Úkoly z levého panelu – Geologické procesy a vznik hornin (autorské řešení)
GEOLOGICKÝ PARK PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY
PRAKTICKÁ ČÁST – ÚKOLY PRO ŽÁKY

Obrázek 1 Výukové panely v geoparku

První výukový panel (levý) - Geologické procesy a vznik hornin
S pomocí informací uvedených na levém panelu odpovězte na následující otázky, případně
doplňte jednoduchá schémata.
1.

Kdy a jak vznikla planeta Země?

Planeta Země vznikla společně s ostatními planetami naší sluneční soustavy před 4,6 miliardami let v důsledku kondenzace solární nebuly a následným spojením vzniklých částic.
Ve srovnání s velkými planetami je Země obohacena o kovy, silikáty, sulfidy a naopak
ochuzena o těkavé prvky. Země má slupkovitou stavbu, vyznačuje se stálou geologickou aktivitou a výskytem vody ve všech třech skupenstvích.
2. Popište stavbu zemského tělesa – řez planetou Země.
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Úkoly z levého panelu – Geologické procesy a vznik hornin (autorské řešení)
3. Najděte, co znamená konvergentní a divergentní rozhraní litosférických desek zemské
kůry a co v těchto místech vzniká. Do levého sloupce nakreslete schéma rozhraní a šipkami směry pohybu litosférických desek, do pravého sloupce jednoduše popište.
Konvergentní (sbíhající se) rozhraní - proces sbližování litosférických desek. Dochází k zániku oceánského dna nebo ke srážkám kontinentů. Při kolizi desek se jedna může podsouvat, klesá
do nitra Země a ve velké hloubce se působením tlaku a vysoké
teploty nakonec roztaví. Dochází přitom k jejímu zániku.
Divergentní (rozbíhající se) rozhraní: Odsouvání litosférických
desek směrem od sebe, např. na dně oceánů. Mezi deskami vystupuje rozžhavené magma k povrchu, kde rychle tuhne. Vzniká
nová oceánská zemská kůra, a pokud se magma nahromadí až k
hladině oceánu, může vzniknout nová pevnina.

4. Nakreslete jednoduché schéma horninového cyklu. Popište jednotlivé fáze.

5. Magmatické (vyvřelé) horniny – popište princip vzniku a vyjmenujte některé zástupce
Vyvřelé horniny vznikají chladnutím a utuhnutím (krystalizací) roztaveného magmatu. Magma pochází
z hloubky mnoha kilometrů pod zemským povrchem. Je to viskózní kapalina o teplotě mezi 650-1300°C. Podle
podmínek tuhnutí - hlubinné – žula, gabro, žilné - pegmatit, výlevné – čediče…hrubozrnné až sklovité textury
(podle rychlosti tuhnutí).

6. Metamorfované (přeměněné) horniny – popište princip vzniku a vyjmenujte některé zástupce.
Přeměněné horniny vznikají přeměnou (metamorfózou) vyvřelých, usazených a starších již dříve přeměněných hornin v důsledku působení tepla (až 800°C) a tlaku v zemském nitru (až 2,5 GPa). Každé 3 km narůstá
tlak o 0,1 GPa, to znamená, že v hloubce 3 km je 1000x větší tlak než na povrchu Země. Přeměny jsou spojené
s tvorbou nových minerálů. – ruly, amfibolity, fylit, svor…

7. Sedimentární (usazené) horniny - popište princip vzniku a vyjmenujte některé zástupce.
Usazené horniny vznikají zvětráváním starších hornin, přenosem materiálu a jeho usazováním (sedimentací),
případně chemickým srážením z roztoků, tvořivou činností organismů či usazováním odumřelých částí organismů. Pro usazené horniny je charakteristické uspořádání materiálu do vrstev.
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Úkoly z pravého panelu – Geologické procesy a vznik hornin
Druhý výukový panel (pravý) – Geologický vývoj Českého masivu
S pomocí informací uvedených na pravém panelu odpovězte na následující otázky, případně
doplňte jednoduchá schémata.
1.

Do slepé mapy ČR vložte názvy jednotlivých geologických jednotek Českého masivu.
Využijte mapu Členění Českého masivu v pravém dolním rohu pravého výukového panelu při vstupu do geoparku.

