
Součástí projektu „Geovědy” vedle workshopů, odborných exkurzí a tvorby 
výukových materiálů je i materiální vybavení škol, které se do tohoto projektu 
přihlásily. Situace ve „výbavě” školních kabinetů přírodopisného charakteru, co se 
týče hornin, minerálů či fosílií, je, mírně řečeno, málo uspokojivá. To byl také důvod, 
proč se autoři projektu „Geovědy” rozhodli vybavit školní kabinety sadou 
reprezentativních vzorků hornin a minerálů (základní a střední školy), a také fosílií 
(střední školy).

V projektu „Geovědy” je pokračováno ve vybavení školních kabinetů další kazetou   
s čtyřiadvaceti zkamenělinami. Ukázky jsou vybrány především z České republiky, 
původ několika vzorků je např. z Maroka či Německa. 

Každá kazeta je opatřena na vnitřní straně víka samolepkou s názvy zkamenělin. 
Na internetových stránkách je pro každou zkamenělinu sestaven samostatný list 
s fotografií a tabulkou, kde jsou ke každé zkamenělině uvedeny charakteristické 
znaky, výskyt, stáří i naleziště.

ZKAMENĚLINY



STROMATOLIT

Název: STROMATOLIT 
Kmen: Sinice (Cyanophyta), Bakterie (Bacteria) 
Rozpětí výskytu: proterozoikum - recent 
První výskyt 
(stáří): 

proterozoikum (3,5 miliardy let) 

Charakteristické 
znaky: 

bochníkovitý nebo hřibovitý tvar, páskované, 
střídání organických (aktivní fáze života) a 
anorganických (klidová fáze) vrstviček 

Způsob života: mělké vody, převážně mořské prostředí 
Charakteristické 
naleziště: 

Kokšín u Mítova (Plzeňsko), Shark Bay 
(Austrálie) 

STÁŘÍ: Starohory (Proterozoikum) 
NALEZIŠTĚ: Kokšín u Mítova 
 



TRILOBIT

Název: TRILOBIT 
Kmen: Členovci (Arthropoda) 
Rozpětí výskytu: paleozoikum (kambrium – perm) 
První výskyt 
(stáří): 

paleozoikum – kambrium (542 miliónů let) 

Charakteristické 
znaky: 

zploštělé tělo, tři laloky (hlavový štít , trup, ocasní 
štít), na hlavě glabela a oči, na trupu střední část a 
žebra, ocas spojen z několika článků 

Způsob života: 
mořské prostředí – na otevřeném moři při 
povrchu, v mělkém moři při dně – i zahrabávání, 
svlékání krunýře 

Charakteristické 
naleziště: 

Skryje, Jince (Barrandien), Německo, Francie, 
Utah, Maroko 

STÁŘÍ: Ordovik 
NALEZIŠTĚ: Maroko 
 



ORTOCERAS

Název: ORTOCERAS 
Kmen: Měkkýši (Mollusca) 
Rozpětí výskytu: paleozoikum (ordovik) – mesosoikum(trias) 
První výskyt (stáří): paleozoikum – ordovik (488 miliónů let) 
Charakteristické 
znaky: 

přímá nebo prohnutá podlouhlá nebo kuželovitá 
schránka, centrální trubice a komůrky 

Způsob života: mořské prostředí – plavání 
Charakteristické 
naleziště: 

Kosov (Barrandien), Maroko 

STÁŘÍ: neleštěný: Silur; leštěný: Silur 
NALEZIŠTĚ: neleštěný: Kosov; leštěný: Maroko 
 



GONIATIT

Název: GONIATIT 
Kmen: Měkkýši (Mollusca) 
Rozpětí výskytu: paleozoikum (střední devon – perm) 
První výskyt 
(stáří): 

paleozoikum – střední devon (398 miliónů let) 

Charakteristické 
znaky: 

schránka kulovitá, skládá se z komůrek, linie 
jejich uchycení=šev, šev lomený=goniatitový 

Způsob života: mořské prostředí – aktivní plavci a lovci 
STÁŘÍ: Devon 
NALEZIŠTĚ: Maroko 
 



