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1 Navštívená lokalita 
 

S naším kroužkem jsme tentokrát dostali nelehký úkol. Předem musím říci, že nás tento úkol moc nebavil a paní učitelka 

nás musela pěkně honit. Zdál se nám dost těžký a pořád jsme něco museli hledat a zapisovat. Ale přece jsme se s tím 

nějak poprali i když asi dost bídně. Tento projekt nás opravdu nebavil. Naše zkoumaná lokalita je okres Rokycany. Opět 

jsme se vydali k řece Klabavka. 

2 Cíl projektu 
 

Cílem projektu bylo určit z pohledu geografického, o jakou lokalitu se jedná, jaký je terén na Rokycansku, rozloha, zjistit 

geologický vývoj, lomy, doly, horniny a nerosty. Nakonec jsme celkově vše zpracovali na počítači. 

3 Postup při zpracování 
 

Na začátku jsme se rozdělili do dvojic, každá dvojice dostala čtvrtku, uvelebila se u jednoho počítače a začali jsme hledat. 

Na čtvrtku jsme si dělali různé nákresy a zápisky. Pak jsme přešli k učebnicím pro 9. třídu, kde je o geologii velké téma. 

Inspirací pro nás byli devátáci, kteří už toto téma dělali a tak jsme se nechtěli nechat zahanbit a hledali jsme. Oni nám i 

hodně pomohli. Nejdříve jsme našli zeměpisné údaje. Společně jsme se chtěli vypravit na nejvyšší vrch Ždár, který je u 

Rokycan, ale bohužel jsme se nějak neshodli na termínu výpravy, takže tam zajdeme až v dalších měsíci. 

3 Terénní deník 
 

Terénní deník 

Název a 

číslo bodu 

Název 

nejbližšího 

města 

nebo obce 

Souřadnice/GPS Lokalizace bodu 

ke dvěma 

významným 

stálým bodům v 

terénu 

Popis lokality Popis horniny 

KL 1 Rokycany  Břeh potoka 

Klabavka je 

umístěn 100m od 

stadionu FC 

Rokycany, cestou 

k rokycanskému 

hřbitovu. Pravý 

břeh. 

Břeh potoka je 

zde odkrytý, 

voda ho 

zaplavuje jenom 

při 

dlouhodobých 

deštích a nebo 

při velkých 

přívalových 

deštích. 

Pískovec – spojen se 

zrny křemene 

Jílovec – velmi malé 

částice, barva šedá nebo 

světle hnědá. 

Břidlice – barva černá 

nebo šedá, lehce 

štěpitelná 

Křemen – zrna křemene 

spojena s pískovcem 
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4 Závěr miniprojektu 
 

Okres Rokycany se nachází v západních Čechách, v severovýchodní části Plzeňského kraje. Okresním městem jsou 

Rokycany. Území okresu leží v nadmořských výškách od 250 do 750 metrů. Celá západní část okresu je položena spíše 

níže, jeho přirozenou severozápadní a severní hranici tvoří údolí řeky Berounky. Východně od Radnic a Rokycan se zvedá 

masiv Radče - součásti Křivoklátské vrchoviny. Východní a jihovýchodní hranici okresu potom tvoří úpatí Brdského 

pohoří. Nejvyšším bodem v blízkosti Rokycan je vrch Ždár.  

Z centrálních Brd stéká Padrťský potok, který protéká Strašicemi, Dobřívem a Hrádkem. Soutokem s Holoubkovským 

potokem v Rokycanech se z něj stává říčka Klabava, na které byla v roce 1957 mezi Klabavou (stejnojmennou obcí) a 

Ejpovicemi vybudována vodní nádrž Klabava. 

Rokycansko bylo v minulosti velmi bohaté na nerostné suroviny. V Radnické pánvi se až do roku 1987 těžilo černé uhlí, 
dnes jsou ložiska vytěžena. Mezi Klabavou a Ejpovicemi byla ložiska méně kvalitní železné rudy, která byla upravována v 
přilehlém závodě Železárny Bílá Cerekev Ejpovice. Těžba i úprava byly zastaveny v roce 1967. Lom u Ejpovic jsme 
navštívili už v minulých měsících. 

Našli jsme, že naší lokalitu studoval Joachim Barrande, který se stal celosvětové známým vědcem svým průzkumem 
geologických útvarů a zkamenělin ve středních Čechách. 

Oblast rokycanska patří do českého masivu – paleozoikum – ordovik. Mezi horniny a nerosty, které se zde vyskytují jsou 
říční až jezerní sedimenty (štěrk, písek, jíl), naváté sedimenty (spraš, sprašová hlína) a jílovitá břidlice, droba, tuf. 

Návštěvníkům bychom doporučili, aby se šli podívat na Rokycanskou stráň a k ejpovickému lomu. 
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5 Přílohy  
 

Obrázek 1 - výřez geologické mapy 

 

 

 

 

 

 

 KL 1 
Zkoumaná lokalita 

Vyznačení zkoumané lokality – břehy potoka 
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Obrázek   2  

Mapa  

Obrázek   3  

Lámeme si hlavu u pracovních listů  
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6 Použité odkazy 
 

Wikipedie (online) (cit. 2013-10-15). Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rokycansk%C3%A1_str%C3%A1%C5%88 

Geologické lokality. (online) (cit. 2013-10-15). Dostupné z: http://lokality.geology.cz/1004 

Biological Library. (online) (cit. 2013-10-15). Dostupné z: http://www.biolib.cz/cz/locality/id1950/ 

 Volcano discovery. (online) (cit. 2014-1-15). Dostupné z: http://www.volcanodiscovery.com/cs/earthquake-

monitor.html 

Atkuálně (online) (cit. 2014-1-15). Dostupné z: http://aktualne.centrum.cz/zahranici/clanek.phtml?id=670014 

Přírodopis 9.ročník, Kolektiv autorů, Nakladatelství Fraus, s.r.o.. 2007 

 

Obrázek   3  

Zase ty pracovní listy…  Zakreslujeme informace o okresu 

Rokycany  
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