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1. Úvod a cíle projektu 

V tomto miniprojektu se zaměříme na to, jak spolu souvisí horniny a rostliny. 

Budeme poznávat obor geobotaniku. 

Vyhledáme místo v našem okolí, které důkladně prozkoumáme, podle složení 

hornin a půdy a pak se pokusíme určit co nejvíce rostlin, které tam najdeme. Budeme 

pozorovat, jestli se naše výsledky nějak shodují a nebo rozchází s tím, co jsme si 

nastudovali v pracovních listech a co nám řekla o tomto tématu paní učitelka. 

Takové bychom si rádi vyzkoušeli vykopat půdní sondu. 

A samozřejmě doufáme, že provedeme nějaké pokusy. 
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2. Lom Klučky 

2.1. Všeobecný popis 
Lom se nalézá na severu Čech v Libereckém kraji, zhruba 2 km od obce Prácheň.  

 

 

 

                                                                      •Klučky 

 

 

 

 

 

 

 

Souřadnice: 50°46‘50‘‘ s. š.,14°30‘32‘‘ v. d. 

Nadmořská výška: 642 m n. m. 

 

Všeobecný popis: Tato přírodní památka se nachází asi 2,5 km severovýchodním směrem od 

Kamenického Šenova, na rozhraní katastrů Horní Prysk a Okrouhlá u Nového Boru. Mezi obcemi 

Prácheň a Polevsko se zde táhne asi 3 km dlouhý zalesněný hřbet s několika nevýraznými vrcholky. 

Přibližně uprostřed se nachází nejvyšší z nich, nazvaný Klučky (někdy též Klůčky). Jeho nadmořská 

výška je 642 m. 

     Na severovýchodním svahu tohoto vrcholku najdeme zajímavý opuštěný čedičový lom se dvěma 

patry, jehož stěny tvoří pravidelně vyvinuté svislé kamenné sloupy. Podobou nám připomínají 

nedaleké „kamenné varhany“ na Panské skále, které jsou známějším příkladem sloupcové 

odlučnosti v této oblasti. Sloupce vznikaly při chladnutí a tuhnutí horkého magmatu a většinou mají 

tvar pěti až šestiúhelníku, pouze zřídka mají větší nebo menší množství stěn. Jejich síla je 30 – 40 cm 

(někdy i více), výška okolo 12 m. 

 

2.2. Geologická charakteristika 
Jedná se o třetihorní vyvřelinu, horninou je zde olivinický čedič, mírně postižený drobně bobovým 

rozpadem po zvětrání. Tuto podobu zde získal plošně rozsáhlým výlevem lávy na křídové podloží, 

které díky předchozí erozi nebylo rovné. V okolí jsou tufové horniny. V některých místech je patrné, 

že v lomu jsou odkryty dva, místy až tři čedičové příkrovy nad sebou. Na základě této charakteristiky 

je hřbet řazen do Českého středohoří. 
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2.3. Geologická situace  

 

Měřítko 1:50 000 

Legenda: 

terciér (paleogén - neogén) 

alk. ol. bazalt - bazanit - limburgit [ID: 183] 

Eratém: kenozoikum, Útvar: terciér (paleogén - neogén), Oddělení: eocén, oligocén, miocén, Suboddělení: eocén 
svrchní, oligocén spodní, oligocén střední, oligocén svrchní, miocén spodní, Poznámka: terciér, miocén (03-31), 
Horniny: bazalt alkalický olivinický, bazanit, limburgit, Typ hornin: vulkanit, Mineralogické složení: foid, pyroxen, olivín 
sklo, Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity, Oblast:terciér, Region: podkrušnohorské pánve 
a přilehlé vulkanické hornatiny, rozptýlené alkalické vulkanity, Jednotka: České středohoří, území české křídové tabule, 
západosudetská (lužická) oblast, Poznámka: CS, CKT, LO 

 
terciér (paleogén - neogén), kvartér 

pyroklastika bazaltoidních (příp. trachybazaltických) hornin [ID: 252] 

Eratém: kenozoikum, Útvar: terciér (paleogén - neogén), kvartér, Oddělení: eocén, oligocén, miocén, pliocén, 
pleistocén, Suboddělení: pleistocén spodní, eocén svrchní, oligocén spodní, oligocén střední, oligocén svrchní, miocén 
spodní, Poznámka: terciér, pliocén až sp. pleistocén (15-31, 15-33), Horniny: pyroklastika bazaltoidních hornin, Typ 
hornin: vulkanit, Barva: šedá, hnědá, okrová, Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity, 
Oblast: terciér, Region: terciér, Poznámka: NJ, CS, ZC, CKT 
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2.4. Doplňující informace 
 

Lom na čedič byl otevřen kolem roku 1910, těžba byla zastavena v roce 1997. Lom je zařazen od 14. 