Členění Českého masivu na území ČR

Bohemikum

Moldanubikum

Platformní pokryv

Moravosilezikum

Saxothuringikum

Slepá mapa České republiky

2. Do kterých okolních zemí zasahuje Český masiv? Najdete na mapě na výukovém panelu.
Doplňte do slepé mapy z předchozího úkolu: Polsko, SRN a Rakousko
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Úkoly z pravého panelu – Geologické procesy a vznik hornin
3.

Český masiv nepokrývá celou plochu dnešní České republiky. Východní část území České republiky tvoří Západní Karpaty. Na slepé mapě vyznačte, kde se tato geologická jednotka nachází.

4.

Podle zeměpisné polohy geologických jednotek Českého masivu vymyslete, jak zřejmě
vznikl jejich název:
oblast se nachází mezi Vltavou (německy Moldau) a Dunajem
(latinsky Danubius)
oblast nacházející se v Čechách – historické zemi ČR (Bohemia)
bohemikum
protože z Čech zasahuje do německých zemí Saska (Sachsen) a Durynska
saxothuringikum (Thüringen) – historicky sousedících státních celků
moravosilezikum leží na území Moravy a Slezska na severovýchodě republiky

moldanubikum

5.

Podle stylizovaných map světa na pravém výukovém panelu zjistěte, jak se přibližně pohybovaly jednotky Českého masivu od prekambria do současnosti. K vyznačeným bodům připište geologický útvar. Propojte tyto body pohybu oblastí Českého masivu čarou s šipkou směru v obrysové mapě Země, aby bylo patrné, jak se během geologických
ér změnila jeho poloha.

Slepá mapa světa

Prvohory

Prekambrium
kambrium,
ordovik
devon
karbon

Druhohory
až současnost
6.

Kdy přibližně probíhaly variské horotvorné (orogenní) procesy? Čím byly způsobeny?

Probíhaly přibližně v období 380-300 (prvohory - devon, karbon), probíhalo na základě srážky kontinentů – Gondwany a Laurussie za vzniku superkontinentu Pangea. Vzniká Česky masiv.

7.

Ve kterém období vznikla Česká křídová pánev a který horotvorný (orogenní) proces
měl na tuto skutečnost vliv?

V druhohorách v období křídy (před přibližně 100 miliony let) během cenomanu a turonu po dobu
asi 10 milionů let. Alpinské orogenní (horotvorné) procesy
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SAXOTHURINGIKUM
V následujících úkolech budete pracovat s texty u jednotlivých horninových vzorků a pozorně
prohlížet horniny, které se v dané části geoparku nacházejí.
SAXOTHURINGIKUM

1. Ve které části České republiky se nachází oblast saxothuringika? Najdete na vstupní tabulce. Označte oblast ve slepé mapě. Do kterých okolních států saxothuringikum zasahuje? (SRN, Polsko)

2. Podle přiložené zeměpisné mapy České republiky najděte, která důležitá území jsou tvořena horninami Saxothuringika.
Vypište nalezená území:
Krušné hory, Slavkovský les, Lužické a Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Rychlebské
hory, západní část Jeseníků
3. Které dva typy hornin podle způsobu vzniku v oblasti saxothuringika nacházíte?
vyvřelé (magmatické) horniny (1), přeměněné (metamorfované) horniny (4)
4. Vyhledejte biotitický granit (vyvřelá hornina) - 2 vzorky umístěné společně. Popište petrologickou charakteristiku horniny. Jakého je hornina přibližně stáří?
Hornina má hrubozrnnou texturu. Mezi hlavní minerály patří draselný živec, kyselý živec
plagioklas, křemen a slídy muskovit a biotit. Akcesorické (doplňkové) minerály jsou zirkon,
monazit, apatit a rudní minerály. Stáří přibližně 320 milionů let.
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SAXOTHURINGIKUM
Metamorfované – přeměněné – horniny (diagram použijete pro otázky 5 a 6)

5. Do tabulky vypište přeměněné horniny. Doplňte podle diagramu přibližné teploty,
za kterých vznikly. Podle vzestupné hodnoty teploty při metamorfóze dopište do třetího
sloupečku pořadí hornin od 1 do 4.
Hornina
fylit
svor
ortorula
eklogit

