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OROGENEZE

TYPY POHOŘÍ PODLE VZNIKU:

PÁSEMNÁ
KERNÁ
SOPEČNÁ

= soubor složitých dějů v zemské 
kůře které vedou ke vzniku pohoří



vrásněním - vodorovně uložené vrstvy hornin
se tlakem litosférických desek prohýbají

- vznikají pásemná pohoří (Himálaj, Kordillery) 

zlomy - křehké horniny se tlakem lámou
- zemské kry se podél zlomů zvedají, či klesají
- vznikají kerná pohoří, hrástě a příkopové 

propadliny (Krušné hory, Východoafrická 
příkopová propadlina)

sopečnou činností (magmatismem)
- je doprovázená zemětřesením, gejzíry…
- vznikají sopečná pohoří (Doupovské hory, 

České středohoří, tzv. Ohnivý kruh)

VZNIK POHOŘÍ :



VRÁSNĚNÍ

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cleavage_modes_EN.svg licence CC, autor Clivaggio.svg.

Původně vodorovně uložené vrstvy hornin se 
tlakem zahřejí a zprohýbají

Vznikají tak pásemná pohoří, často 
doprovázená sopečnou činností a 
zemětřesením



http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Folding_Gasteretal.jpg licence CC, autor Woudloper

Gasteretal – Švýcarské Alpy



Obří vrása, 
Kalifornie 

USA

http://en.wikipedia.org/wiki/File:SynclineCalico.JPG licence CC, autor Wilson44691



http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Syncline_and_anticline_norw.jpg licence CC, autor User Tsie

sedlo
koryto



http://en.wikipedia.org/wiki/File:Folded_Rock.jpg licence CC, autor DVernon

Pokud tlak 
neustává, 

dojde 
k tvorbě 

přesmyku -
Austrálie



http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Barrandov_Rocks1.JPG licence CC, autor Lovecz

Barrandova skála v Praze



HLAVNÍ OROGENETICKÉ 
JEDNOTKY

GRENVILLSKÉ (PŘEDKADOMSKÉ) VRÁSNĚNÍ
střední starohory (1520-980 mil)

KADOMSKÉ (ASSYNTSKÉ) VRÁSNĚNÍ
konec starohor až začátek prvohor (750-540 mil)

KALEDONSKÉ VRÁSNĚNÍ
prvohory – kambrium až devon (535-400 mil)

HERCYNSKÉ (VARISKÉ) VRÁSNĚNÍ
prvohory - devon až karbon (390-310 mil)

ALPINSKÉ VRÁSNĚNÍ
třetihory – neogén do současnosti (od 35 mil)



eonotem 
(eon)

eratem 
(éra)

útvar 
(perioda)

oddělení 
(epocha)

stáří v milionech 
let:

HADAIKUM 
(předgeologické 
období)

4 600 - 4 000

ARCHAIKUM 
(prahory)

4 000  - 2 500

PROTEROZOIKUM 
(starohory)

2 500 - 541

FANEROZOIKUM
PALEOZOIKUM
(prvohory)

Kambrium
Ordovik
Silur
Devon
Karbon
Perm

541 - 485 
485 - 443 
443 - 419
419 - 359
359 - 299
299 - 252

MEZOZOIKUM
(druhohory)

Trias
Jura
Křída

252 - 201
201 - 145
145 - 65

Paleogén
Paleocén
Eocén
Oligocén

65 - 56
56 - 34
34 - 23

KENOZOIKUM
(třetihory a 
čtvrtohory)

Neogén
Miocén
Pliocén

23 – 5,3
5,3 – 2,5

Kvartér
Pleistocén
Holocén

2,5 – 0,1
0,01 - dosud

http://cs.wikipedia.org/wiki/Geologick%C3%BD_%C4%8Das

GEOLOGICKÁ

OBDOBÍ 

VÝVOJE

ZEMĚ



HADAIKUM

PROTEROZOIKUM

PALEOZOIKUM

MEZOZOIKUM

KENOZOIKUM

ARCHAIKUM

Grenvillské vrásnění

Kadomské vrásnění

Kaledonské vrásnění

Hercynské vrásnění

Alpinské vrásnění



Vysoké Tatry –
Alpinské vrásnění

http://www.gvp.cz/~ouertani/slovesnko.nove/tatry.html.htm licence PD



KERNÁ POHOŘÍ

Původní vrstvy hornin jsou křehké a 
tlakem se lámou

Zemská kůra je podél zlomů zdvihána, 
nebo klesá

Tvoří se méně rozsáhlá kerná pohoří, 
hrástě a příkopové propadliny

Appalačské pohoří, Krušné hory, Orlické 
hory, Krkonoše (vrásozlomové)