února 2008 jako přírodní památka. Chráněny jsou nejen čedičové sloupy, ale i obojživelníci a plazi. 

    Na severozápadním svahu hřebene se nachází zalesněná stráň s balvanitou sutí, jejíž jedna část se 

podle roztroušených čedičových bloků nazývala „Židovský hřbitov“.  

Tato čedičová skála se stala již v 80. letech 19. století oblíbeným výletním místem, protože z ní byl 

nádherný výhled do okolí a na Lužické hory. V srpnu 1891 zde prácheňský Horský spolek zřídil chatu 

s pohostinstvím a 6 m vysokou dřevěnou vyhlídkovou věž. Hojně navštěvované pohostinství, 

vedené Antonem Rösslerem z Práchně, bylo neustále rozšiřováno a také věž byla později vylepšena 

a zvýšena o další 4 m, aby byl umožněn kruhový rozhled do všech světových stran. 

 
Čedič (bazalt) 

Povrchová výlevná hornina. 

Barva: černošedá až černá 

Minerální složení: sodnovápenaté živce – plagioklas, augit, pyroxeny a olivín 

sloupcovitá odlučnost 

Výskyt: České středohoří, Říp, Trosky, Tlustec, Radobýl  

Využití: štěrk, potrubí pro chemický průmysl, kamenná vlna, dlažba do interiéru a exteriéru 
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3. Půdní sonda 

3.1. Půdní profil 
 

Na zpáteční cestě z lomu Klučky jsme podél lesa vykopali půdní sondu, pomocí které jsme 

zjistili půdní profil. 

Od pana geologa jsme se dozvěděli, že půdní profil se skládá z horizontů. Horizonty se dají 

rozlišit podle barvy a struktury.  

1. horizont je převážně tvořen humusem, který se skládá z odumřelých rostlin a živočichů. 

Nazývá se někdy jako kulturní horizont, protože je lidmi obděláván. 

2. horizont vytváří starý humus, který je rozložený a promísený s anorganickými látkami. 

 3. horizont tvoří zvětralá matečná hornina v různém stupni zvětrávání, která se nazývá 

půdotvorným substrátem.  

Také jsme se dozvěděli, že půdní sonda se kope minimálně do hloubky  90 - 100 cm, až k 

matečné hornině. Široká by měla být aspoň 80 cm, aby mohl být dobře popsán půdní profil. 

Sonda se vykopává do svahu.  

My jsme vykopali sondu jen do hloubky 68 cm, kvůli špatným terénním podmínkám a dešti. 

Naměřili jsme 3 horizonty. Pro rozbor půdy jsme si vzali vzorky z 2. a 3. horizontu. 

 
Pan geolog nám řekl, že podle půdního profilu se jedná o kambizemě modální eutrofní na 
bazických a ultrabazických horninách a jejich tufech. Vysvětlil nám, že kambizem je 
hnědozem. Je to nejrozšířenější půdní typ v mírném podnebném pásu. Vyskytuje se 
v členité krajině, ve vrchovinách a pahorkatinách. Přirozeně na nich rostou listnaté lesy. 
Poznávacím znakem je hnědý horizont. Ten vzniká v důsledku zvětrávání křemičitanů 
v půdě, ze kterých se uvolňují pro rostliny živiny, a půda při tom získává hnědou barvu. 
Často může docházet k přirozenému vymývání a to vede k okyselení půdy. 
 
Hodnocení půdního profilu 

1. horizont Ap byl mělký humusový, tmavohnědé barvy, mocnost vrstvy17 cm. 

Tmavohnědé zbarvení způsobuje přítomnost humusu. Viděli jsme kořeny, dírky od 

žížal a ojedinělé kameny. 

