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SVĚT GEOLOGIE JE FASCINUJÍCÍ, JEN DO NĚJ NAHLÉDNOUT
Různé horniny jsou naprosto všude pod našima nohama. Tvoří planetu Zemi
a na povrchu jsou základem krajiny. Krajina je díky nim různorodá, stejně
jako rostliny a živočichové, kteří krajinu obývají.
Pro člověka, který dokáže v krajině číst, je pak každý výlet nádherné dobrodružství.
Uprostřed Čech vidí žraloky z pradávných moří, soptící sopky nebo stáda mamutů.
Stačí málo a podobné zážitky může prožít každý, kdo se geologií nechá oslovit.

Začít můžete s námi a právě teď.
DIDAKTICKÉ CENTRUM GEOLOGIE MUZEA ŘÍČANY
Didaktické centrum geologie Muzea Říčany se nachází u 1. ZŠ na Masarykově
náměstí. Představuje unikátní prostředí pro realizaci výuky zaměřené na živou i
neživou přírodu. Vzdělávají se zde jak pedagogové, tak žáci a studenti. Pravidelně
vítáme i širokou veřejnost.
Trvale jsou zde k vidění typické horniny z celé ČR a Říčanska. Ovšem to, co dělá
zdejší místo výjimečným, je řada didaktických modelů. Například paleontologické
naleziště umožňuje hledat a odkrývat kosti dinosaurů nebo schránky hlavonožců.
V jezírku je možné vyzkoušet rýžování zlata a pozorovat, jak vznikají delty řek.
Geologická laboratoř umožňuje využít mimořádné vybavení. Vzorky hornin se tu
nejen řežou a leští, ale díky polarizačnímu mikroskopu je možné nahlédnout do jejich
nitra. Součástí geoparku je expozice rostlin na různých typech stanovišť. Například
vápencové skalky jsou porostlé vápnomilnou vegetací jako v Českém krasu, Alpách
nebo Karpatech.
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Během školního roku zde Muzeum Říčany
realizuje výukové programy. Pomocí pokusů
žáci ověřují, jaké síly formují neživou přírodu,
odkrývají zkameněliny, poznávají vlastnosti a
význam různých minerálů a hornin, nebo zkoumají přizpůsobení rostlin v prostředí skal.
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PLÁNEK GEOPARKU
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Tip: Jak poznat stáří kamenů v DCG.

Vyberte si zajímavou horninu v DCG.
Na jejím popisku se podívejte na číslo. Na panelu
“Geologický vývoj na Zemi” pak můžete zjistit
více o době, kdy tato hornina vznikala.
Čísla jsou vždy u nadpisu názvu
geologické doby.
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VSTUPUJEME DO SVĚTA GEOLOGIE
Přicházíte-li vchodem ze školy, tak vás kolem dřevěné lávky
zaujme skupina velkých vzorků hornin. Ty znázorňují
rozdělení hornin do tří základních skupin:
-
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horniny vyvřelé
horniny usazené
horniny přeměněné

VYVŘELÉ HORNINY
vznikají chladnutím magmatu, což je roztavená
hmota, která má původ v zemském plášti. Skupina
vyvřelých hornin je zastoupena vzorkem granitu tmavé vyvřelé horniny, která je proťata světlejší
žilou. Dále zde najdeme typickou růžovou
Libereckou žulu, která je použita například
na podstavec obelisku na Pražském hradě
a na obklady pražského metra.
→ srovnej také vzorek vyleštěné Liberecké
žuly v obkladu na geologické laboratoři

PŘEMĚNĚNÉ HORNINY
vznikají ze všech druhů hornin přeměnou
v důsledku vysokých teplot, tlaku
či chemizmu prostředí. Zde jsou reprezentovány
krystalickým vápencem, který vznikl z původních
vápenců díky zvýšenému tlaku a vysoké teplotě při
vzniku hor před více než 300 milióny let.
Ve stejnou dobu vznikaly v obrovských hloubkách
překrásné horniny plné granátů zvané granulity.

USAZENÉ HORNINY
vznikají postupným ukládáním a zpevněním
úlomků jiných hornin, vysrážením z roztoků
nebo hromaděním schránek organizmů atp. Jsou
zde zastoupeny pískovcem, který vznikl právě
nahromaděním a zpevněním křemenného písku
v druhohorním moři. Dále zde můžeme spatřit
červené vápence, které vznikly zmíněným
usazením úlomků schránek mořských živočichů.
→ srovnej také vzorek vyleštěných vápenců
a broušených pískovců v obkladu na geologické
laboratoři

Tip: Na kamenné zdi po levé straně
visí tabule s plánkem Didaktického
centra geologie. Zde se také můžeme
dočíst o nejdůležitějších meznících
v dějinách planety Země od samého
vzniku po současnost.
1. Pozorujte jednotlivé horniny: Najdete na
pohled nějaké rozdíly, které by prozradily
něco o jejich vzniku?
2. Najděte, jak vypadalo moře v kambriu.
Odpovědi na poslední straně →
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EXPOZICE HORNIN
gm
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Po centrální části geoparku jsou rozmístěny bloky různých hornin
z celé republiky.
Velké zastoupení zde mají horniny vyvřelé, a to jak hlubinné (žuly),
tak výlevné (typicky čediče) a žilné, zastoupené např. pegmatitem, který často
ukrývá zajímavé minerály. V okolí vzrostlého tisu můžeme najít většinu základních
typů hlubinných vyvřelin. Výlevné horniny jsou prezentovány jednak jako samostatné
ukázky, například melafyr – ten najdete u kamenného moře. Jsou však také součástí
větších expozic jako například model čedičových varhan.
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Typickou usazenou horninou je například
pískovec, zastoupeny jsou i různé druhy vápenců
plných zkamenělin. Velký model skalního výchozu
je rovněž z vápenců.
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Přeměněné horniny byly vybírány tak, abyste
zde našli jak horniny u nás zcela běžné, jako
například ruly a amfibolity, tak horniny
na první pohled zajímavé, jako například
extrémně čistý krystalický vápenec
či proužkovanou migmatitickou
rulu. →
Zajímavý je tektonicky podrcený
← zelený hadec, v němž jsou
vidět praskliny pouhým okem,
lupou i pod mikroskopem.

