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1. ÚVOD 

Téma  GEOLOGICKÝ   VÝVOJ   A STAVBA  ÚZEMÍ  ČR  se nám od  začátku  zdálo  dost  náročné. Jelikož  

jsme  ale  v minulých  projektech  s  geologickou  mapou  pracovali, řekli  jsme  si, že  to  zkusíme. Sice  

nás  na  to  byla  jen  menší  skupina, ale  práci  jsme  si  rozdělili  a  každý  měl  svůj  úkol. Cílem  

našeho  miniprojektu   bylo  dozvědět  se  něco  o  geologické  stavbě   naší  oblasti , což  se  nám 

bude  hodit  koncem  roku, kdy budou  někteří  z nás toto  učivo  probírat  v přírodopisu. 

Úvodem  projektu   jsme  si  vysvětlili  pro  nás  nové  pojmy  jako : geomorfologie, Český masiv, 

stratigrafie, stratigrafické   jednotky, aj. 

2. PŘÍPRAVNÉ    PRÁCE 

Na   začátku   jsme  se domluvili, že  tentokrát  budeme  pracovat  hodně  individuálně (protože  se  

nám  do  projektu  vsunuly jarní prázdniny)  a každý  z nás  se  zaměří  na  určitou  část  projektu.  

Rozhodli   jsme  se  využít poznatků  z minulých  výprav  klubu  nebo  i  z individuálních  návštěv  

lokalit  některých  z nás.  Pracovali  jsme  podle  doporučení  uvedeného  v manuálu  miniprojektu. 

Práci jsme  si  rozdělili  tak, že  někdo  se  zabýval  geomorfologií, další  zpracováním  údajů  o  stáří  

hornin a stratigrafickou tabulkou, jiný  zase  popsal významné  geologické  lokality a  Kristýna  

vytvořila  novou  geologickou  mapu. 

3. GEOMORFOLOGIE    OBLASTI 

Naše  sledovaná  oblast  se  nachází  převážně  v katastru  obcí  Pchery (6,74 km2 )  a  Vinařice (5,16 

km2) severně  od  Kladna. Oblast   je  součástí geomorfologického   celku  Pražská  plošina. 

Pražská plošina (57) je geomorfologický celek , který  se rozkládá ve  Středních Čechách, zhruba na 

území hlavního města  Prahy  a v jeho západním a jihovýchodním okolí. Rozloha celku  činí  1 128 km² 

její nadmořská výška  se pohybuje  od  170 metrů (údolí  Vltavy )   po 

435 metrů. 

Kladenská tabule je severozápadní částí Pražské plošiny. Je  to  členitá  

pahorkatina  ve  středních Čechách. Nejvyšší bod Na rovinách (Slánská 

tabule) je 435 m n. m. 

Význačnými   body  oblasti  jsou  Slánská hora (330 m) a Vinařická hora 
(413 m)  jako  pozůstatek třetihorního vulkanismu.  

    MAPKA Č. 1 – GEOMORFOLOGICKÉ  CELKY 



                                                                                                                 PŘÍRODOVĚDNÝ  KLUB  ZŠ  PCHERY 

3 
 

VYMEZENÁ  OBLAST  :                                                                                                                                                                               

 

 

 

4. GEOLOGICKÉ    POMĚRY  OBLASTI 

Vinařická hora (413 m) je kopec 1 km severně od Vinařic v 

okrese Kladno. Zatímco na východní straně vrchol jen 

nevýrazně  vystupuje  z  rozsáhlé plošiny, směrem k západu a 

severu svahy spadají zhruba o 140 m do  údolí  Knovízského  

potoka  směrem  k obci Třebichovice. Na  to  zda  je  

Vinařická hora   pozůstatkem  třetihorního  stratovulkánu, 

jak  se  píše v různé  literatuře, nemáme  jasnou  odpověď. 

(Kopecký, L.; Rapprich  Vl.)  Nacházejí   se  zde  opuštěné 

lomy, v nichž probíhala těžba od 19. století do 80. let 20. 

století. Střídavě uložené vrstvy olivinického  nefelinitu,   popela a  utuhlé  lávy  tvoří těleso sopky. 