POKLES ZDVIH

PŘÍKOP (PROLOM) HRÁSŤ (HŘBET)



http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fault_types.png licence CC, autor USGS

horizontální posun

pokles

přesmyk (zdvih)



http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fault-Horst-Graben.svg licence CC, autor USGS

Příkopová propadlina - prolom



http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fault-Horst-Graben.svg licence CC, autor USGS

Vznik příkopové propadliny 
(prolomu) a hrástě

příkop (prolom)hrásť

linie  zlomu



http://en.wikipedia.org/wiki/File:Faille_des_Causses_depuis_Bedarieux.dsc02071.cropped.jpg licence PD, autor Xhienne

Přesmyk, 
Francie



Magmatismus

je soubor všech jevů, které souvisejí s 
pronikáním magmatu ze zemských hlubin 
do zemské kůry a se vznikem vyvřelých 
(magmatických) hornin 

Hlubinný = intruzivní

(plutonismus, magmatismus v užším pojetí) 

Povrchový = extruzivní

(vulkanismus, sopečná činnost) 



Intruzivní (hlubinný) 
magmatismus

magma - vzniká tavením hornin za vysokých 
teplot a tlaků ve spodní kůře a 
svrchním plášti 

- postupně vystupuje k povrchu
(tvoří plutony, batolity, pně)

kontaktní metamorfóza
- působením vysoké teploty 

a pronikáním plynů a par 
magma přeměňuje okolní 
horniny pláště 



http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intrusion_types.svg licence PD, autor Motilla



Extruzivní (povrchový) 
magmatismus

Vulkanismus 
- všechny procesy ageologické jevy, 

které souvisí s výstupem 
magmatu v podobě lávy na 
zemský povrch

Může probíhat 
- na kontinentech (vznik sopek)
- v oceánech a mořích

(submarinní vulkanismus)



http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tuler%C3%B5ngas.jpg licence PD

Tichooceánský ohnivý prstenec je oblast 
nejsilnějších zemětřesení a výbuchů sopek



http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tectonic_plates.png licence PD

Vzájemný pohyb litosférických desek



Sopka neboli vulkán

místo na zemském povrchu, kde roztavené 
magma vystupuje či vystupovalo z hlubin 
Země 

Obvykle se vyskytují:
- podél hranic litosférických desek 

(„ohnivý kruh“) 
- v takzvaných horkých skvrnách 

(např. Havajské ostrovy) 



http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Destructive_plate_margin.png licence PD, autor Fredrik

Roztavené horniny vystupují na povrch společně 
s plyny, parami a prachem a vytvářejí sopku

sopečný kužel

sopečný 
komín

podsouvání 
oceánské 
desky

zemětřesení



http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mt.Mayon_tam3rd.jpg licence CC, autor Tam3rd

Kuželovitá sopka - stratovulkán (Mayon, Filipíny)
vzniká ukládáním vrstev popela a lávy



http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Milesovka.JPG licence PD

Sopečnou činností vznikají celá pohoří  
České středohoří, Milešovka



Doplňte vynechané výrazy:

________ je proces, při němž vznikala nejvyšší pohoří 
světa. Příkladem takto vzniklých pohoří jsou ______ 
nebo ________. Sedlo je část vrásy _________ nahoru. 
Opakem sedla je ______, které je prohnuté _______. 

Pohoří mohou vznikat i díky ______. Ty omezují části 
zemské kůry, které nazýváme _______. Poklesem kry 
mezi dvěma zlomy vznikají ____________. Naopak 
jejím vyzdvižením _______. 

Vrásnění

Alpy

Himaláje vyklenutá

koryto dolů

zlomům

kry

propadliny
hrástě



Železné hory



Orogeneze Železných hor

• V geologickém složení, které patří k 
nejsložitějším mezi pohořími v celé České 
republice, jsou zastoupeny starohorní a 
pravděpodobně také prahorní metamorfity, dále 
prvohorní magmatity, vrstvy druhohorního, 
třetihorního a čtvrtohorního stáří 

• K vyzdvižení došlo ve třetihorách během 
Alpinského vrásnění podél železnohorského 
zlomu
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