Kterak konkrece na svět přišla:
Hlavonožec uhynul a usadil
se na dně mořském ... A pak ho
překryly další vrstvy usazenin.

Mrtvolka se rozložila
a vytvořila kolem sebe kyselé
prostředí, které z okolí
vysráželo vápník.

Vystavenou zvláštností z řad usazených hornin
je takzvaná konkrece, což je původně jílovitá
usazenina, která byla zpevněna karbonátem
(například kalcitem). →

A tak vznikla tvrdá pecka v
okolní měkké hornině. Za opravdu
hodně dlouhou dobu odvětrala
měkká hornina a tvrdá konkrece
se dostala na světlo boží.

V případě dalšího zájmu můžete požádat
obsluhu didaktického centra, která vám ukáže
další vzorky hornin, minerálů či zkamenělin,
které jsou většinou tak choulostivé či malé,
že nemůžou být uchovávány v dešti a mrazu.
Všechny horniny didaktického centra jsou
podrobně popsány v samostatném katalogu,
který si také můžete zapůjčit.
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Opuka
Opuce geologové říkají písčitý slínovec. Vznikla usazením prachu, jílu,
schránek mořských živočichů a jehlic mořských hub a ježovek. Opuka
bývala výborným stavebním materiálem. Díky své pórovitosti
má dobré izolační vlastnosti. Světlá barva opuky dala
jméno Bílé hoře.
Granulit → →
Za povšimnutí stojí přeměněná hornina, která
vznikla za vysokých teplot. Její zvláštností
je přítomnost minerálů zvaných granát, jehož
některé odrůdy se používají na výrobu šperků.

Melafyr → →
Melafyr, též mandlovec, vznikl sopečnou erupcí. Uvolněním
plynů obsažených v lávě se vytvořily bubliny. Dutiny později
vyplnil křemen v podobě ametystu, jaspisu či achátu. Mandle
se dají rozříznout a vyleštit, hrají pak všemi barvami.

Olivinický čedič
Krystaly olivínu jsou velice oblíbeny u sběratelů
minerálů, některé kusy mají šperkovou kvalitu. Olivinický
čedič pochází ze sopečné činnosti, kdy magma, které má
původ v zemském plášti, se dostává až na zemský povrch.
Olivinické čediče jsou známy i z meteoritů a z měsíčních láv.

→→
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Samostatným
exponátem je zkamenělý
kmen prvohorního stromu
Ernestodendron.

Kdy vznikne uhlí a kdy zkamenělé dřevo?
Uhlí vzniká nahromaděním rostlinných zbytků a jejich postupnou
přeměnou. Během dlouhého procesu prouhelnění dochází díky
teplotě a tlaku k biochemickým změnám. Narůstá obsah uhlíku, mizí
voda a prchavé látky. Vývoj uhlí má tyto fáze:
• rašelina, obsahuje asi 55 % uhlíku
• hnědé uhlí, obsahuje až 75 % uhlíku, je většinou třetihorního stáří
• černé uhlí, obsahuje až 92 % uhlíku, je prvohorního stáří (perm
a karbon)
Zkamenělé dřevo (araukarit) vzniká rychlým překrytím
původního kusu dřeva sedimenty. Díky nedostatku kyslíku se
nerozloží. Důležitá je okolní voda bohatá na minerály. Organický
materiál dřeva je postupně nahrazován kalcitem nebo křemenem.
Zkřemenělá dřeva jsou nejčastějším typem.
Křemen je odolný
a zkamenělé dřevo
vydrží dlouho i po
zvětrání původní
horniny. Prokřemenělé dřevo má
zachovanou
strukturu původního
dřeva – ta je vidět
na vyleštěném
řezu.

→→

12

OKRASNÉ A MEDONOSNÉ
ROSTLINY
Hned u vstupu do školy spatříte výsadby rostlin,
které upoutají svými květy. Pozorujte, jaké tvary
a formy mají květy rostlin. Květenství
je množství květu na společném stonku a je vždy
uspořádáno podle určitých pravidel. Květy slouží
rostlinám k rozmnožování a lákají opylovače,
převážně z řad hmyzu. Rostliny na tomto
stanovišti zastupují v tomto směru přeborníky
a specialisty. Komule Davidova (Buddleja davidii),
známá pod lidovým označením „motýlí keř,“
je neodolatelnou pastvou pro sosáky motýlů.
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← čmelák zemní pasoucí se na
květech yzopu lékařského
babočka paví oko na květech
chrastavce makedonského →

Podzimní sasanky (Anemone
hupehensis) bývají vyhledávány
čmeláky. Šalvěje, šanta modrá
(Nepeta x faassenii) a další
hluchavkovité jsou skvělými
medonosnými rostlinami
a často jsou užívány
i v kuchyni či jinde, kde se
uplatní jejich vonné silice.
Hmyz hypnotizují i velké květy
třapatek nachových (Echinacea
purpurea), nebo květy růží.
← ← květy třapatek jsou pro hmyz
neodolatelné
← komule davidova s babočkou
kopřivovou
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VELKÁ VÁPENCOVÁ SKALKA
Vápencová skalka, přesněji model skalního výchozu,
je tvořen vrstvami loděnických vápenců devonského
stáří. Pocházejí z lomu Branžovy u Berouna. Tyto různě
silné vrstvy odpovídají změnám klimatu a mořských
proudů v prvohorním moři. Při troše snahy a štěstí zde
můžete najít úlomky pevných schránek hlavonožců
či trilobitů. Zde otisk trupu trilobita Reedops decorus →