Teplota (°C)
cca 450
cca 500
cca 550-600
nad 650

Pořadí
1
2
3
4

6. Do druhé tabulky opět vypište přeměněné horniny. Doplňte podle přiloženého diagramu
přibližné hloubku, ve které vznikly. Podle hodnot tlaku při metamorfóze dopište do třetího sloupečku pořadí hornin od 1 do 4.
Hornina
hloubka (km)
Pořadí
fylit
10-15
1
svor
20 - 25
2/3
ortorula
20 - 25
2/3
eklogit
45-50
4
7. Pro přeměněné horniny je typická tzv. břidličnatost. Najdete ji na všech přeměněných
horninách v geoparku. Na základě vzhledu jednotlivých přeměněných hornin v saxothuringiku vymyslete, co je břidličnatost a jaký vliv na ni měl tlak při metamorfóze?
Uspořádání minerálů v hornině do pásků.
Břidličnatost se nejčastěji používá ve spojení s přeměněnými (metamorfovaných) horninami, v nichž
je vznik břidličnatosti spojen s rekrystalizací a uspořádáním minerálů rovnoběžně s plochami břidličnatosti na základě orientovaného tlaku působícího v době přeměny horniny.
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BOHEMIKUM

V následujících úkolech budete pracovat s texty u jednotlivých horninových vzorků a pozorně
prohlížet horniny, které se v této části geoparku nacházejí.
BOHEMIKUM

1. Ve které části České republiky se nachází oblast bohemika? Najdete na vstupní tabulce.
Označte oblast ve slepé mapě:

2. Podle přiložené zeměpisné mapy České republiky najděte, která důležitá území jsou tvořena horninami bohemika.
Vypište nalezená území:
Plzeňská pahorkatina, Brdy, Středočeská pahorkatina, Železné hory, Barrandien, (Křivoklátská vrchovina)
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BOHEMIKUM
3. Prohlédněte si horniny pocházející z bohemika. Vypište do tabulky jednotlivé horniny
podle způsobu vzniku.
Vyvřelé
(magmatické)
•

gabro,

•

granit

•

tonalit

Usazené
(sedimentární)
•
•
•
•
•

Přeměněné
(metamorfované)

buližník
slepenec
křemenec
ortocerový vápenec
vápenec

4. Podle tabulky zjistíte, který typ hornin se v geoparku v bohemiku vyskytuje nejčastěji.
Uveďte:
vyvřelé a usazené
5. Napište, ve kterém období a v jakém prostředí vznikly vápence v oblasti bohemika?
Údaje najdete na tabulkách u obou hornin.
• Ortocerový vápenec:
V období siluru před 420 miliony let (prvohory). Usazování vápencové hmoty (se zbytky
schránek mořských živočichů) v tropickém moři na úpatí podmořského vulkánu. Vlivem
mořského proudění jsou schránky hlavonožců výrazně přednostně orientovány. Viditelné na
vzorcích hornin.
•

Vápenec:

Starší devon 410 milionů let (prvohory). V teplém mělkém moři na svazích a úpatí mořských útesů, růstem korálů nebo akumulací schránek. V těchto horninách se v mladší geologické historii vyvinuly rozsáhlé krasové systémy, například Koněpruské jeskyně.
6. Na povrchu jednoho z vystavených bloků hornin (vápenec) můžete najít zkameněliny
(fosilie) živočichů. O pozůstatky kterých živočichů se jedná?
Ortoceři- hlavonožci (měkkýši) s dlouhými rovnými kornoutovitými schránkami.
7. Podívejte se pozorně na zkameněliny. Zvažte, proč jsou takto uloženy (orientovány).
Schránky jsou usměrněny pomocí převládajícího směru proudění v mělkém moři. Schránky jsou orientovány širší částí (tj.
otvorem) proti proudu.
.

