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1. Úvod

V posledním miniprojektu nás čekalo propojit geologii a živé organismy. 
Pro zkoumání vztahů mezi horninovým podložím a rostlinami jsme si 
vybraly skalní útvar Valova skála, nacházející se asi 2 km od naší školy.

2. Valova skála

Tento významný geomorfologický útvar se nachází v údolí Velkého 
Skalníku. Skála, vystupující ze strmé zalesněné stráně nad koruny stromů 
vpravo od cesty, působí na první pohled dojmem mohutného skalního 
bradla. Ve skutečnosti je to přes padesát metrů dlouhá skalní hradba. 
Svou výškou se řadí k nejvyšším skalním útvarům na celém Valašsku, 
neboť vrchol jihozápadní stěny se tyčí 26 m nad úpatím a stupňovitý skalní
útvar dosahuje celkové výšky 38 metrů.



2.1. Mapa

          Mapa umístění Valovy skály v katastru města Vsetín. N 49°21.017´, E 018°01.694´



2.2. Geologický podklad

Valovu skálu tvoří pískovce a slepence. Řadí se do lukovských vrstev 
soláňského souvrství magurského flyšového pásma. Tento skalní útvar 
vznikl během posledního milionu let zvětráváním a odnosem méně 
odolných hornin. Z podloží byly vypreparovány odolnější horniny. Skalní 
útvar je tvořen několika mohutnými lavicemi drobnozrnných štěrků 
středně nebo i hrubě zrnitých pískovců. Pískovce jsou křemité až drobové. 
Vrstvy jsou velmi dobře viditelné, strmě uložené a jsou překoceny. Skalní 
útvar je výrazně rozpukán. 

Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina 
příkrovů
Stratigrafie: paleocén
Témata: geomorfologie, litologie
Jevy: selektivní eroze, skalní hřib, charakteristická hornina, skalní 
mísa
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární 
Hornina: štěrk, pískovec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování) 

3. Rostlinstvo dané oblasti

V okolí Valovy skály se vyskytují vzácné rostliny, orchideje, teplomilné a 
suchomilné rostliny, různé druhy lišejníků atd. Mezi ně patří okrotice 
dlouholistá, hlistník hnízdák, vstavač mužský, vemeník dvoulistý a kruštík 
modrofialový. Vzácný typ lesa tvoří zakrslá bučina a kobercový porost 
bělomechu sivého. O okolních lesích mykologové hovoří jako o 
nefalšovaném houbařském ráji. Nedaleko roste památný Košutův buk, 
jehož stáří se odhaduje na 200let.  
Rozborem půdního vzorku jsme zjistily, že půda je velmi propustná pro 
vodu, sušší a nesoudržná, obsahuje štěrk a kamení. Jedná se o středně 
kyselý podklad s pH 4,8. Z tohoto důvodu se zde uchytily suchomilné 
rostliny a lišejníky.



4. Závěr

Při svém zkoumání jsme zjistily, že pro rostliny je těžké růst na takovém 
podkladu, písčitá půda je neúrodná. Skála je většinou holá, osídlily ji 
pouze lišejníky, v puklinách rostou zakrslé stromy. Přesto můžeme i v 
takovéto oblasti narazit na vzácné druhy např. vstavač mužský. 
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