Výchoz znázorňuje uklonění vrstev při
horotvorné činnosti. Monoklinální (tj.
ukloněné na jednu stranu) vrásnění je jeden z
nejběžnějších typů vrásnění, které můžeme najít
na mnoha místech Českého a Moravského krasu
či v Karpatech. Takto zvrásněné sedimenty jsou
obvykle částí obrovské vrásy, nebo příkrovu.
← V různých částech této monoklinální
struktury je viditelné zdvojení či
ztrojení jedné vrstvy, které může
být způsobeno podmořskými skluzy
nezpevněných sedimentů. Podobné
zdvojení vrstev může vzniknout
i během samotného vrásnění.
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Joachim Barrande
(1799 – 1883)
Francouzský inženýr,
ze kterého
se v Čechách
stal světoznámý
paleontolog.
Při vyměřování koněspřežné železniční dráhy
údolím Berounky nachází první zkameněliny.
Jejich studiu pak zasvětil celý život. Výsledkem
práce je monumentální dílo „Système silurien
du centre de la Bohęme“, které vychází ve 22
dílech zároveň v Praze a v Paříži. Čechy se staly
Barrandovou druhou vlastí. Naučil se česky
a mnoho zkamenělin označoval českými názvy
(např. Vlasta, Babinka). Celé své sbírky odkázal
Národnímu muzeu.
Barrandien se nazývá oblast ležící zhruba mezi
Prahou a Plzní. Tvoří jej starohorní a hlavně
prvohorní usazeniny s množstvím významných
paleontologických lokalit. Podstatnou součástí
je Český kras. Pojmenován je na počest J. Barranda.
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Schránky různých mořských
potvor se postupně usazují na
dně... a protože je na to dost
času, udělá to pořádné vrstvy...

Pak se ty vrstvy díky různým
tlakům (představ si třeba,
jak se srazí dva kontinenty)
zvrásní, jak kus hadru...

Sem tam to ještě popraská a
pak se za hodně dlouho díky
erozi některé vrstvy překryjí,
jiné odhalí.

Díky napětí v zemské kůře praskají jednotlivá horninová tělesa, která se pak mohou
postupně posunout do stran, nahoru nebo dolů - tomuto místu se říká zlomová plocha.
K sobě se tak dostávají horniny různého stáří či původu.
Pod borovicí na povrch vychází červené (řeporyjské) vápence, které jsou od světlých
(loděnických) vápenců odděleny zlomovou plochou. Na vrcholu skalky vidíme dva
vzorky vápenců s lesklou zlomovou plochou. Na této ploše je patrné jemné drážkování,
díky němuž můžeme určit i směr sunutí horninových bloků.
Červená barva vápenců je způsobena přínosem jemného prachu z příbřežních
a hlavně suchozemských oblastí. Tento prach se do moře dostával jak řekami,
tak větrem při pouštních bouřích. Česko se v době vzniku těchto vápenců nacházelo
v rovníkové oblasti, mezi dvěma gigantickými kontinenty, na kterých se rozprostíraly
obrovské pouště.
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ukázka vrásnění vápenců - pohoří Durmitor (Černá Hora)

BIOTOP SKALNÍ VEGETACE
Vápence jsou plné puklin, kterými se veškerá dešťová voda okamžitě vsakuje.
Vegetace, která na nich roste, se musí přizpůsobit suchu. Druhy, které najdeme
na skalách, se v mnohém podobají pouštním druhům. Jejich hlavní starostí je
neztratit vodu. Některé skupiny rostlin shromažďují vodu v dužnatých listech
nebo stoncích, podobně jako kaktusy. Aby se z listu nevypařila ani kapka vody
navíc, mají některé suchomilné rostliny stejný typ fotosyntézy (C4) jako je
běžný v tropických savanách - tráva vousatka bradatá (Bothriochloa ischaemum).
Proti vypařování vody chrání rostliny složitě větvené chlupy (trichomy) jako u
mochny písečné (Potentilla arenaria), vosk - netřesk střešní (Sempervivum tectorum),
nebo sivá barva u tařice skalní (Aurinia saxatilis), případně dokonale svinuté listy
kostřavy walliské (Festuca valesiaca).

mikroskopický snímek trichomu →
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Vápník je pro rostliny nezbytným prvkem.
Na vápencových skalách však rostliny naopak trpí
tařice skalní
jeho nadbytkem.
Vápník vyztužuje buněčné stěny, je poslem signálů
v buňce a neutralizuje kyseliny. Nadbytek vápníku však
snižuje dostupnost jiných prvků, rostlinám pak chybí
fosfor a tím brzdí fotosyntézu a růst.
Jak se rostliny zbavují vápníku?
Rostliny mají několik možností: vůbec jej nepřijmout, oddělit
jej uvnitř buněk v uzavřených prostorech, nebo jej vyloučit
na listech (krystalky uhličitanu vápenatého), jako
například některé lomikameny. ↓
Proč máme v Evropě tolik vápnomilných druhů?
Evropa vypadala v poslední době ledové z pohledu rostlin úplně jinak. Většina
území byla pokrytá vrstvou spraše – jemných usazených částic bohatých na vápník.
Spraše vznikaly v době ledové činností větru, který obrušoval vápencová pohoří.
Rostliny se musely přizpůsobit nadbytku vápníku, jinak byly odkázány na plochy
bez spraší. Proto většina evropských druhů rostlin nadbytek vápníku toleruje.
Doba ledová skončila a spraše začaly být odnášeny díky častým dešťům. Dnes jsou
vápnomilné rostliny omezeny naopak na “ostrůvky” vápenců. Daří se jim také
na čedičích, opukách a pískovcích s vápnitým tmelem.
Stanoviště s půdami bohatými na vápník tvoří zlomek území střední Evropy, přesto
se zde vyskytuje 64 % druhů rostlin.
Vápencové oblasti jsou v rámci Evropy “horkými místy” druhové rozmanitosti.
Na vápnomilné rostliny jsou vázáni vzácní motýli, sarančata a další skupiny hmyzu.
U nás jsou vápnomilné rostliny omezeny jen na “ostrůvky” vápencových skal
– v Českém a Moravském krasu, na Pálavě aj.
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Svahy vápencové skalky směrem k
hlavní cestičce jsou osázeny teplomilnou
vegetací, která se přirozeně vyskytuje
na území Českého krasu.
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O mnoho větší plochu než v ČR
obývají vápnomilné druhy ve vápencových
pohořích Evropy (vápencové Alpy,
Karpaty, Dinárský kras nebo Pyreneje). →
Na tomto vápencovém stanovišti se setkáte
se zástupci druhů z Alp a Karpat
na vrcholku a svahu směrem
k budově školy.