© Boris Poláček

8

MOLDANUBIKUM
V následujících úkolech budete pracovat s texty u jednotlivých horninových vzorků a pozorně
si prohlížet horniny, které se v této části geoparku nacházejí.
MOLDANUBIKUM

1. Ve které části České republiky se nachází oblast moldanubika? Najdete na vstupní tabulce. Označte oblast ve slepé mapě:

2. Podle přiložené zeměpisné mapy České republiky najděte, která důležitá území jsou tvořena horninami moldanubika.
Vypište nalezená území:
Český les, Šumava, Blanský les, Novohradské hory, Českomoravská vrchovina, Středočeská
pahorkatina
3. Uveďte mineralogické složení mramoru a proces jeho vzniku:
Mineralogické složení:
95% kalcit (CaCO3), případně dolomit (MgCaCO3), příměsi křemenu, grafitu…
Vznik horniny:
Ve spodním paleozoiku (starší prvohory) se usazovaly vápenaté složky na dně mělkého šelfového moře. Vlivem variských horotvorných procesů před cca 340 miliony let byl vápenec
přeměňován a důsledkem toho byl vznik mramoru.
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MOLDANUBIKUM
4. Rozdělte horniny moldanubika do tabulky podle způsobu vzniku. Využijte vstupní tabulku do části geologického parku věnované moldanubiku.
Typ hornin podle způsobu vzniku

Magmatické (vyvřelé)

Příklady

granit, granodiorit, durbachit, peridotit

Metamorfované (přeměněné)

granulit, serpentinit, pararula s erlánem,
mramor, amfibolit, migmatit

5. Do prvního sloupce tabulky vypište přeměněné (metamorfované) horniny z předchozí
tabulky. Ke každé doplňte, z jaké původní horniny přeměnou vznikla. Využijte tabulky
u jednotlivých hornin.
Název horniny

Z jaké původní horniny vznikla

migmatit

vznik částečným tavením různých typů hornin

amfibolit

bazické vulkanické horniny – lávové proudy a žíly

mramor

vápencové (karbonátové) usazeniny teplých šelfových moří

pararula

jílovito - písčité mořské usazeniny (sedimenty)

serpentinit

peridotity – hlubinné horniny ve svrchní části zemského pláště

granulit

kyselé hlubinné vyvřelé horniny – „žuly“

6. Na území moldanubika se nachází dvě sedimentární pánve (názvy jsou odvozené od
důležitých měst na jejich území) odlišného geologického stáří a původu. V přiložené topografické mapě ČR najděte, jak se tyto pánve jmenují.
Českobudějovická pánev a Třeboňská pánev.
7. V přiložené geologické mapě nebo na geologické mapě na pravém výukovém panelu vyhledejte, jakého jsou horniny pánví geologického stáří a o jaké horniny se jedná.
Druhohory (křída) a třetihory. Pískovce, jílovce, břidlice – usazené horniny.
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MORAVOSILEZIKUM
V následujících úkolech budete pracovat s texty u jednotlivých horninových vzorků a pozorně
prohlížet horniny, které se v této části geoparku nacházejí.
MORAVOSILEZIKUM

1. Ve které části České republiky se nachází oblast moravosilezika? Najdete na vstupní tabulce. Označte oblast ve slepé mapě:

2. Využijte přiloženou zeměpisnou mapu České republiky a najděte, která důležitá území
jsou tvořena horninami moravosilesika.
Vypište nalezená území: Hrubý a Nízký Jeseník, Moravský kras, Drahanská vrchovina, Pálava
3. Se kterou geologickou jednotkou sousedí na východní hranici moravosilezikum a tím
pádem i celý Český masiv?
Západní Karpaty
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MORAVOSILEZIKUM
4. Najděte biotitický granodiorit a zjistěte stáří horniny. Zařaďte vznik horniny do příslušného horotvorného procesu.
580 milionů let – prekambrium, kadomské vrásnění
5. Vyhledejte horninový vzorek ortoruly. Doplňte následující
− typ horniny dle způsobu vzniku: přeměněná (metamorfovaná)
− mineralogické složení: živec plagioklas, draselný živec, křemen, slídy muskovit a
biotit, amfibol, titanit, apatit, zirkon
− přibližné stáří přeměny horniny: variské stáří přeměn – vznik při variské orogenezi, prvohory
6. Popište, jak vznikl polymiktní slepenec z lokality Luleč.
Rychlý výzdvih variského horstva – intenzivní eroze v tropickém prostředí, přenos materiálu
pomocí vodních toků za současného opracovávání ostrohranných úlomků v zaoblené, v místě
sedimentace rychlé střídání různých typů usazenin.
7. Na pravém výukovém panelu při vstupu do geoparku vyhledejte podrobnou geologickou
mapu České republiky. Zjistěte, z jakých hornin jsou tvořena pohoří Hrubého Jeseníku
a Nízkého Jeseníku.
Hrubý Jeseník: vulkanické horniny, ortoruly a migmatity, granodiority až tonality
Nízký Jeseník: břidlice, pískovce, jílovce a jejich metamorfity – svory a pararuly
Na základě různé odolnosti hornin vůči zvětrávání určete, proč je Nízký Jeseník „nízký“ a Hrubý Jeseník „vysoký“…?
Nízký Jeseník je tvořený hlavně usazenými horninami, které snadno podléhají erozi a
odnosu, což vede ke snižování výšky a zarovnání povrchu.
Hrubý Jeseník je tvořený tvrdšími vyvřelými a přeměněnými horninami, které jsou
odolnější vůči vnějším vlivům a díky tomu vyčnívají nad okolní krajinou.
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PLATFORMNÍ POKRYV
V následujících úkolech budete pracovat s texty u jednotlivých horninových vzorků a pozorně
prohlížet horniny, které se v této části geoparku nacházejí.
PLATFORMNÍ POKRYV

1. Co je to platformní pokryv?
Pod označením platformní pokryv Českého masivu rozumíme komplexy sedimentárních
hornin a produktů vulkanické činnosti, které se vytvořily až na celistvém horninovém podkladu Českého masívu po ukončení variských horotvorných procesů. Jedná se o časové období od permu (před přibližně 300 miliony let) po současnost.
2. Ve které části České republiky se nachází oblast platformního pokryvu? Najdete na
vstupní tabulce. Označte oblast ve slepé mapě:

3. Podle přiložené zeměpisné mapy České republiky najděte, která důležitá území jsou tvořena horninami platformního pokryvu.
Vypište nalezená území:
Česká křídová pánev, České středohoří, Slavkovský les, Doupovské hory, Podkrušnohorské
pánve, Blanická brázda, Boskovická brázda
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PLATFORMNÍ POKRYV
4. Co způsobuje červené zabarvení arkózového pískovce a v jakém prostředí vznikl?
Červenou barvu dodávají oxidy železa, které ukazují na suché a teplé podnebí. Pískovec
vznikl v říčním prostředí.
5. Součástí expozice oblasti platformního pokryvu jsou dva příklady vulkanických (sopečných) hornin. Jak se tyto horniny od sebe liší dobou vzniku a mineralogickým složením?
Název

Období vzniku

Bazanit

30 milionů let
třetihory (oligocén)

Ryolit-ryolitový
ignimbrit

300 milionů let,
karbon/perm

Mineralogické složení
olivín, klinopyroxen diopsid, bazický plagioklas, nefelín, analcim. Může v sobě uzavírat
xenolity (útržky cizích hornin) peridotitového
složení (olivín, klinopyroxen, ortopyroxen,
spinel).
vyrostlice křemene, dále pak draselný živec
plagioklas. Vyrostlice jsou oklopené základní
hmotou (matrix) podobného složení a útržky
pórovité pemzy.

6. Popište na základě údajů v předchozí tabulce, jakým způsobem se liší ve složení obě horniny?
Bazanit je vyvřelá hornina s menším podílem SiO2 na celkovém složení horniny, než je
v případě ryolitu, který má větší podíl SiO2.
7. Opuka:
Z jakých složek je tvořena opuka:
Jílovitá a prachovitá složka, uhličitanový (karbonátový) tmel, křemičité jehlice mořských živočišných hub, glaukonit – minerál křemičitan,
Kdy a v jakém prostředí se usazovala:
mořské prostředí s malým pohybem a malým obsahem kyslíku, sedimentace probíhala
v křídě (druhohory) před přibližně 93-89 miliony let.
Opuka se hojně používala jako stavební kámen. Znáte nějaké stavby, které byly z opuky postaveny?
Hladová zeď v Praze, Rotunda sv. Jiří na Řípu, Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě, Rotunda
sv. Martina na Vyšehradě
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