikdo nevěděl, že dříve byla naše republika na jižní polokouli a trvalo všechna geologická 

období, než jsme se dostali tam, kde jsme teď. Také bylo zajímavé zjišťovat, že tady u nás 

bylo často moře.  

V popisu jednotlivých období jsme se zabývali i živočichy a rostlinami. Překvapilo nás, že 

bylo tolikrát vymírání druhů, ale paní učitelka nám vysvětlila, že díky tomu se mohly rozvíjet 

nové druhy, např.: až ve třetihorách začnou převládat savci a později se z nich vyvine 

prapředek člověka.  

Hodně nás zaujaly informace o čtvrtohorách a veliké rozdíly v dobách ledových a 

meziledových.   

Nikdy by nás nenapadlo, že na jednom území jako je Jítrava, se můžeme najít něco, ze 

všech geologických období.  

V tomto miniprojektu nám pomohli také naše předchozí projekty, protože jsme si už 

některé věci dokázali lépe představit, např.: sopečnou činnost (miniprojekt Přírodní 

katastrofy) nebo zkameněliny (miniprojekt Vývoj života na Zemi).  
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5. Přílohy: 
Geologická mapa - Prvohory 

 
granodiorit [ID: 845] 
Eratém: paleozoikum až proterozoikum, Útvar: neoproterozoikum, kambrium, ordovik, 
Oddělení: ordovik svrchní, Souvrství: radčická, Horniny: granodiorit, Typ hornin: magmatit 
hlubinný, Poznámka: zawidowský, místy tzv. niská rula, silně kataklasovaný, 
zbřidličnatělý, Soustava:Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum, 

Oblast: lužická (západosudetská) oblast, Region: magmatity lužické oblasti, 

Jednotka: lužický masiv,  
kvarcit [ID: 819] 
Eratém: paleozoikum, Útvar: ordovik, Oddělení: ordovik svrchní, Skupina: ponikelská 
skupina, Horniny: kvarcit, Typ hornin: metamorfit, Mineralogické složení: sericit, 
Soustava: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum, Oblast: lužická 
(západosudetská) oblast, Region:krkonošsko-jizerské krystalinikum,  

zelená břidlice, metadiabas [ID: 807] 
Eratém: paleozoikum, Útvar: devon, karbon, Oddělení: devon svrchní, karbon spodní, 
Poznámka: paleozoikum svrchní - paleozoikum spodní, Skupina: jitravská skupina, 
Horniny: břidlice zelená, metadiabas, Typ hornin: metamorfit, Soustava: Český masiv - 
krystalinikum a prevariské paleozoikum, Oblast: lužická (západosudetská) oblast, 
Region: krkonošsko-jizerské krystalinikum, Jednotka: ještědské krystalinikum,  
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Geologická mapa - Druhohory 
 

 
 
pískovce křemenné, podřízeně štěrčíkovité pískovce [ID: 295] 
Eratém: mezozoikum, Útvar: křída, Oddělení: křída svrchní, Stupeň: turon, Podstupeň: turon 

střední, turon svrchní, Souvrství: jizerské, Poznámka: facie kvádrových pískovců, nejvyšší 
část progradačních cyklů, Horniny: pískovec křemenný, štěrčíkovitý, Typ hornin: sediment 

zpevněný, Mineralogické složení: křemenný, Zrnitost: jemnozrnná až hrubozrnná, 
Poznámka: vetšinou vrchol progradačního cyklu, Soustava: Český masiv - pokryvné útvary 
a postvariské magmatity, Oblast: křída, Region: česká křídová pánev, Jednotka: lužický 
vývoj, jizerský vývoj 

 

pískovce křemenné, jílovité, glaukonitické [ID: 315] 
Eratém: mezozoikum, Útvar: křída, Oddělení: křída svrchní, Stupeň: cenoman, 
Souvrství: perucko-korycanské, Člen: korycanské, Poznámka: facie kvádrových pískovců, 
Horniny: pískovec křemenný, jílovitý, glaukonitický, Typ hornin: sediment zpevněný, 
Mineralogické složení: křemenný, vápnitý, jíl, glaukonit, Zrnitost: jemnozrnná až 

hrubozrnná, Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity, 
Oblast: křída, Region: česká křídová pánev 
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Geologická mapa - Třetihory 
 

 
 
alk. ol. bazalt - bazanit - limburgit [ID: 183] 
Eratém: kenozoikum, Útvar: terciér (paleogén - neogén), Oddělení: eocén, oligocén, 

miocén, Suboddělení: eocén svrchní, oligocén spodní, oligocén střední, oligocén svrchní, 
miocén spodní, Poznámka: terciér, miocén (03-31), Horniny: bazalt alkalický olivinický, 

bazanit, limburgit, Typ hornin: vulkanit, Mineralogické složení: foid, pyroxen, olivín sklo, 
Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity, Oblast: terciér, 
Region: podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny, rozptýlené alkalické 
vulkanity, Jednotka: České středohoří, území české křídové tabule, západosudetská 

(lužická) oblast, Poznámka: CS, CKT, LO 
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Geologická mapa - Čtvrtohory 

 
nivní sediment [ID: 6] 
Eratém: kenozoikum, Útvar: kvartér, Oddělení: holocén, Horniny: hlína, písek, štěrk, Typ 

hornin: sediment nezpevněný, Zrnitost: hlína, písek, štěrk, Soustava: Český masiv - 
pokryvné útvary a postvariské magmatity  

písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment [ID: 12] 
Eratém: kenozoikum, Útvar: kvartér, Horniny: písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment, Typ 
hornin: sediment nezpevněný, Mineralogické složení: pestré, Zrnitost: písčito-hlinitá až hlinito-

písčitá, Barva: různá, Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity 

kamenitý až hlinito-kamenitý sediment [ID: 13] 
Eratém: kenozoikum, Útvar: kvartér, Horniny: kamenitý až hlinito-kamenitý sediment, Typ 
hornin: sediment nezpevněný, Mineralogické složení: pestré, Zrnitost: kamenitá až hlinito-
kamenitá, Barva: různá, Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity 

spraš a sprašová hlína [ID: 16] 
Eratém: kenozoikum, Útvar: kvartér, Oddělení: pleistocén, Suboddělení: pleistocén svrchní, 
Horniny: spraš, sprašová hlína, Typ hornin: sediment nezpevněný, Mineralogické 
složení: křemen + přímesi + CaCO3, Barva: okrová, Soustava: Český masiv - pokryvné 
útvary a postvariské magmatity 

jíl, varvy [ID: 40] 
Eratém: kenozoikum, Útvar: kvartér, Oddělení: pleistocén, Suboddělení: pleistocén střední, 

Horniny: jíl, varvy, Typ hornin: sediment nezpevněný, Mineralogické složení: pestré, 
Zrnitost: jíl, (0), Barva: šedavá, Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské 
magmatity, Region: kvartér akumulačních oblastí Českého masivu, Jednotka: kvartér 

oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu 