→
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Claven

3. Najděte v expozici druhy se sukulentními listy.
4. Proč jsou pro skalní rostliny výhodné světle
šedé listy? Odpovědi na poslední straně →
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KAMENNÉ MOŘE
U vstupu do školy po levé straně
se nachází model kamenného moře.
Jedná se o krajinný prvek běžný v dobách
ledových, který vzniká při mechanickém
mrazovém zvětrávání. V současné době
jej můžeme vidět především v horských
oblastech nebo v zařízlých kaňonech
středočeských řek. Ukázku takového typu
krajiny nacházíme ve Voděradských bučinách
nebo v kaňonu Sázavy.
Kde se vzalo kamenné moře?
Voda zatéká do popukané
skály a zmrzne ...

Led zvětšuje objem a postupně
skálu trhá na kusy. Ze skály
vypadávají celé balvany!

Balvany postupně zarůstají
a vzniká stanoviště zvané
“suťový les.”
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Suťoviště se vyznačují nepatrným půdním pokryvem a nedostatkem vláhy, což způsobuje velké nároky
na květenu. Mezi balvany a nahromaděnými úlomky kamenů najdeme skuliny vyplněné zeminou, kam se snaží
prorůst kořeny rostlin. Pokud se však kořeny dostanou do prostoru, který je prázdný, rostlina prostě uschne.
Rostliny sutí musí mít dlouhé výběžky nebo rozvětvené kořeny, aby se v suti zachytily. Extrémním stanovištěm
jsou pohyblivé sutě a lavinové dráhy, kde dochází ke stálému přesunu úlomků, které rostoucí vegetaci ničí. Růstu
v sutích je přizpůsobena například tolita lékařská, jestřábník chlupáček nebo některé kapradiny.
Po zazemnění mohou sutě zarůst dřevinami a na svazích se vyvíjí suťové lesy.
V podrostu je pro ně typická udatna lesní, pitulník žlutý nebo bršlice kozí
noha. Ve stromovém patře obvykle převažuje lípa srdčitá, javor mléč
a jasan ztepilý.
áček

ík chlup

jestřábn
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ČEDIČ: VARHANY NEBO ČERTOVA ZEĎ?
Pod vzrostlou borovicí vejmutovkou můžeme najit čedičovou hradbu,
zvanou Čertova zeď. Jedná se o model reálné čedičové žíly, která
se nachází jižně od Ještědu. O Čertově zdi se vypráví, že povstala
z čertovy sázky. Jak to tak v pověstech o čertech bývá, měl ji prý
pekelník vybudovat za jedinou noc, ale nestihl to. Dlouho byla
považována za výtvor lidský či ďábelský.

skutečná Čertova zeď (1)

Ve skutečnosti je Čertova zeď
přírodním útvarem. Vznikla
vulkanickou činností v období
třetihor. Do trhliny ve zdejších
pískovcích se dostalo čedičové
magma, vyplnilo ji a ztuhlo. Během
dalších milionů let měkký pískovec
zvětral a eroze postupně celou
čedičovou žílu odhalila. Vznikl tak
přírodní val o síle asi 2–4 metry,
tvořený víceméně horizontálními
mnohostěnnými hranoly. Většina zdi
byla bohužel v minulosti odtěžena.
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Česká republika je známá velkým množstvím třetihorních sopek
(např. České středohoří). Láva prýštila ze sopečného jícnu, poté tekla
po povrchu a vytvořila lávové proudy či lávová jezera. Při chladnutí
stojaté masy se měnila láva v lávovém jezeře v pevnou horninu.
Zmenšila svůj objem, čímž vznikl složitý systém prasklin. Ten nyní
způsobuje rozpad na pětiboké a šestiboké hranoly, které vytváří
překrásné geomorfologické tvary zvané čedičové varhany.

Čedič obsahuje velké množství hlubokých puklin, po kterých
odtéká dešťová voda. Díky své tmavé barvě absorbuje teplo
a skála se rozpaluje, což od rostlin vyžaduje speciální
přizpůsobení. Například tařice skalní má proto velmi
hluboké kořeny, které jí umožňují čerpat vodu z puklin,
a sivé listy, které brání výparu vody.

Tip: Čedičové varhany lze skutečně rozeznít!
Vyzkoušejte hru na náš čedičový “Lithofon,”
Naleznete jej u pískoviště hravé geologie a paleonologie.
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Proč mají sloupce v čedičových
varhanech svislý a na Čertově zdi
vodorovný směr?
Sloupce, respektive pukliny se tvoří
kolmo na směr ochlazování lávy.
V lávových jezerech to bylo ochlazování
vzduchem shora, Čertovu zeď ochlazovala
okolní hornina v puklině z obou stran.
Tip: Naše nejznámější čedičové
varhany – Panská skála – leží
u Kamenického Šenova. Méně
známé, avšak impozantní jsou
nedaleké čedičové varhany Zlatý vrch či
čedičové varhany u Hlinek na Karlovarsku.

