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Úvod  

Dalším tématem, kterým se v kroužku zabýváme je geologický vývoj České republiky. 

O geologickém vývoji jsme se zmiňovali už dříve. V předešlých miniprojektech jsme na něj 

několikrát narazili. Nyní se geologickým vývojem seznámíme podrobněji a více se zaměříme 

na vývoj naší republiky. Nejdříve jsme  

si společně přečetli pracovní listy a pokusili jsme se jim porozumět  

a odpovědět na otázky. Spousta pojmů nám nebyla známá, proto nám je paní učitelka 

musela vysvětlit, ale i tak pro nás nebylo vše pochopitelné. Také jsme dostali za úkol, 

shlédnout samostatně e-learningovou lekci, protože jsme měli jarní prázdniny a nebylo tolik 

času na přípravu. Každý z nás dostal za úkol, vybrat  

na stránkách geology.cz blízkou významnou lokalitu, kterou bychom mohli navštívit. Nakonec 

jsme se rozhodli pro kaňon Labe. Jednak proto, že je od naší školy nedaleko a také z časových 

důvodů. Dále také Adam navštívil lokalitu v místě svého bydliště, kde našel zkameněliny listů. 

 

Cíl   

Cílem miniprojektu je vybrat si zajímavou lokalitu, vyhledat o ní potřebné informace a 

navštívit lokalitu. Rozvíjení týmové práce. 
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Teorie   

 

Geologický vývoj probíhá v jednotlivých érách, ve kterých se udály důležité procesy, 

měnila se a vyvíjela příroda, vznikala pohoří, údolí, moře, vyvíjel se život a mnoho dalšího. 

Česká republika se dělí na 2 významné celky a těmi jsou Český masiv, který zahrnuje většinu 

našeho území a na východě Moravy to jsou Západní Karpaty. 

Starohory 

Vznikly jílové sedimenty, droby, slepence a vulkanity-Vše mohlo být jak tropické tak 

polární. 

O starohorách máme jen nepřesné podoby, toho jak mohla Česká Republika vypadat, ale 

víme, že se nacházela na Jižní polokouli. 

Kambrium 

V tomto období jsme si o trochu jistější. Jádro Českého masivu je stále daleko od 

rovníku. Vznikly červené sedimenty, které jsou typické pro pouště.  

To o českém masivu říká to, že byl na rozhraní mezi subtropickým a mírným podnebným 

pásem. 

Ordovík 

Český masiv je stále na jižní polokouli, ale je ve 60° šířkách. Sedimentace stabilního 

křemenného, silně zvětralého materiálu však napovídá, že podnebí mohlo být vlhčí a teplejší. 

V nejsvrchnějším ordoviku došlo k ochlazení a nastala první doba ledová. Nedaleko Prahy 

byly nalezeny útvary, kterým anglicky říkáme dropstones - valouny, které vypadly z tajících 

ledových ker, a zabořili se na mořském dně. 

Silur 

Trval 30 miliónů let. Český masiv se dostává na 30° jižně od rovníku. Zachované 

usazeniny svědčí o sedimentaci v teplých mořích v subtropickém pásu. Podnebí vlhké a teplé. 

Byla zde bohatá společenstva fauny.  

Devon 

Český masiv se dostává stále blíže tropickému pásu. Odtud pochází například 

Koněpruský útes. Na našem území byla tropická moře. Na konci docházelo k vymírání, které 

mělo pravděpodobnou příčinu v ochlazení. 
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Karbon  

Jednalo se o nejteplejší období naší geologické historie. V tomto období se tropická 

vegetace v sladkých i slaných močálech proměnila v černé uhlí. Český masiv se již dostal na 

severní polokouli.  

Perm 

Docházelo k rychlému a značnému střídání podnebí od suchého po vlhké. Důkazem 

suchého jsou nalezené sádrovce. Byly nalezeny i pískovce typické pro pouště.  

Trias 

 Velký přelom z hlediska vymírání fauny a flory. Nejspíše to způsobilo prudkou a 

rychlou změnu podnebí.  Na našem území se dochoval pouze v malém místě v Podkrkonoší. 

Český masiv byl v tomto období ostrovem.  

Jura 

 Vápence bohaté na faunu sedimentovaly v teplých mořích. Subtropický pás se nejspíš 

rozšířil dále na sever.  

Křída  

 Český masiv se posunul do vyšších zeměpisných šířek severní polokoule.  Stále je zde 

podnebí subtropického pásu. Z křídy máme mnoho důkazů. Například křemenné pískovce, 

nálezy teplomilného rostlinstva v křídových sedimentech, vápence bohaté na organické 

zbytky, proces krasovění na území dnešního Moravského krasu vyžaduje teplé a vlhké klima. 

Třetihory 

 Český masiv se dostává do mírného pásma. Mění se tvář celého světa. Vymírá část 

fauny. Nastává ochlazení. Na našem území nacházíme třetihorní říční a jezerní sedimenty. 

