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Přírodovědný klub při ZŠ Na Nábřeží Havířov 

Miniprojekt k tématu „Geologický vývoj a stavba území ČR“ 

 

 

Úkol: Vývoj oblasti kolem řeky Lučiny – Havířov, okres Karviná   

Úvod : Náš klub se zabývá pravidelným  pozorováním  a dokumentací změn toku řeky Lučiny. 

  

 

Umístění terénu : 

Tok Lučiny s přilehlou nivou a s částí pravobřežní terasy na jihozápadním okraji Havířova. Chráněné 

území zahrnuje nivu řeky Lučiny v délce 2 km a část pravého údolního svahu, kde na některých 

místech vystupuje skalní podloží.  

Stratigraficky patří do spodní křídy, paleogénu. 

Řeka Lučina a její přítoky: Stonávka 

                                          Šprochůvka (P) 

                                          Přivaděč Morávka-Lučina (L) 

                                          Tošanůvka (P) 

                                          Řepník (L)    

                                          Říčky (P) 

                                          Sušanka (P) 

                                          Dolní Datyňka (L 

Geomorfologicky patří do flyšového pásma Karpat 
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V celém území jsou sedimenty – sprašové hlíny a naplaveniny štěrků viz fotografie : 

 

Fotografie č. 1 Vrstva sprašových hlín, do kterých se zařezává tok řeky Lučiny 

Foto 

 

Foto č. 2 Říční náplav 

V říčních náplavech jsme našli valounky tvořené drobnozrnými slepenci a pravděpodobně godulskými 

pískovci, protože Lučina pramení na svazích Prašivé v Beskydech ve výšce 580m.n.m.  ústí do 

Ostravice, která vtéká do Odry. Napájí Žermanickou přehradu, u které se má nacházet starý těšinitový 

lom (tady jsme ještě nebyli) – podle popisu to má být magmatická žíla, která se propálila sedimenty. 

Na geologickém průzkumu okolí Lučiny se podíleli ( dle http://www.geology.cz/extranet) 

Jirková Pavlína, 02.03.2010 

Aktualizovali: Malík Jan 22.09.11, Kukal Zdeněk 26.11. 2012 

Řeka Lučina a samotné město Havířov leží v Ostravsko-karvinské pánvi, kde v prvohorách – karbonu 

a permu vznikly sloje černého uhlí, které byly překryty sedimenty. 

 



3 
 

 

Karvinské vrstvy s uhlím se zanořuje pod Beskydy. Tam se nachází ve velkých hloubkách vrstvy 

černého uhlí. 
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