2.  horizont Bv byl středně hnědě zbarvený, mocnost vrstvy 23 cm. I tady byly vidět 

kořeny. Ve spodní části více větších kamenů. 

3. horizont C byl světle hnědý. Přibližně v hloubce 68 cm jsme narazili na větší 

kameny. 
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Popis horizontů dle fotografie 

 horizont Ap – organominerální horizont v tomto případě poměrně slabá vrstva jelikož se 

jedná o prostředí v blízkosti cesty. Šedohnědá hlinitá zemina, krupnaté struktury, soudržná 

 horizont Bv – hnědý kambrický horizont hlinité zeminy, polyedrická struktura, soudržná 

 horizont C – bazální souvrství, které lze také označit jako přechodové B/C, šedohnědé, 

světlejší, někdy i skvrnité, skeletovitá, zde může být i obsah písku, písčitohlinitý horizont. 
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3.2. Určení pH půdy 
 

Kyselost a zásaditost půdy závisí na koncentraci vodíkových a hydroxidových iontů 

v půdním roztoku. Na hodnotě pH závisí dostupnost živin pro rostliny. Mírně kyselé půdy 

umožňují dostatečný příjem základních prvků důležitých pro růst rostlin. 

Určení pH jsme provedli u vzorků z 2. a z 3. půdního horizontu a ze vzorků, které jsme 

odebrali ze dvou míst v lomu. První bylo jen několik metrů od svislé stěny, druhé poblíž 

mokřadu u vstupu do lomu. K pokusu jsme použili testovací balíček – Půdní pH test.  

Pomůcky:  

zkumavka a pH tablety z balíčku z Půdního pH testu, destilovaná voda, vzorky půdy   

Postup:  

Zkumavku jsme naplnili vzorkem půdy do výšky 1cm a na ni nalili vodu do výšky 3,5 

cm. Přidali jsme tabletu z Půdního testu. Zkumavku jsme zadělali zátkou a třepali 

tak dlouho, dokud se tableta nerozpustila. Pak jsme nechali roztok ustát do té 

doby, než byl čirý. Zabarvenou kapalinu jsme porovnali s barevnou škálou na přední 

straně obalu Půdního pH testu.   

  pH 4 (nažloutlá barva) silně kyselá, pH 5 (zelená barva) kyselá, pH 6 (namodralá barva) 

slabě kyselá, pH 7 (modrá barva) neutrální. 

Závěr: 

     vzorek z 2. půdního horizontu: pH 4= silně kyselý 

     vzorek z 3. půdního horizontu: pH 4= silně kyselý 

     vzorek místa v lomu: pH 3 = kyselý  

     vzorek od mokřadu: pH 3= kyselý 

 

3.3. Důkaz humusu v půdě 
Humus je nejúrodnější část půd. Vzniká rozkladem odumřelých živočichů a rostlin hlavně za pomoci 

bakterií a hub. Má velký význam pro půdu, rostliny z něj přijímají živiny. 

Pomůcky: 

3 Petriho misky, vzorky půdy z 2. a z 3. půdního horizontu, zemina pro pokojové rostliny 

               Postup: 

               Na dvě Petriho misky jsme odebrali vzorky z půdního profilu. Na třetí misku jsme dali jako 

kontrolní vzorek koupené zeminy pro pokojové rostliny. Porovnali jsme barvu všech třech vzorků. 

Za pomoci tabulky z učebnice jsme zjistili přibližný obsah humusu. 
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Závěr: 

vzorek z 2. půdního horizontu: 2-3 % humusu - středně humusová půda 

vzorek z 3. půdního horizontu: 1-2 % humusu - středně humusová půda 

vzorek z kupované zeminy: 4-5% humusu - dosti humusová půda 

                 

3.4. Určení půdního druhu 
 

Půdní druh se určuje podle množství obsahu písčitých, hlinitých a jílovitých částic. Jaký poměr 

zastoupení těchto částic bude, závisí na matečné hornině. Nejdůležitější jsou jílové částice, podle 

kterých se určují půdní druhy. 

Podle zpracovatelnosti rozdělujeme půdy na lehké, střední a těžké. 