Křídové moře již ustoupilo. Došlo k mírnému ochlazení. Tvořily se kaoliny i křemeny. 

Docházelo k častému zvětrávání hornin. Na konci třetihor nastalo ochlazení a začalo střídání 

dob ledových a meziledových. Rozšířily se polární i horské ledovce. Na naše území začal 

proudit chladnější vzduch. 

 

Čtvrtohory  

 Nejmladší a nejkratší geologické období. Je to období, kdy vznikl člověk. Území České 

republiky se zde dotvořilo do dnešní podoby.    
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Vybraná významná lokalita: Kaňon Labe  

Patří k nejcennějším částem CHKO Labské pískovce. Řeka Labe vytvořila svou erozní 

činností v křídových sedimentech až 300 m hluboký kaňon − nejmohutnější pískovcový kaňon 

v Evropě − a v jeho spodní části odkryla staré krystalinické podloží.  

Kaňon Labe představuje stanoviště pro řadu ohrožených, chráněných a vzácných 

druhů. Na štěrkopískových náplavech řeky se dosud vyskytuje drobnokvět pobřežní (poslední 

naleziště v ČR, kriticky ohrožený druh), na labské břehy se po mnoha desetiletích vrátil bobr 

evropský (kriticky ohrožený druh). V kaňonu hnízdí mj. sokol stěhovavý, výr velký, 

moudivláček lužní a pisík obecný. Zejména na pravém břehu Labe se zachovaly rozsáhlé 

porosty přirozených lesů, od lužního lesa na březích přes bučiny na svazích kaňonu po 

reliktní bory na hranách pískovcových stěn. 

Kaňonem prochází mezinárodní železnice a silnice. V současné době je přírodovědná 

a krajinářská hodnota kaňonu ohrožena plánovanou výstavbou vodního stupně v 

Prostředním Žlebu.  
 

Geomorfologické zařazení Kaňonu Labe 

Z geomorfologického hlediska patří území NPR k Děčínské vrchovině, která spadá do 

Krušnohorské subprovincie. Jedná se o kvádrové pískovce svrchní křídy  

s podložním krystalinikem. Skalní stěny měří až 70 metrů a ostatní skalní útvary jako římsy, 

věže či převisy jsou velmi hojné 

 

Jedlka – Adamova samostatná výprava 

 Jedlka je vesnice mezi Benešovem nad Ploučnicí a Malou Velení. V blízkosti se nachází 

řeka Ploučnice. Naleziště se nachází severně od Jedlky.  

Do této lokality jsem se vydal, jelikož je blízko mého bydliště. Děda s kamarády zde 

našel trilobita a mnoho listů, které měli pigment obtisknutý  

do kamene. 

Cesta je velmi strmá, protože naleziště je vysoko. Když dorazíte na místo, najdete 

velké balvany, které se odtrhly od stěny. Pokud obejdete kameny a vylezete nahoru, najdete 

vrstvy různě starých hornin. Většinou stačilo jenom kámen podélně rozpůlit, aby jste našli 

jeden či více listů a dalších zkamenělin. Stěna je velmi podkopaná, čímž hrozí nebezpečí 

sesuvu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9B%C4%8D%C3%ADnsk%C3%A1_vrchovina
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Závěr  

 S tématem geologický vývoj ČR jsme se navzdory času poprali celkem obstojně. 

Rozdělili jsme si spravedlivě úkoly a ve dvojicích zpracovali zadané úkoly. Největší problém 

jsme měli s určováním nalezených vzorků z Kaňonu Labe, který jsme navštívili. Nejvíce jsme 

našli křemen a pískovec. S jejich určováním snad problém nebyl. Nalezené nerosty se nám 

líbili. Navštívili jsme přímo břeh Labe, kde byly samé říční valouny, obroušené činností vody. 

Do Kaňonu Labe spadá i lokalita Kvádrberk, kterou jsme již zpracovávali v prvním 

miniprojektu, Proto jsme se jí již nezebývali. 

 

Použité zdroje 
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ka.htm 
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Přílohy  

Tabulka hornin a nerostů 

Vzorek období, z kterého pochází stáří 

Slepenec křída 95 miliónů let 

Pískovec křemenný křída 95 miliónů let 

Křemen nelze nelze 

čedič třetihory 3 miliony let 

pískovec   křída 95 miliónů let 

jílovec  křída 95 miliónů let 

štěrk říční čtvrtohory desítky let 

      

 

 

 

 

 

Obrázek 1, Kaňon Labe - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wiki_kanon_labe_1.jpg 
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Obrázek 2- Stratigrafická tabulka, http://observatory.cz/static/vystavy/vltaviny/3-historie.jpg 

http://observatory.cz/static/vystavy/vltaviny/3-historie.jpg
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Geologická mapa 

 

Obrázek 3 -  http://www.geologicke-mapy.cz/regiony/ 

 

 

Druhohorní usazené horniny alpinsky zvrásněné - pískovce, břidlice 
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Fotografie z terénu 

        

 

     

 