↑ lávu v přívodním kanálu
ochlazuje ze stran okolní
hornina

↑ lávu ochlazuje shora vzduch
a zespodu okolní hornina

↑ eroze časem odhalila
tvrdší jádro = Čertova zeď

↑ eroze časem odhalila
tvrdší jádro = čedičové
varhany
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HRAVÁ GEOLOGIE
A PALEONTOLOGIE
V modelu paleontologického naleziště můžeme odkrývat repliky zkamenělin z pěti různých geologických období. Procházíme
tak postupně časem od prvohorních zkamenělin trilobitů, přes karbon - období vzniku černého uhlí a křídu, kdy Zemi
kralovali dinosauři. Čtvrtohory poukazují už na lidskou činnost pozůstatky ohniště. Model naleziště je členěn na 5 částí
odpovídajících jednotlivým geologickým obdobím:
1. silurské moře: trilobiti a hlavonožci rodu Orthoceras
2. karbonský prales: otisky kůry přesliček a plavuní
3. křídové moře: hlavonožci amoniti a ježovky
4. svrchní křída: kosti dinosaura
5. čtvrtohory: ohniště pravěkého lovce
x zbylá část je určena pro geologické pokusy - svahové sesuvy
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ilustrace karbonských pralesů (2)
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vyleštěný řez orthocerovým vápencem

Zkameněliny
jsou
zbytky
prehistorických živočichů či rostlin,
které se dochovaly v horninách.
Mezi zkameněliny počítáme i otisky
živočichů vzniklé při hrabání, lezení
či odpočinku (ichnofosilie).
Zajímavou zkamenělinou v geoparku
je orthoceras. Jedná se o hlavonožce,
podobného chobotnici či loděnce.
Tento živočich měl rovnou pevnou
schránku, která byla rozdělena
na malé komůrky, které postupně
plnil vodou či plynem podle toho,
jestli chtěl klesat či stoupat. Stejný
princip dnes používají ponorky
pro udržování stálé hloubky.

Zkamenělinám se lidé obdivovali od starší doby kamenné, o čemž svědčí archeologické nálezy medailonků vyrobených
z trilobitů či výzdoby hrobů tvořených zkamenělými mořskými ježovkami. Jeden z nalezených medailonků
na francouzském archeologickém nalezišti „La Grotte du Amonite“ patrně pochází z okolí Jinců (střední
Čechy). To nasvědčuje tomu, že již ve starší době kamenné se obchodovalo se zkamenělinami napříč Evropou.
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Tip: Zajímá vás, kde se nacházela naše země v jednotlivých gologických obdobích?
Přehledné mapky najdete na panelu “Geologický vývoj na Zemi” u vstupu do expozice.
Najděte vzorek se schránkami orthocerů, kde jsou patrné přepážky uvnitř schránky.
K čemu živočichovi sloužily?

Najdeme zkameněliny v okolí Říčan?
• Zajímavostí ordovických křemenců na Tehovské
hůře je možnost nálezu rourek skolitů. Jsou
to ichnofosilie, jednoduchá trubicovitá doupata
usedlých kroužkovců. Doupata mají kruhovitý průřez
kolem 2 mm. Stěny jsou pokryty metamorfovanými
jílovitými minerály, které jsou tmavší a tím dobře
rozeznatelné od světlých křemenců.
• Zuhelnatělé plavuně a přesličky permokarbonských
pralesů je možné objevit v Peklovském údolí
u Kostelce nad Černými lesy.
• Pozůstatky pestrého života křídového moře jsou
například kousek od Nové Vsi u Kolína. Nalézt
tu můžeme ústřice, množství živočišných hub,
kulovité jehlice ježovek i žraločí zuby.
V pískovcovém lomu nedaleko Kutné Hory byla
v roce 2003 nalezena stehenní kost dinosaura,
příbuzného býložravým iguanodontům. Nález učinil
lékař Michal Moučka, který šel se svými dětmi do
lomu hledat zkameněliny ústřic. Jednalo se o senzační
nález, protože do té doby nebyly z České republiky
doloženy žádné kosterní pozůstatky dinosaurů.
Kost se dnes nachází ve sbírkách Národního muzea.
← “Kutnohorský dinosaurus”

Iguanodon (3)

30

SMYSLOVÝ ZÁHON
Ačkoliv krása rostlin je vnímána nejprve vizuálně, nejen zrak
může sloužit ke sblížení se s rostlinami.
Řadu aromatických bylin známých z kuchyně poznáme spíše
podle charakteristické vůniě či chuti než podle tvaru listů.
Oregáno, tymián, saturejka, levandule, yzop nebo šalvěj…,
pokud váháte, která rostlina je před vámi, utržený rozmělněný
list je nejlepší indicií.
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tý - d
ec vlna

Hmat je neméně důležitým
nástrojem poznání, ale i
prožitku. Měkké plstnaté listy
čistce vlnatého nebo pelyňku
Schmidtova na dotek připomínají
spíše zvířecí srst či plyšového
medvěda, květenství okrasné
trávy dochanu psárkovitého
se zase přezdívá zaječí ocásky.
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Víte, že… ?
Plstnaté či stříbřité listy
rostlin jsou adaptací na sucho
á
či silný úpal?
ps
n
a
Stříbřitá barva odráží slunce,
ch
do
mikroskopické chloupky, zvané trichomy,
chrání list před přímým dopadem slunečního
svitu na plochu listu a před nadměrným
odpařováním. Jiné rostliny se brání suchu
také voskovou vrstvou na povrchu listu (např.
netřesky) a tzv. sukulencí – ztlustlými dužnatými
listy, které jsou zásobárnou vody.
ý
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5. Náš smyslový
záhon je sestaven z rostlin pozoruhodných pro čich,
hmat, chuť i zrak. Ani na pátý smysl říše rostlin
nezapomněla. Víte, který to je? Vzpomenete si na
nějakou rostlinu, která je pro tento smysl atraktivní?
Odpověď na poslední straně →
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JEZERO
Jezírko je lávkou rozděleno na dvě zóny.
Mělčina slouží pro simulaci různých říčních procesů,
například jak při říční erozi vznikají a zanikají jednotlivá
koryta. V ústí těchto koryt do míst se stojatou vodou
se jemný písek usazuje na dně, a tak vznikají říční delty. Lze
také „v malém“ vytvořit povodně. Z jemného písku můžeme
pomocí rýžovacích pánví získat i těžké minerály, jako
například krevel, hnědel či české granáty. Principem rýžování
je odlišná hustota (tedy i hmotnost) minerálů. Jemné
a lehké minerály se z pánví krouživými pohyby dostávají
pryč, zatímco těžké v pánvi zůstávají.