Lehké půdy mají malý obsah jílových částic, a proto se snadno obdělávají. Voda se v nich rychle 

vsakuje, ale snadno se odpařuje. 

Středně těžké půdy se dobře zpracovávají. Vsakování a odpařování je v rovnováze. 

Těžké půdy mají velké množství jílových částic. Za sucha jsou tvrdé a po dešti mazlavé, a proto se 

špatně obdělávají. 

Pomůcky: 

2 Petriho misky, kádinku, vodu, vzorky půdy z 2. a z 3. půdního horizontu 

Postup: 

Na Petriho misky jsme odebrali zeminu, kterou jsme zvlhčili vodou. Navlhčenou zeminu jsme 

roztírali mezi prsty. Podle hmatu jsme zjišťovali množství písčitých a jílovitých částic. Snažili jsme se 

vytvořit z navlhčené zeminy potupně kuličku, váleček a stočený váleček. Podle tabulky jsme pokus 

vyhodnotili. 

Závěr: 

vzorek z 2. půdního horizontu: 30 -45 % jílovitých částic- hlinitá půda 

vzorek z 3. půdního horizontu: 20 -30 % jílovitých částic- písčitohlinitá půda 

Oba vzorky patří mezi středně těžké půdy. 
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4. Geobotanika  

Na naší vycházce jsme určovali rostliny v lomu a jeho okolí. První část zahrnuje prostor 

poblíž skalní stěny a druhá část jsou rostliny z okolí lomu. 

1. Rostliny u skalní stěny: 

Byliny 

bršlice kozí noha – mrkvovité, kakost smrdutý  -  kakostovité, třezalka srstnatá – 

třezalkovité, náprstník červený, rozrazil rezekvítek – krtičníkovité, devětsil bílý  - 

hvězdnicovité, kontryhel obecný,  maliník obecný  - růžovité, šťovík kyselý, šťovík menší – 

rdesnovité, sítina – sítinovité, jetel plazivý, jetel luční - vikvovité, mařinka vonná, svízel 

přítula – mořenovité, pryskyřník zlatožlutý, pryskyřník plazivý, pryskyřník prudký  -  

pryskyřníkovité, kokořík přeslenitý – liliovité, pomněnka lesní – brutnákovité, papratka 

samičí, kapraď samec, hasivka orličí – kapradiny, krabilice mámivá - miříkovité, kopřiva 

dvoudomá – kopřivovité  

Dřeviny 

bříza bělokorá, olše lepkavá – břízovité, jeřáb ptačí – růžovité, javor mléč, javor klen – 

mýdelníkovité, bez červený - zimolézovité , vrba jíva – vrbovité, smrk ztepilý – borovicovité, 

jasan ztepilý – olivovníkovité, buk lesní, dub zimní - bukovité, srstka angrešt - meruzalkovité 

 

2. Rostliny v okolí lomu 

Byliny 

mařinka vonná – mořenovité, pcháč obecný, podběl obecný – hvězdicovité, kontryhel 

obecný – růžovitý, řebříček lékařský – hvězdnicovité, buk lesní – bukovité, olše lepkavá – 

břízovité, kopřiva dvoudomá – kopřivovité, kerblík lesní – miříkovité, jehel lesní – 

miříkovité, křehkýš vodní – hvozdíkovité, kapraď ostnatá – kapradiny, kokořík přeslenatý – 

listnatcovité, šťavel kyselí –šťavelovité, 

Dřeviny 

javor mléč – mýdelníkovité, javor klen – mýdelníkovité, buk – bukovité, smrk ztepilý - 

borovicovité 

 

 

U skalní stěny lomu i v blízkém okolí jsme podle zastoupených charakteristických rostlin 

určili biotop suťových lesů. 

Suťové lesy 

V suťových lesích roste více druhů stromů než u jiných listnatých lesů. Převládají rychle 

rostoucí dřeviny. Na těchto dvou lokalitách z charakteristických druhů dřevin rostly: javor 

klen a javor mléč, srstka angrešt, bez červený, jeřáb muk a buk lesní. Z bylin jsme určili 

svízel vonný, papratku samičí a kapraď samec. 
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Ještě jsou v lomu dva odlišné biotopy. V jedné části lomu je malý mokřad, ve kterém úplně 

převládá sítina. A přímo na skalách jsme objevili skalničky (dřípatka horská, kapraď samec). 

