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Geologické dějiny začínají v dobách, kdy se vytvořila první pevná zemská kůra (před 4,6 až 4,2 miliardami let). 
Před tím byla Země shlukem plynů a kosmického prachu, poté žhavým lávovým tělesem. Prahory a starohory 
trvaly necelé čtyři miliardy let, na prvohory až čtvrtohory zbývá něco přes 500 milionů let.
Během prvohor vznikl život v mořích, v průběhu siluru se rozšířil i na souš. Zároveň došlo ke dvěma obdobím 
horotvorné činnosti - kaledonské orogenezi v ordoviku a siluru, pak k variské od devonu do permu. Na konci 
permu došlo k největšímu vymírání organismů v geologických dějinách.
Druhohory začaly před 251 milionem let a pokračovaly jurou a křídou. Svět se vzpamatovával z variské 
horotvorné činnosti a z katastrofy na konci prvohor. Postupně se rozpadávala obří prapevnina Pangea, kterou 
přeťal oceán Tethys. Území naší republiky bylo již na severní polokouli, nejprve v tropických šířkách, později 
v subtropickém pásu. Druhohory bývají nazývány érou dinosaurů.
Do krátkého úseku geologických dějin před 65 miliony let klademe hranici mezi druhohorami a třetihorami. 
Tehdy došlo k události, která ovlivnila vývoj života. Na souši vymřeli dinosauři, v mořích plazi a jejich místo 
zaujali savci.
Čtvrtohory jsou dobou člověka. Jejich začátek se dlouho kladl do 1,7 mil. let před dneškem, v současnosti se 
posouvá dále, až do 2,6 milionů let.

Jako stalaktity se označují krápníkové 
útvary, které vyrůstají ze stropu směrem 
dolů, zdola nahoru se tvoří stalagmity 
a při propojení stalaktitu se stalagmitem 
vzniká útvar zvaný stalagnát.
Vznik krápníků lze popsat následující 
rovnovážnou reakcí:
CaCO₃ + H₂O + CO₂ <---> Ca(HCO₃)₂ 
Na povrchu hornin probíhá tato reakce 
zleva doprava:  Nerozpustný uhličitan 
vápenatý (kalcit) reaguje s vodou 
a vzdušným oxidem uhličitým za vzniku 
rozpustného hydrogenuhličitanu 
vápenatého. Voda s rozpuštěným 
hydrogenuhličitanem protéká skrz 
pukliny a póry v hornině až do jeskyně. 
Zde jsou zcela odlišné podmínky než na 
zemském povrchu. Zejména nízký tlak 
oxidu uhličitého (nedostatek reaktantu) 
způsobí, že výše uvedená reakce bude 
probíhat opačným směrem. 
Hydrogenuhličitan se rozkládá zpět 
na vodu, oxid uhličitý a nerozpustný 
uhličitan vápenatý (kalcit), který vytvoří 
zárodek krápníků. 



Řešení - Geolab

Expozice ukazuje na příkladu členovce a části dinosaura, jak obrovské mohou být některé nálezy fosilií. 
Fosilie vznikají z odumřelých organismů, jednou z podmínek vzniku je nepřítomnost vzduchu, vliv má 
tlak a teplota sedimentu a jeho chemické vlastnosti (např. schránky z uhličitanu vápenatého jsou lépe 
zachovány ve vápenitých sedimentech). Podle způsobu zachování rozdělujeme fosilie na dvě skupiny: 
fosilie pravé a fosilie v širším slova smyslu. Pravé fosilie jsou např. nezměněné schránky měkkýšů, zuby 
obratlovců nebo měkká tkáň živočichů zachovaná vysušením. U ostatních fosilií došlo k nahrazení 
původních schránek nebo tkání jinou minerální látkou, vznikají tak např. otisky schránek měkkýšů.
Pavouci, netopýři, bílá ještěrka jsou příklady živočichů žijících v jeskyních, takových živočichů je však 
mnohem více, od nejrůznějších savců a ptáků využívajících vstup jeskyně, přes ryby a obojživelníky 
přizpůsobené životu v temnotě, hmyz a mikroorganismy. Živočich přizpůsobený životu v jeskyni se nazývá 
„troglobiont“.

Geologie České republiky je pestrá a složitá, starší 
horniny jsou na mnohých místech překryty mladšími 
sedimenty, jinde jsou horniny tektonicky vyzdviženy, 
zatímco mladší sedimenty byly odstraněny erozí. 
Geologická mapa ukazuje rozložení hornin bez 
čtvrtohorního sedimentárního pokryvu, několik 
příkladů z nejvýznamnějších: zelenou barvou jsou 
vyznačeny křídové sedimenty (především pískovce, 
jílovce, slínovce, známé skalní výchozy např. Český 
ráj), značnou část povrchu Čech zabírají ruly a další 
vyvřelé a metamorfované horniny, znázorňují se 
růžovou/oranžovou/fialovou barvou, zatímco velkou 
část Moravy pokrývají třetihorní písky, štěrky a jíly, 
znázorněné žlutě. 

Seismograf je přístroj, který měří velikost, sílu 
a průběh seismických vln vzniklých při zemětřesení. 
Seismologové ho také využívají pro zkoumání nitra 
Země. Časový záznam aktivity se označuje jako 
seismogram.
Zemětřesení se projevuje jako náhlý pohyb zemské 
kůry vyvolaný uvolněním napětí z neustálých pohybů 
zemských desek. Větší zemětřesení se obvykle 
vyskytují v těch oblastech světa, kterými procházejí 
hranice dvou litosférických desek (západní pobřeží 
Ameriky, východní Asie a ostrovy mezi ní a Austrálií, 
Kavkaz, Turecko a Írán, Středomoří atd.) 

Geologie Alp: k zvrásnění desek a vzniku Alp docházelo na konci druhohor a v třetihorách, když se Africká 
kontinentální deska nasouvala na Euroasijskou (tzv. alpinské vrásnění). Centrální krystalické Alpy jsou tvořeny 
metamorfovanými a magmatickými horninami. Převládající horniny jsou rula, žula, svor, břidlice. Vápencové 
Alpy jsou tvořeny zejména pískovcem, vápencem a dolomitem. Exponát Cesta přes Alpy poukazuje na 
vznik Alp a jeho souvislost s výskytem různých druhů hornin – na starší krystalické horniny se cca před 130 
mil. let ukládaly vápencové sedimenty, potom došlo k vrásnění, vlivem eroze byly odneseny vrchní vrstvy 
hornin, a tak jsou uprostřed Alp obnaženy krystalické horniny, zatímco v severní a jižní části jsou Alpy tvořeny 
vápenci a dolomity.


