
Rozvoj znalostí a kompetencí žáků v oblasti geověd
na Gymnáziu Chotěboř a Základní škole a Mateřské škole Maleč

Kameny a voda

Život zakletý v kamenech



�FOSILIE
�ICHNOFOSILIE

�PSEUDOFOSILIE
�ŽIVOUCÍ ZKAMENĚLINY



FOSILIE

� zkamenělé i nezkamenělé zbytky a otisky 
jiných než recentních organismů – starší 
než holocén

� tvrdé části organismů: zuby, kosti, 
skořápky vajec, krunýře,..

� vzácně i měkké části – mamuti v ledu

� Paleontologie
� Vůdčí zkameněliny



Prvohory 

Paleozoikum
570 – 230 mil let



Trilobiti - Maroko



Trilobiti - Barrandien



Trilobiti – ŽH Brloh



ŽH -Vápencový lom Prachovice 
silur - devon



Vůdčí zkameněliny silur – devon 
Barrandien / ŽH - Prachovice



Přesličky – Subsigillaria
perm



Plavuně – Lepidodendron obovatum
karbon 



Kapradiny – Sphenopteris striata
perm



Kostnaté ryby - perm



Druhohory - Mezozoikum

230 – 65 mil let



Amoniti – hlavonožci – vůdčí 
zkameněliny druhohor



Amoniti - Madagaskar



Belemniti - hlavonožci - jura



ŽH Chrtníky - křída



Žraloci - Maroko



Uhelná Příbram 

Školní sbírky GCH



Třetihory -Terciér

65 – 2 mil let



Nummulitový vápenec –
ostrov Vir Chorvatsko 



Kostnaté ryby - paleogén



Krytosemenné rostliny 



Jantar

� http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Amber.insect.800pix.050203.jpg licence C, autor Adrian Pingstone

= kousek stromové pryskyřice z třetihorních 
jehličnanů ; často s obtiskem hmyzu

- pobřeží Baltského moře



Čtvrtohory - Kvartér
Antropozoikum

2 mil let - současnost



Nahosemenné rostliny  
zkamenělé dřevo 

pleistocén



ICHNOFOSILIE

� fosilní stopa po činnosti organizmu, bioglyf
� stopy po lezení, požerky, stopy po vrtání, 
doupata, trus

� nepřemístitelné – vypovídají i o 
podmínkách prostředí x fosílie

� odolnější k metamorfóze
� často jediné stopy po organismech s 
měkkým tělem



ICHNOFOSILIE



Bezobratlí s měkkým tělem



Bezobratlí s měkkým tělem



Bezobratlí - členovci



Bezobratlí - členovci



Bezobratlí - členovci 

Ostrorep



Obratlovci - čtyřnožci



Obratlovci - čtyřnožci



Obratlovci - čtyřnožci



Obratlovci - čtyřnožci



Obratlovci - čtyřnožci



Obratlovci - čtyřnožci



Exkrementy



ŽH Deblov - křemenec

� stopy po vrtání mořských organizmů
(společenstvo skolitové ichnofacie)



ŽH Rabštejnská Lhota



Rabštejnská Lhota



PP Podskala – opuková stěna nad 
říčkou Žejbro



PP Podskala – stopy po lezení 
mořských živočichů z druhohor



Recentní „ichnofosilie“



Recentní „ichnofosilie“



PSEUDOFOSILIE

� objekt, struktura či jiný útvar 
anorganického původu připomínající 
fosilizovaný organický zbytek nebo stopy 
po činnosti fosilních organismů



Dendrity

� kresby podobné mechům, rostlinkám, 
větvičkám

� vznikly vnikáním roztoků oxidů železa 
nebo manganu podle kapilárních trhlin a 
puklin v nerostech nebo horninách





Dendrity na křemičitém porfyru  
Rochňovec u Chotěboře

( Foto: Eva Jirsová - Ze sbírek Městského muzea Chotěboř)



Dendrity na křemičitém porfyru 
Rochňovec u Chotěboře

( Foto: Eva Jirsová - Ze sbírek Městského muzea Chotěboř)



Dendrity na rule 
1. Štikov, 2. Chloumek

( Foto: Eva Jirsová - Ze sbírek Městského muzea Chotěboř)

2.

1.



Konkrece

� vznikají vyloučením anorganických látek 
kolem nějakého růstového centra, často 
kolem organických zbytků

� vzniká nejčastěji v sedimentech 
� uvnitř bývá zkamenělina, nebo dutina
� odlišné složení než ostatní hornina
� často mají nejrůznější tvary



Křemenná konkrece 
– vápenka Beroun



Cicvár

� vápnitá konkrece malých rozměrů 
vyskytující se nejčastěji ve spraších



Artefakty

� výrobek záměrně zhotovený člověkem 
� kameny opracované člověkem nebo různé 
nástroje z odolného materiálu jako 
pazourku, křemene, kosti 



Rohovec 
– nejčastěji usazená hornina vzniklá v mořském 
prostředí; někdy vzniká při kontaktní metamorfóze



Pazourek
- typ rohovce; vznik
vysrážením křemité 
hmoty v sedimentech

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ALM_08_Dolch.jpg licence CC, autor Opodeldok  



Zbytky strusek ( Ag, Fe)
– 13.století, Cumberk



Živoucí zkameněliny

� Druh nebo chudě obsazený rod, který 
zůstal na světě sám z původně velké 
skupiny

� Jedná se často o druhy známé ze 
zkamenělin, takřka vymřelé a s řadou 
prehistorických rysů přežívajících do 
současnosti 



Loděnka

� Kambrium – 500 mil let

(Ze sbírek Městského muzea Chotěboř)



Ostrorep – příbuzný trilobitů z 
prvohor



Okapi

� Poslední pozůstatek třetihorních žiraf



Cykas

� druhohory



Jinan dvoulaločný
- výskyt od prvohor – zcela vymírají před 3mil let          

x 1 lokalita v Číně

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gingko-Blaetter.jpg licence CC, autor Reinhard Kraasch



� Pauk, F. a kol.: Mineralogie, petrografie a 
geologie pro 1. ročník gymnasií, 3. vydání. 
SPN, Praha 1969. ISBN 14-322-72.

� Kincl, L. a kol.: Biologie rostlin pro 1.ročník 
gymnázií, 1. vydání. FORTUNA, Praha 1993. 
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� www.wikipedia.com
� www.wikimedia.com
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