ní
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rýž

říční sedimentace - voda třídí písek podle
velikosti zrn

ch
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Hluboká zóna jezírka za lávkou má kolem sebe prstenec
mělčin s vodními rostlinami. Ty rostou i v části experimentální
zóny, kde fungují jako malá kořenová čistička. Mokřadní
rostliny velmi rychle rostou a dokážou nashromáždit ve svých
tělech ohromné množství živin – tvoří velkou biomasu.
Voda je přiváděna ke kořenům rostlin, které z ní, společně
s bakteriemi odbourávají dusík a fosfor, které využijí pro svůj
růst. Kořenových čističek je využíváno i k čištění odpadních
vod, přírodních koupališť či jezírek. Kořenová čistička dokáže
vypadat jako atraktivní vlhkomilný kvetoucí záhon a dokáže
nahradit kanalizaci v místech, kam nevede. Vše se odehrává
bez chemie. Neuvažujete o ní také?
kosatec žlu

tý také po

Jak funguje domácí kořenová čistička?
vícekomorý
septik

zóna kořenového čištění
(hladina nedosahuje
až k povrchu)

máhá čisti

t vodu

kontrolní
šachta

přepad
(do zásaku)
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Proč se neutopí?
Mokřadní rostliny se dokážou vypořádat s nedostatkem kyslíku
v trvale zamokřené půdě. Druhy sušších stanovišť to nedokážou,
dochází u nich totiž k zastavení dělení buněk, růstu kořenů
a k narušení jejich normální funkce, jako je příjem vody. Kořeny
se tedy doslova dusí a následně uhnijí.
Druhy rostoucí v mělké vodě, nebo trvale zaplavené půdě, mají
vytvořeny zvláštní vodivé dráhy – jakási brčka nebo šnorchly uvnitř
stonků. Tvoří je pletivo, tzv. aerenchym s velkými propojenými
prostorami, kterými prochází kyslík z neponořených částí rostliny.
plavín štítnatý

ký snímek

aerenchym - mikroskopic

šmel okoličnatý
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o

vyvinuté litorální pásm

Stanoviště
mokřadních rostlin na břehu jezer
nebo rybníků se nazývá litorál. Většina
rostlin má podobný vzhled jako rákos, zde
v zahradě najdete např. puškvorec, orobinec,
zevar nebo kosatec. V litorálním pásmu
rybníků nacházejí úkryt vodní ptáci, ryby, žáby
nebo čolci. V Říčanech je dobře vyvinuté například
na ostrůvku v místech, kde Rokytka
vtéká do Jurečku.

vachta
trojlistá

kyprej vrbice

V litorálu jezírka v expozici najdete
i rostliny využívané jako léčivky (např.
vachta trojlistá zlepšuje krvetvorbu a trávicí
funkce), které jsou v přírodě dnes
již vzácné. Lidmi byl dříve záměrně
vysazován puškvorec, využívaný jako
přísada do likérů.
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STÍNOMILNÉ ROSTLINY
V okolí modelu Čertovy zdi roste stínomilná vegetace. Lesní byliny se
často označují jako “stínomilné”, v úplném stínu by však samozřejmě
přežít nemohly. Setkáme se s nimi nejčastěji v listnatých lesích, nikoli
například ve smrčinách. Jak mohou tyto rostlinky obstát v konkurenci
se stromy? - Strategií lesních bylin je rychlost a spolupráce.

dymnivka dutá

Lesní byliny se snaží uniknout konkurenci o
světlo tím, že vyrostou, vykvetou a přinesou
plody brzy na jaře, dříve než se stromy olistí.
Jsou to také výborní týmoví hráči – rostou
v podrostu jako celé koberce jednotlivých
rostlinek propojených šlahouny. Využívají zdroje
vody, minerálních živin a světla, které jsou velmi
proměnlivé. Díky propojujícím výhonkům se
vzájemně zásobují roztokem živin nebo cukrů,
vzniklých při fotosyntéze. Cukr vždy vyrábí jen
ta rostlina, na kterou právě dopadly sluneční
paprsky, a “přihrává” ho těm méně šťastným.
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sasanka hajní

jaterník podléška
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Většina lesních druhů se vyvíjela na vápníkem
bohatých stanovištích, proto na vápenci nebo opuce
najdeme více druhů, např. jaterník podléška (Hepatica
nobilis), mařinka vonná (Galium odoratum), hrachor
lecha jarní (Lathyrus vernus).
Velmi bohatý jarní aspekt najdeme v lužních lesích
v okolí potoků, například v přírodní rezervaci
Mýto mezi Říčany a Nedvězí - dymnivka dutá
(Corydalis cava), sasanka hajní (Anemone nemorosa).
Lesy na kyselých podkladech – na říčanské žule
jsou druhově chudší. Rostou zde nenáročné
druhy jako brusnice borůvka (Vaccinium
myrtillus), šťavel kyselý (Oxalis acetosella)
a bika bělavá (Luzula luzuloides).

náprstník červený

ecný

černohlávek ob
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GEOLOGICKÁ LABORATOŘ
Muzeum Říčany pořádá v didaktickém centru pravidelné akce, během nichž
si návštěvníci mohou přinést vlastní kámen, který je možné v laboratoři
rozříznout (provádí školený pracovník DCG). Poté si jej návštěvník může
vybrousit a vyleštit.
Geologickou laboratoř využívají k přípravě vzorků i učitelé z celé republiky.
Navíc se zde dozvídají nové vědecké poznatky o neživé přírodě, které pak
mohou uplatnit při výuce.
Během výukových programů Muzea Říčany se s prací na specializovaném
vybavení seznamují také žáci základních a středních škol.

