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Žák se seznámí s geologickou minulostí ČR, s důležitými horninami v ČR, zorientuje se na 

geologické mapě ČR a odpovídá na otázky spojené s tématem. Důraz je kladen na region 

Poličska.    
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Vybrané kapitoly z geologické historie ČR II 

4. Druhohory – křída – sedimentace budoucích skalních měst čas:________ 

V Evropě nalezneme více podivuhodně utvářených krajinných oblastí – pískovcových skalních 

měst. Ve střední Evropě se tento fenomén váže na kvádrové pískovce svrchní křídy. Vznik a 

vývoj pískovcových skalních měst je výsledkem především hloubkové eroze, jež postupovala po 

svislých, navzájem téměř kolmých puklinách. Původně kompaktní pískovcové tabule byly 

postupně rozčleněny na mozaiku skalních bloků. K přetváření reliéfu napomohly mechanické 

procesy, především zvětrávání. Další modelace terénu probíhala za přispění gravitačních 

pohybů, řícení skalních bloků, eroze vodními toky a působením sněhu a ledu. Umocnění těchto 

procesů se váže především k dobám ledovým. Vznik našich skalních měst (Český ráj, Adršpašské 

skály, Česko-saské Švýcarsko, nebo menší Toulovcovy maštale) se tedy pojí s nedávnou 

geologickou minulostí. Ale pozor - materiál, který je tvoří (sedimentární horniny, hlavně 

pískovec), se ukládal na dně mělkého moře v období křídy (druhohor), jehož záliv zasahoval od 

severozápadu na naše území. Tyto sedimenty po svém uložení již nebyly vrásněny a jejich zbytky 

tvoří dnes Českou křídovou pánev. Polička se nachází na jejím okraji (zde se však nenacházejí 

pískovce, ale jemnější slínovce, známé jako běžný stavební kámen - opuka). Střítež, Lubná, nebo 

Široký důl jsou za svůj rozmanitý reliéf s prudkými stráněmi vděčné právě faktu, že sem zasahují 

samotné okraje oblasti křídových sedimentů. 

 

Obr. 4. Předpokládaná paleografická situace v křídě (zjednodušeno). X – Český Masiv 

Zdroj: Chlupáč, I.  Geologická minulost České republiky. 1. Vydání. ISBN 80-200-0914-0. 
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5. Třetihory – období neklidu      čas:________  

Už jsme si řekli, že od dob variského vrásnění Český masiv neprošel žádnou další orogenezí 

(vrásněním). Český masiv stál v cestě alpsko-karpatskému orogénu, jehož struktury se kolem něj 

ohýbají, a vytvářely tak na Č. masiv tlak. Hlavně v období třetihor byl postižen tzv. saxonskou 

tektonikou. Jejím projevem bylo roztříštění Českého masívu v řadu stoupajících nebo klesajících 

ker (vzpomeň na vznik Kralického sněžníku, či Krkonoš).  Hluboké zlomy na okrajích těchto ker 

byly vhodnou cestou pro výstup magmatu na povrch.  

Na území ČR se nenachází žádné činné sopky. Nachází se ale u nás pozůstatky po sopečné 

činnosti z různých období geologické minulosti. Mezi nejmladší patří sopky v okolí Bruntálu 

(stáří kolem 2 milionů let) a sopky v okolí Chebu - Železná hůrka (stáří 170 - 400 tisíc let) a 

Komorní hůrka (stáří nad 450 tisíc let). Tyto nejmladší vulkanické projevy jsou dozvuky 

mnohem větší vulkanické činnosti, která probíhala na našem území hlavně během třetihor. 