Západní část Vinařické hory o rozloze 69 ha je od roku 1985 chráněnou přírodní památkou; byla zde 

zřízena naučná stezka. Účelem přírodní památky je ochrana vrcholu sopky s ohroženými 

teplomilnými společenstvími. Rozmanitost geologického podloží má za následek 

přítomnost rozličných typů vegetace, včetně např. vřesovišť. Vyskytuje se zde např. 

bělozářka liliovitá, čičorka pochvatá, zlatovlásek obecný, hořeček nahořklý, jeřáb 

muk aj., z běžných druhů patří k dominantním dřevinám javor babyka a hloh obecný. 

Zajímavé  je ,  že  např.  hořeček je  velmi  ohroženou  bylinou !  Bylo by  zajímavé  se 

po něm  v létě  na VH  podívat. Zkusíme  to. 

Přírodní  památka  Slánská hora (330 m) tvoří výraznou přírodní dominantu města 

Slaný v okrese Kladno  a  je spolu s Vinařickou horou  nejjižnějším výběžkem sopečné 

činnosti  Českého středohoří. Na severním a západním úbočí se nacházejí  čedičová  

skaliska s několika puklinovými jeskyňkami.  Naučná  stezka  byla  obnovená v roce 2008 v podobě 11 

zastávek  s  informačními tabulemi.                                                                                                                                  

 

   ZŠ Pchery 

MAPA  Č.2   -    VYMEZENÁ  OBLAST , M  1 : 50 000 

FOTO  Č. 1   SLÁNSKÁ  HORA 

FOTO  Č. 2   VINAŘICKÁ  HORA 

FOTO  Č. 3   – HOŘEČEK  NAHOŘKLÝ 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Slanska_hora_CZ_from_NNE_074.jpg
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Z  geologického hlediska můžeme oblast České republiky rozdělit na dva velké celky. Na Český 

masív  a  Západní  Karpaty. Geologická   stavba  Kladna  a  jeho  nejbližšího  okolí  je  dána  

zastoupením  geologických  útvarů  v jednotlivých  érách  vývoje  oblasti.  Přes  pestrost  geologické  

stavby  Středočeského  kraje  je  Kladensko  zastoupeno  jen  některými  geologickými  jednotkami.     

( zpracováno  podle J. Němce, 1981 ) 

 

 

5. REALIZAČNÍ  ČÁST 

 Na  začátku  naší  práce  jsme  na  mapovém  serveru  vyhledali  zjednodušenou  geologickou  

mapu  naší  oblasti. Dan se snažil, aby v ní byly  všechny  důležité  a  zajímavé  lokality . Šlo  

především o Vinařickou  a  Slánskou  horu,ale  také  o  oblast  od  Vinařic  směrem k Libušínu  

a dál,kde je  velká oblast  vytěžených  prostor  bývalých  černouhelných  dolů ( Mayrovka, 

Maxovka..). 

  

 

 Dalším  úkolem  bylo  podle  stratigrafických  tabulek  stanovit  stáří  geologických  jednotek, 

které  jsou  zastoupeny  v naší  oblasti ( viz. tabulka) : 

MAPKA  Č. 3   – ČESKÝ  MASIV 

FOTO  Č. 4    -  PRÁCE  S  MAPOU 
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 Další  částí  naší  práce  byla  práce  s geologickou  mapou  a  zkoumání  toho, jaké 

horniny se  vyskytují  v  naší  oblasti a jejich  zařazení  do  správného geologického  

útvaru  a  také určení  stáří. 

 

 Podle  vzorové  geologické  mapy ČGS  jsme  se  rozhodli vytvořit ,,naši ,, geologickou  mapu  

s legendou , kterou  jsme  zjednodušeně  očíslovali. Legendu  jsme  zaznamenali  do  tabulek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geologická jednotka Stáří 

SVRCHNÍ PROTEROZOIKUM 542 -1000 mil.let 

KARBON 299 - 359 mil.let 

PERM 251 - 299 mil.let 

KŘÍDA 65,5 -146 mil.let 

TERCIERNÍ VULKANITY 2,6 - 65,5  mil.let 

KVARTÉR 0 - 2,6mil.let 

MAPA 2   ZJEDNODUŠENÁ  GEOMAPA 

ČGS  1 : 25 000 

FOTO Č.  5  a  6  -    TVORBA  MAPY 

TABULKA  Č. 1   -  STÁŘÍ  GEOLOGICKÝCH  

JEDNOTEK 

MAPKA Č. 4 – VZOROVÁ  ZJEDNODUŠENÁ 

GEOMAPA   1 : 25 000 
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Číslo na mapě 