Polarizační mikroskop
Laboratoř je vybavena mimo jiné
speciálním polarizačním mikroskopem.
Připravují se zde horninové výbrusy
40 mikrometrů (0.04 mm) tlusté, které
je možné mikroskopovat a pozorování
přímo promítat na obrazovku.
Polarizační mikroskop umožňuje určovat
jednotlivé minerály v horninách. Každý
minerál se v polarizovaném světle vyznačuje
specifickými barvami, podle kterých
se rozeznává.
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Střešní zahrada

Střecha zahradní laboratoře je příkladem extenzivní střešní
zahrady. Co to je?
Extenzivní střešní zahrada je v tomto případě plochá izolovaná střecha
s vrstvou substrátu, v níž žijí specializované suchomilné rostliny, jsou
to zejména rozchodníky. →
Extenzivní znamená, že nevyžaduje větší údržbu a žije víceméně
svým životem. Jen 5 cm substrátu a přímý sluneční úpal je limitující
pro většinu dalších bylin, natož dřevin.
Jak taková střecha funguje a jaké má výhody?
Vegetační střechy plní svůj účel zejména v městském prostředí. Jsou schopny
zadržet větší množství srážkové vody, která jinak ze střech odteče bez
užitku rovnou do kanálu. Odpařování vody a přítomnost vegetace
tvoří lokálně příznivější klima. Vegetace přispívá ke zlepšování
ovzduší zadržováním oxidu uhličitého, prachu a produkcí
↑ Na stěně geologické
kyslíku. Je také útočištěm hmyzu a ptáků, kusem přírody
laboratoře můžete vidět
ve městě. Plní i účel tepelné a zvukové izolace.
ukázky českých dekoračních
kamenů využívaných
v architektuře a sochařství.
Kameny jsou řezané a vyleštěné či
vybroušené tak, že dobře vynikne jejich
barevnost a struktura.
O jednotlivých vzorcích se dočtete na
přilehlém infopanelu. Porovnejte, jak
tyto horniny vypadají v surovém stavu.
V DCG je najdete také.
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STANOVIŠTĚ GEOLOGICKÉ EXPOZICE
HORNIN ŘÍČANSKA
Okolí Říčan je z geologického hlediska velmi pestré.

Říčanská žula
Říčanská žula (říčanský granit) je hlubinná vyvřelina,
která vyvřela v prvohorách ve svrchním karbonu.
Zastoupena je vzorkem s velkými krystaly draselného
živce ortoklasu. Z dalších minerálů je na vzorku vidět šedý
křemen, světlé živce a lesklá černá slída biotit.

lom Žernovka
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ortoklas
- karlovarské dvojče

živec

říčanská žula

Zajímavostí říčanské žuly jsou
krystaly ortoklasu, které někdy tvoří
srostlice zvané karlovarské dvojče. ←
Těleso žuly utuhlo pod povrchem
země.
Dnes ho můžeme spatřit díky milionům
let eroze, která odplavila nadložní vrstvy
sedimentů.
Ze zdejší žuly je postaveno mnoho
kamenných podezdívek vil z období první
republiky. V krajině okolo Říčan nacházíme řadu
malých starých lomů. Jediný činný, zato obrovský
lom je u Žernovky. ← ←

Permokarbon blanické brázdy
Tektonický příkop označovaný jako blanická brázda
se táhne od Českých Budějovic přes Chýnov ke Kostelci
nad Černými lesy a Českému Brodu.
Koncem prvohor, během karbonu a permu, byl v této
proláklině řetězec jezer. Na jejich dně se ukládaly slepence
a pískovce. V močálech jezerních pánví rostly pralesy přesliček
a plavuní.
Vzorkem jsou zde červenohnědé slepence a pískovce. →
Z těchto hornin jsou postavené středověké hradby Českého
Brodu. Místy, jako např. v Peklovském údolí u Kostelce
nad Černými lesy, se nacházejí vrstvy s uhelnými slojkami,
kde se vyskytují zbytky rostlin - přesliček, plavuní, kapradin
a dalších nahosemenných rostlin.
slepenec
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Tehovský metamorfovaný ostrov
V místech, kde vystupují hlubinné vyvřeliny, dochází k přeměně
sousedních hornin. Tyto horniny mění při kontaktu s horkým
magmatem svou původní strukturu. Tímto způsobem například
vznikly z původních ordovických písků světlé křemence a
šedé rohovce. Jako vzorky metamorfovaných prvohorních
hornin jsou v geoparku zastoupeny světlé křemence a šedé
rohovce tehovského metamorfovaného ostrova.
Rohovce se těží v lomu u Menčic. Odtud také pochází
vzorek zajímavé žilné horniny zvané mineta, která je
pozoruhodná vysokým obsahem třpytivé tmavé slídy biotitu.
(slangově je mezi lomaři nazývána “gumák”, neboť je právě díky slídě
velmi pružná a v drtičích na štěrk obtížně zpracovatelná)
mineta
lom v Menčicích