 

Závěr: 

Suťové lesy se vyskytují v pahorkatinách až v horských polohách po celém území ČR. Půdy 

jsou vlhké, ale ne zamokřené. Rychle se v těchto lesích tvoří humus, protože zde převážně 

rostou listnaté stromy. 
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5. Závěr 

V tomto miniprojektu jsme měli zkoumat vztah mezi přírodou neživou (horniny a 

půda) a živou (rostliny). 

S pomocí pana geologa jsme vybrali starý lom v našem okolí. Ve škole jsme si o něm 

vyhledali na internetu informace a pak vyrazili na průzkum. 

Lom se ukázal ještě hezčí než na fotografiích. Z našeho okolí všichni známe Panskou 

skálu, kde jsou vidět kamenné čedičové sloupy, ale málokoho by napadlo, že se 

nedaleko může nacházet ještě Panská skála číslo 2.  

Pan geolog nám vypravoval o vzniku sloupů a jejich těžbě. Pak jsme se začali více 

rozhlížet po okolí a hledali jsme rostliny, které v lomu rostly, a snažili se je určovat. Bylo 

to moc zajímavé, protože jich bylo o hodně víc, než jsme očekávali. Také nás paní 

učitelka upozornila, abychom si všimli, že jiné druhy rostliny rostou přímo na skále, jiné 

v mokřadu a jiné na zbylé ploše lomu.  

Pak přišla nejtěžší část a to, vykopat půdní sondu. Bylo velice zajímavé vidět půdní 

horizonty, a jak se od sebe liší. Pan geolog nám k tomu vyprávěl a vše vysvětloval. Určili 

jsme, že jde o nejrozšířenější půdní typ kambizem modální. Mohli jsme půdní sondu 

rozdělit na tři půdní horizonty: 1. horizont Ap, kde bylo nejvíce humusu, 2.horizont Bv, 

který je určující pro kambizemě a 3. horizont C, kde už půda přecházela ve větší 

kameny. Také okolo půdní sondy jsme ještě určovali další rostliny, abychom zjistili, jestli 

tu nerostou jiné druhy.  

Výlet se vydařil a ještě jsme odebrali půdní vzorky. Ty jsme pak použili na pokusy. 

Určovali jsme pH půdy, které nám vyšlo jako kyselé až silně kyselé. To nás trochu 

překvapilo, protože pH půdy na čedičové mateční hornině by mělo být zásadité. V lomu 

má na pH asi vliv mokřad, jehož „kyselá“ voda pod zemí může pronikat až do vlastního 

lomu. Kyselé pH nám předem prozradil i mech, který rostl po celém lomu. V okolí je to 

asi způsobeno kyselým jehličím jehličnanů. 

Pak jsme dělali důkaz humusu v půdě a porovnávali naše vzorky ještě s koupenou 

zeminou pro rostliny. Zjistili jsme, že naše vzorky jsou ze středně humusové půdy. 

Určovali jsme také půdní druh a zjistili, že máme středně těžkou půdu. 

V poslední části jsme se snažili určit, kam patří druhy rostlin, které jsme v lomu a 

jeho okolí našli. Podle knížky Katalog biotopů v ČR a druhů rostlin jsme zjistili, že lom a 

jeho okolí patří do biotopu - Suťových lesů.  
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Poslední miniprojekt byl velice zajímavý, dozvěděli jsme se mnoho nových 

informací, dělali pokusy a zjistili, jak hodně ovlivňuje půda rostliny a naopak (kyselé pH). 

Při takovém podrobném zkoumání jednoho místa, jsme si opravdu připadali jako vědci. 
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7. Přílohy 

 

 

 

Lom Klučky 

 

Rostliny v lomu I.– růže, javor, devětsil, kapraď 
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Rostliny v lomu II – smrk, jeřáb, meruzalka, mařinka, svízel 

 

Rostliny na skalní stěně I – kapraď samec 
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Rostliny na skalní stěně II – smrk, bříza 

 

Mokřad v lomu Klučky - sítina 
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Půdní sonda 

 

Náš klub 
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Další cíl výletu - Panská skála 

 

 

 

 

 