Vyznačení na 
mapě Obsah lokality 

1   Naváté sedimenty (spraš,sprašová hlína) 

2   Svahové a naváté sedimenty (hlína,písek,štěrk) 

3   Spongilitický slínovec a prachovec 

4   Křemenný pískovec 

5   Pískovec,slepenec,prachovec,jílovec 

6   Pískovec,slepenec,prachovec,jílovec,uhlí,tuf,tufit 

7   Antropogenní uloženiny,vytěžené prostory 

8   Jílovec,prachovec,pískovec 

9   Svahové sedimenty (hlína,kameny) 

10   Nivní sedimenty (hlína,písek,štěrk) 

11   Bazaltoidy (čedičové horniny, nefelinit) 

12   Foidit 

13   Pyroklastika 

Barva Stáří Typ horniny Geologický region 

  kvartér sedimenty nezpevněné kvartér Českého masivu  

  kvartér sedimenty nezpevněné kvartér Českého masivu  

  křída sedimenty zpevněné Česká křídová pánev 

  křída sedimenty zpevněné Česká křídová pánev 

  karbon sedimenty zpevněné středočeské a západočeské mladší paleozoikum 

  karbon sedimenty zpevněné středočeské a západočeské mladší paleozoikum 

  kvartér sedimenty nezpevněné kvartér Českého masivu  

  křída sedimenty zpevněné Česká křídová pánev 

  kvartér sedimenty nezpevněné kvartér Českého masivu  

  kvartér sedimenty nezpevněné kvartér Českého masivu  

  terciér vulkanity terciérní vulkanismus v Českém masivu 

  terciér vulkanity terciérní vulkanismus v Českém masivu 

  terciér vulkanoklastika terciérní vulkanismus v Českém masivu 

MAPKA Č.  5 -    NAŠE  GEOLOGICKÁ    MAPA 

TABULKA  Č.  2 + 3  LEGENDA  MAPY 
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6 . CHRÁNĚNÉ  LOKALITY  

 V závěru  našeho  miniprojektu   jsme  se  zaměřili  na  další  zajímavé  lokality  v naší  oblasti. 

Melanie  vyhledala  tyto  informace  : 

Název: Husova kazatelna 

Popis: Husova kazatelna se nachází v Knovízi v lesíku východně od středu obce. Můžete ji 

taktéž zahlédnout po levé straně, když pojedete po silnici z Knovíze ve směru na Brandýsek. 

Husova kazatelna je tvořena dvěma hlavními pískovcovými skalními útvary, které se tyčí nad 

vrcholky blízkých stromů. Z vrcholu skal je nádherný výhled na Knovíz a okolí. 

 

Název: Podlešínská jehla  

Popis: Izolovaný skalní výchoz výrazně sloupcovitého tvaru a výšce cca 8 m je tvořen 

arkózovými pískovci až slepenci slánského souvrství, ledeckých arkóz. Výrazné projevy 

exogenních geologických sil - voštiny, dutiny, římsovité zvětrávání, zvýraznění 

hrubozrnnějších poloh. V několika úrovních výrazné šikmé zvrstvení.  

 Využili  jsme  nejen  internet,  ale i  server  ČGS, kde je  jejich  databáze. Postupně  jsme  

zadávali názvy  katastrů  obcí  a  zde  jsme  uvedli  nejbližší  lokality: 

Kazatelna 

Všeobecná charakteristika 

Kraj: Středočeský kraj 

Okres(y): Kladno 

Katastrální území: Knovíz 

Mapové listy: 1223, 12231 

Oblast: Permokarbon a terciér středočeské a 

západočeské limnické oblasti 

Lokalizace: Lokalita se nachází v obci Knovíz sv. 

od křižovatky železnice a hlavní silnice v 

zalesněné stráni. 

Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m) 

Charakteristika objektu: Pískovcové skály ve stráni. 

Exkurzní lokalita: ano 

ID : 2502  Stupeň ochrany: B - Geologické lokality doporučené k ochraně 

FOTO  Č.  7 -    KAZATELNA 

http://lokality.geology.cz/d.pl
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Podlešínská skalní jehla 

Všeobecná charakteristika 

Kraj: Středočeský kraj 

Okres(y): Kladno 

Katastrální území: Podlešín 

Mapové listy: 1221, 12214 

Oblast: Permokarbon a terciér středočeské a západočeské 

limnické oblasti 

Lokalizace: Izolovaná skála 600 m v. od nádraží Podlešín, 150 

m v. od kóty 229. 

Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu 

vjezdu (v dosahu 250 m) 

Charakteristika objektu: Asi 8 m vysoký skalní výchoz při 

okraji lesa, výrazně jehlovitě protažený. 

Exkurzní lokalita: ano 

ID : 54 

Stupeň ochrany: A - Přírodní památka (PP) 

Vinařická hora 

 
7. ZÁVĚR  A   ZHODNOCENÍ 

Cílem  projektu  bylo, abychom  zjistili  nové  poznatky  o  geologickém vývoji  a  stavbě  území  ČR .  

Naše  práce  byla  tentokrát  spíš  teoretická  než  praktická – pracovali  jsme  s geologickou  mapou  a  

zkoumali  jsme  horniny  a  jejich  stáří   a  také  geologické  objekty  nejbližšího  okolí. Takže  teď  

máme  o  výskytu  hornin  v  naší  oblasti  trochu  lepší  povědomí. Ale  jak  je  to  s naší  Vinařickou  

horkou – je  stratovulkán  nebo  ne  ? 

                                                                                                                            kolektiv   PřK  PCHERY 

 

Všeobecná charakteristika 

Kraj: Středočeský kraj 

Okres(y): Kladno 

Katastrální území: Vinařice u Kladna 

Mapové listy: 1223, 12231 

Oblast: Česká křídová pánev - velimská, pražská, roudnická a ohárecká křída 

Lokalizace: Kóta 413, 500 m s. od obce. 

Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m) 

Charakteristika objektu: Návrší sopečného původu se znaky povrchového vulkanismu 

(stratovulkán). 

Exkurzní lokalita: ano 

ID : 59 

Stupeň ochrany: A - Přírodní památka (PP) 

FOTO  Č.  8 -    PODLEŠÍNSKÁ  JEHLA 
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POUŽITÉ   INTERNETOVÉ  ZDROJE : 

https://encrypted-

tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSKr4dtmFPj7hGnLp68OkaogJoEnL_xlRJsMKPlH4P7dO3fdJI9Ig 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Slanska_hora_CZ_from_NNE_074.jpg/800px-

Slanska_hora_CZ_from_NNE_074.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Vinaricka_hora.jpg/250px-Vinaricka_hora.jpg 

https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSPEGbE8HvefKZfI3PNmUr6oKjC25JsFeqf_djQr7KPYtlutdcvoQ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%A1_plo%C5%A1ina 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/Czech_Republic_geomorphological_division_m

ap_level1_colour.png/390px-Czech_Republic_geomorphological_division_map_level1_colour.png 

 

AUTOŘI  DOKUMENTACE : 

FOTO  Č.  1,2,3- wikipedia 

FOTO  Č.  4,5,6,7-  JANA  PANOŠKOVÁ ,2014 

TABULKA  1,2,3  - KRISTÝNA   TŮMOVÁ ,2014  

MAPKA 1 - wikipedia 

MAPKA 2 - mapy.cz 

MAPKA 3 http://kurz.geologie.sci.muni.cz/obrazky_ucebnice/obrazek3_05.jpg 

MAPKA 4 – ČGS 

MAPKA 5 – KRISTÝNA   TŮMOVÁ 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSKr4dtmFPj7hGnLp68OkaogJoEnL_xlRJsMKPlH4P7dO3fdJI9Ig
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSKr4dtmFPj7hGnLp68OkaogJoEnL_xlRJsMKPlH4P7dO3fdJI9Ig
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Slanska_hora_CZ_from_NNE_074.jpg/800px-Slanska_hora_CZ_from_NNE_074.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Slanska_hora_CZ_from_NNE_074.jpg/800px-Slanska_hora_CZ_from_NNE_074.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Vinaricka_hora.jpg/250px-Vinaricka_hora.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSPEGbE8HvefKZfI3PNmUr6oKjC25JsFeqf_djQr7KPYtlutdcvoQ
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSPEGbE8HvefKZfI3PNmUr6oKjC25JsFeqf_djQr7KPYtlutdcvoQ
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%A1_plo%C5%A1ina
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/Czech_Republic_geomorphological_division_map_level1_colour.png/390px-Czech_Republic_geomorphological_division_map_level1_colour.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/Czech_Republic_geomorphological_division_map_level1_colour.png/390px-Czech_Republic_geomorphological_division_map_level1_colour.png
http://kurz.geologie.sci.muni.cz/obrazky_ucebnice/obrazek3_05.jpg