Zajímavostí křemenců je možnost nálezu
rourek skolitů. Jsou to ichnofosilie (stopy po činnosti)
jednoduchých trubicovitých doupat usedlých kroužkovců.
Doupata mají kruhovitý průřez kolem 2 mm. Stěny jsou
pokryty metamorfovanými jílovitými minerály, které jsou
tmavší a tím dobře rozeznatelné od světlých křemenců.
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Proterozoické břidlice
Nejstarší horniny pocházejí ze starohor
(proterozoika), kdy se v hlubokomořské pánvi
usazoval jílovitý materiál. Z toho vznikly
břidlice, které se nacházejí v podloží větší
části města.
Z proterozoických břidlic byl postaven
Říčanský hrad, jeho zřícenina
je z geoparku krásně vidět.
křemenec

Říčanský hrad

Říčanský hrad
Byl založen ve druhé polovině 13. století Ondřejem
ze Všechrom, nejvyšším komorníkem krále Přemysla Otakara II.
Tehdy vynikal jako výstavní sídlo s reprezentativními prostorami.
Po obležení vojsky Jana Žižky roku 1420 hrad kapituloval.
Postupně ztrácí na významu a od roku 1544 je označen jako pustý.
Zřícenina později utrpěla rozebíráním kamení na stavbu domů
v Říčanech a založením kamenolomu přímo pod zdmi paláce.
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VÝUKOVÉ PROGRAMY V DIDAKTICKÉM CENTRU GEOLOGIE MUZEA ŘÍČANY
V DCG probíhají výukové programy pro mateřské, základní i střední školy.
Využíváme didaktické modely umístěné v zahradě (simulace sesuvů,
paleontologické naleziště, modelování vzniku říčních koryt a usazování
hornin) i vybavení v geologické dílně a laboratoři (bruska, leštička,
polarizační mikroskop).
Nejmenší návštěvníci z mateřských škol s námi nahlédnou pod zem
a prozkoumají různorodé minerály a horniny. Na paleontologickém
nalezišti si mohou zahrát na vědce a odkrývat trilobity a dinosauří kosti
(program Kameny ožívají).
Pro žáky základních škol je připravena nabídka výukových programů,
která navazuje na učivo zeměpisu (Jak vzniká krajina) a přírodopisu
(Rostliny ve vodě i na skále, Zahrada plná života, Za trilobity a dinosaury).
Pro žáky druhého stupně nabízíme také
programy zaměřené přímo na poznávání hornin
a minerálů s využitím polarizačního mikroskopu
(Pestrý svět minerálů a hornin). Žáci mohou
využívat výstupy projektu Vědou ke vzdělání,
vzděláním ke vědě - v rozšířené realitě pomocí
tabletů přímo v DCG cestovat miliony let zpět,
ve virtuálních laboratořích zkoumat vznik
pískovcových skalních měst, rizika povodní,
krasové jevy a mnoho dalšího.
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Didaktické centrum geologie vzniklo díky celorepublikovému projektu Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě. Řešitelem
je Česká geologická služba a Muzeum Říčany je jejím partnerem. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu,
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu ČR. Město Říčany financovalo stavbu
geologické laboratoře.
Základní informace o projektu Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě:
•
cílem popularizace geologie a dalších věd o živé a neživé přírodě
•
financován z ESF, OPVK a státního rozpočtu ČR
řešitelem Česká geologická služba
•
partnery s finančním příspěvkem Muzeum Říčany, Erudis, Centre for modern education
•
doba realizace 8. 7. 2014 – 30. 9. 2015
•
•
hlavními aktivitami a výstupy
vybudování a provoz Didaktického centra geologie Muzea Říčany
o
tuzemské a zahraniční exkurze pro pedagogy a vědecké pracovníky
o
podpora činnosti a založení nových přírodovědných klubů při ZŠ po celé ČR
o
moderní elektronické výukové pomůcky
o
Podrobné informace a aktuální nabídku naleznete na www.ricany.cz/muzeum a na www.svetgeologie.cz
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Odpovědi na otázky v textu
1. U hornin rozlišujeme strukturu, která popisuje tvary a velikosti zrn či krystalů jednotlivých minerálů, a texturu, která

popisuje jejich prostorové uspořádání: např. usazené horniny jsou typické svoji vrstevnatostí („proužkování“ pískovců)
a přítomností fosilií. Rulu, tedy přeměněnou horninu, můžeme od žuly, tedy hlubinné vyvřeliny, odlišit často právě díky
čitelné textuře, která bývá různě pruhovitá (pozoruj např. vzorek migmatitické ruly). Žuly naopak mají nepravidelnou
všesměrnou texturu a jsou víceméně stejnorodé.

2. Vyobrazení a popis najdete na panelu „Geologický vývoj na Zemi“
3. Nejvíce druhů najdete na vápencové skalce. Např. lomikameny a rozchodníky. Listy jsou dužnaté a tuhé, se zásobárnou

vody.

4. Šedá a stříbřitá barva odráží světlo a chrání rostlinu před výparem. Často jsou takové listy pokryty jemnými chloupky

(trichomy), které vrhají stín na pokožku listu.

5. Je to sluch! Rostliny nemluví, ale může je rozeznít vítr. Vzpomeňte si na rákosí nebo bambusy, efektní zvuky na stromě také

vydávají suché plody dřezovce. V přeneseném významu je pak dřevo užito na výrobu hudebních nástrojů.
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MUZEUM ŘÍČANY - OTEVŘENÝ PROSTOR PRO VÁS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

výstavy a programy k výstavám
večerní přednášky, promítání a kreativní dílny
přírodovědné kroužky
víkendové akce pro rodiče s dětmi (Den Země)
výukové programy s environmentální, historickou a řemeslnou tematikou
oslavy narozenin, teambuilding – program na objednávku
exkurze
vzdělávání pedagogů
pronájem školicích prostor na Říčanské hájovně

Aktuální nabídku sledujte na webu Muzea Říčany www.ricany.cz/muzeum

