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Úvod  

 Prvním tématem, které budeme zpracovávat v rámci přírodovědného klubu, 

jsou Hlavní geologické procesy. Předtím, než jsme se vydali na terénní exkurzi,  

jsme si na kroužku vysvětlili, co to geologické pochody jsou a zkusili jsme si splnit nějaké 

úkoly.  

 Paní učitelka nám řekla, že první navštívené místo bude v lokalitě lesního 

parku v Děčíně. Nachází se v těsné blízkosti naší školy a proto jsme si jej vybrali. Vydali jsme 

se na cestu s připravenými pomůckami. Jen geologická kladiva jsme nahradili zednickými .  

V úterý ve 14 hodin jsme se vydali na cestu, již známo kam. 

 Jelikož je to oblast Labské pískovce proto předpokládáme, že téměř jinou 

horninu než pískovec nenajdeme. 

 



Popis lokality 

 Naše zkoumaná oblast spadá do geomorfologické jednotky Děčínská vrchovina, která 

je součástí Krušnohorské subprovincie a tvoří významný podíl  

na ploše okresu Děčín. Poměrně velká část lokality spadá pod Chráněnou krajinnou 

oblast Labské pískovce1.   

 Specifikem území jsou hluboká údolí, vypadající jako koryto velké řeky (naše lokalita 

vypadá jako přítok řeky). V lokalitě jsou velké výškové rozdíly. Nadmořská výška Kvádrberku 

(Nejvyšší vrchol našeho území, jinak nazývaný Jako Stoličná hora) je 289 m.n.m2. 

Nadmořská výška Děčína = 135 m.n.m3. 
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Obr. 1 

Obr. 2 

Letecký pohled dané lokality 

Mapa dané lokality 



 Úkoly 

Zařaďte terén podle reliéfu a nadmořské výšky: výškový rozdíl zhruba 150 – 289 m.n.m. 

Zdá se vám oblast geologicky jednoduchá, nebo složitá, proč? 

 - oblast je geologicky složitá 

 - jsou zde velké výškové rozdíly 

 - horninové složení vychází z historického hlediska 

  - moře – dalo vznik sedimentárním horninám  

  - horniny sopečného původu (především čedič) 

Co je to výchoz?  

 - Výchoz je geologický termín označující místo na zemském povrchu,  

                    ve kterém je podložní vrstva částečně nebo úplně odkryta a vystupuje                

                      na zemský povrch. 

 - V krajině jsou nejnápadnější skalní výchozy, způsobené vodní erozí (podemleté 

      břehy), činností lidí (doly - obzvláště povrchové – lomy, pískovny)4. 

Vyskytují se zde mladé uloženiny, hlíny, spraše, sutě, štěrky, písky?  

 - ano, vyskytují se zde písky a štěrky 

Jak zde působily vnější geologické pochody?  

 - především větrná eroze v současnosti a v minulosti vodní eroze 

Našli jste projevy vnitřních geologických pochodů,?  

 - ano, sopečné činnosti (oblast je z části sopečného původu) 

Jak se v tomto terénu projevila činnost člověka? 

 - v této oblasti byl vytvořen člověkem lesopark, došlo zde ke zpevnění povrchu a  

                   vytvoření cest 

Jsou zde chráněné oblasti, chráněné přírodní památky?  

 - ano, celá oblast spadá pod CHKO Labské pískovce 
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Závěr 

 V den naší exkurze bylo v lesoparku dost mokro a vlhko, proto jsme si museli 

vzít nepromokavé boty nebo nejlépe holínky.  V lokalitě bylo téměř nemožné najít 

jiný nerost než pískovec nebo čedič. To jsme ovšem předpokládali, jelikož okolí 

Děčínska je tímto typické. Vše jsme zaznamenávali do mapy a terénního deníku, 

které jsou součástí přílohy.  
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Zdroje 
1 http://www.krasyprirody.estranky.cz/clanky/pohori-cr/decinska-vrchovina.html 

2 http://cs.wikipedia.org/wiki/Stoli%C4%8Dn%C3%A1_hora  

3 http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9B%C4%8D%C3%ADn 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Svat%C3%BD_Jan_pod_Skalou_a_Svatoj%C3%A1ns

k%C3%A1_sk%C3%A1la.jp 

Obr. 1 www.googlemaps.cz 

 

Obr. 3 

Obr. 4 

Foto z exkurze 

Foto z exkurze 



Přílohy – ukázka z terénního deníku 
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Název a číslo lokalizace bodu  popis popis horniny 

bodu ke dvěma významným lokality   

  stálým bodům v terénu     

LH 1 vyhlídka, tabule s popisky  

Děčínská vrchovina, spadající do 
CHKO Labské pískovce, pravý břeh 
řeky Labe, dobře přístupná lokalita 
(ulicí Elišky Krásnohorské, Loubská 

a Lužická) 

pískovec, hrubě zrnitá, nažloutlá barva 

LH 2 tabule s popisky, garáže 

Děčínská vrchovina, spadající do 
CHKO Labské pískovce, pravý břeh 
řeky Labe, dobře přístupná lokalita 
(ulicí Elišky Krásnohorské, Loubská 

a Lužická) 

pískovec, hrubě zrnitá, našedlá  barva 

LH 3 jezírko a Loubský potok 

Děčínská vrchovina, spadající do 
CHKO Labské pískovce, pravý břeh 
řeky Labe, dobře přístupná lokalita 
(ulicí Elišky Krásnohorské, Loubská 

a Lužická) 

pískovec, hrubě zrnitá, nažloutlá barva 

LH 4 
cesta na vyhlídku, tabule s 

popisky 

Děčínská vrchovina, spadající do 
CHKO Labské pískovce, pravý břeh 
řeky Labe, dobře přístupná lokalita 
(ulicí Elišky Krásnohorské, Loubská 

a Lužická) 

čedič, tmavě šedá barva 

LH 5 jezírko a Loubský potok 

Děčínská vrchovina, spadající do 
CHKO Labské pískovce, pravý břeh 
řeky Labe, dobře přístupná lokalita 
(ulicí Elišky Krásnohorské, Loubská 

a Lužická) 

slínovec, světle béžová barva, jemně zrnitý 

LH 6 
cesta na vyhlídku, tabule s 

popisky 

Děčínská vrchovina, spadající do 
CHKO Labské pískovce, pravý břeh 
řeky Labe, dobře přístupná lokalita 
(ulicí Elišky Krásnohorské, Loubská 

a Lužická) 

pískovec, jemně zrnitý, tmavě hnědá barva 

LH 7 
ulice V Sadech, cedule s 

popisky 

Děčínská vrchovina, spadající do 
CHKO Labské pískovce, pravý břeh 
řeky Labe, dobře přístupná lokalita 
(ulicí Elišky Krásnohorské, Loubská 

a Lužická) 

pískovec, hrubě zrnitá, nažloutlá barva 