Tehdy se vyskytovali sopky zejména na tzv. Oháreckém riftu (tj. linie táhnoucí se ve směru Cheb 

- Ústí nad Labem - Nový Bor, dnes tam teče řeka Ohře), nebo na severní Moravě (např. Velký 

Roudný v Nízkém Jeseníku), ale také se vyskytovaly osamocené sopky rozptýlené různě v 

Čechách (např. Říp, Kunětická hora, Bezděz, Trosky). Dále sopečnou činností vznikly Doupovské 

hory (stratovulkán - sopka u níž se střídají výlevy lávy a vrstvy sopečných vyvrženin - např. 

sopečný popel) a České středohoří (sopečné kužele se v Českém středohoří nezachovaly, 

Milešovka a ostatní kopce jsou pouze erozí obnažené zbytky přívodních drah vulkánů, které byly 

tehdy ukryty pod povrchem). Jak Doupovské hory, tak České středohoří (a vlastně i většina 

třetihorních vulkánů) vznikaly přibližně před 40 - 18 miliony lety - to byla hlavní fáze třetihorní 

sopečné činnosti. Tento vulkanismus byl spjat s procesy alpinského vrásnění a nazývá se 

neovulkanickou činností (její produkty = neovulkanity). Neovulkanity dnes poskytují kvalitní 

drcené kamenivo. 

 

Když v severních Čechách burácely sopky, dnešní Mostecko bylo krajinou jezer a močálů 

obklopených hustými pralesy různorodých listnáčů a jehličnanů. V klimatu, které bylo teplejší 

než to dnešní, se hromadil v pánvích materiál, který podléhal nejdříve rozkladnému 

biochemickému procesu a po rychlém překrytí vrstvami sopečného byl vystaven složitým 

prouhelňovacím procesům (karbonifikací). V oněch močálech tak vzniklo dnešní hnědé uhlí, 

které se těží v povrchových dolech. 
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Obr. 5. Předpokládaná paleografická situace v třetihorách - eocénu (zjednodušeno). X – Český 

Masiv 

Zdroj: Chlupáč, I.  Geologická minulost České republiky. 1. Vydání. ISBN 80-200-0914-0. 

 

 

6. Čtvrtohory – bludné balvany a spraš – svědci dob ledových čas:________ 

Bludné balvany – žula z daleka 

 V Evropě se bludné balvany obecně nacházejí tam, kam zasáhl ve čtvrtohorách pevninský ledovec 

nebo velké horské ledovce. Pevninský ledovec měl původ ve skandinávských horách, sunul se 

přes celé dnešní Švédsko, Finsko a Baltské moře, zasáhl dnešní Dánsko, sever Nizozemska, 

Německa a Polska a vnikl až do našeho severního pohraničí. Přisunul-li tedy ledovec balvany 

například ze severního Švédska k nám na Opavsko, urazily v něm cestu až 1500 km. 

 

Spraš – důkaz drsného podnebí bez vegetace 

Spraš je úlomkovitá usazená hornina navátá větrem. Hlavní složkou je jemný křemitý prach. 

Spraše vznikaly ve velkém množství v pleistocénu (dobách ledových) v oblastech, do jejichž 

blízkosti dosahovalo kontinentální zalednění. Rozdrcené horniny, které po sobě zanechal 

ustupující ledovec, se v suché krajině bez vegetace staly snadnou kořistí větru, který vyvál jemné 

částice na velké vzdálenosti. K usazování spraší docházelo především na závětrné straně hřbetů 

a údolí. Dnes se spraše hojně vyskytují i v ČR, např. v úrodných moravských úvalech, kde 

dosahují mocnosti kolem 5-15 m, místy i přes 30 m. Nicméně spraše se vyskytují vcelku běžně 

po celé ČR.  
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Obr. 6. Rozsah zalednění severní Evropy. 1 – hranice maximálního zalednění, 2 – hranice 

posledního zalednění, 3 – mocnosti ledovce v metrech při posledním zalednění, 4 – nezaledněné 

oblasti.  

Zdroj: Chlupáč, I.  Geologická minulost České republiky. 1. Vydání. ISBN 80-200-0914-0. 
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