MLŽ

Název: MLŽ 
Kmen: Měkkýši (Mollusca) 
Rozpětí výskytu: paleozoikum (kambrium) - recent 
První výskyt (stáří): paleozoikum – kambrium (542 miliónů let) 
Charakteristické 
znaky: 

schránka ze dvou misek, uzavírá je zámek, tělo 
z nohy,trupu a pláště 

Způsob života: 
mořské a sladkovodní prostředí – většinou při 
dně 

STÁŘÍ: Křída 
NALEZIŠTĚ: Česká křídová pánev 
 



PLŽ

Název: PLŽ 
Kmen: Měkkýši (Mollusca) 
Rozpětí výskytu: paleozoikum (kambrium) - recent 
První výskyt 
(stáří): 

paleozoikum – kambrium (542 miliónů let) 

Charakteristické 
znaky: 

schránka stočená do spirály, ústí schránky kryté 
víčkem, svalová noha s oddělenou hlavou 
(tykadla, oči) 

Způsob života: 
mořské a sladkovodní prostředí – při dně (lezení, 
vrtání), suchozemský – na povrchu i pod 
povrchem 

STÁŘÍ: kusový: Křída; v kameni: Miocén 
NALEZIŠTĚ: kusový: Maroko; v kameni: Tuchořice 
 



GRAPTOLIT

Název: GRAPTOLIT 
Kmen: Polostrunatci (Hemichordata) 

Rozpětí výskytu: 
paleozoikum (střední kambrium – spodní 
karbon) 

První výskyt (stáří): 
paleozoikum – střední kambrium (510 miliónů 
let) 

Charakteristické 
znaky: 

kolonie rourkovitých schránek (ték), 
jednoduché nebo větvené, vějířovité 

Způsob života: 
mořské prostředí – jak přisedlí, tak plovoucí 
(plovák) 

Charakteristické 
naleziště: 

Barrandien, Mrákotín 

STÁŘÍ: Silur 
NALEZIŠTĚ: Kosov 
 



KLEPETO RAKA

Název: KLEPETO RAKA Protocallianassa antiqua 
Kmen: Členovci (Arthropoda) 
Rozpětí výskytu: mesosoikum (trias) - recent 
První výskyt (stáří): mesosoikum – trias (251 miliónů let) 
Charakteristické 
znaky: 

tělo ze tří částí – hlava, hruď, zadeček, 10 
článkovaných končetin, klepeta 

Způsob života: mořské i sladkovodní prostředí – při dně 
Charakteristické 
naleziště: 

Benátky u Litomyšle, Úpohlavy, Bílá Hora 

STÁŘÍ: Křída 
NALEZIŠTĚ: Benátky u Litomyšle 
 



ŽIVOČIŠNÁ HOUBA

Název: ŽIVOČIŠNÁ HOUBA 
Kmen: Houby (Porifera) 
Rozpětí výskytu: paleozoikum (kambrium) - recent 

První výskyt (stáří): 
paleozoikum –kambrium (542 miliónů let)  ? 
prekambrium 

Charakteristické 
znaky: 

trubicovité, válcovité tělo, povrch pórovitý, 
základ kostry tvoří jehlice 

Způsob života: 
mořské  a sladkovodní prostředí – přisedlí 
filtrátoři 

STÁŘÍ: Křída 
NALEZIŠTĚ: Chrtníky 
 



JEŽOVKA

Název: JEŽOVKA 
Kmen: Ostnokožci (Echinodermata) 
Rozpětí výskytu: paleozoikum (ordovik) - recent 
První výskyt 
(stáří): 

paleozoikum – ordovik (488 miliónů let) 

Charakteristické 
znaky: 

schránka s paprsčitou souměrností, kulovitá, 
srdčitá, oválná, výčnělky s trny, ústní otvor 
s Aristotelovou lucernou 
 

Způsob života: 
mořské prostředí – na dně, i ve značných 
hloubkách 

STÁŘÍ: Křída 
NALEZIŠTĚ: Rovensko pod Troskami 
 



PŘESLIČKA

Název: PŘESLIČKA 
Oddělení: Přesličkovité (Equisetophyta) 
Rozpětí výskytu: paleozoikum (svrchní devon) - recent 
První výskyt 
(stáří): 

paleozoikum – svrchní devon (385 miliónů let) 

Charakteristické 
znaky: 

jednoduchý, vzpřímený, článkovaný stonek, listy 
v přeslenech, výtrusy, v paleozoiku stromovitá 
forma, v současnosti bylinná 
 

Způsob života: suchozemské rostliny, vlhká a bažinatá stanoviště 
Charakteristické 
naleziště: 

Plzeňsko, Nýřansko, Kladensko, Trutnovsko, 
Oslavansko, Ostravsko 

STÁŘÍ: Karbon 
NALEZIŠTĚ: Nýřany 
 



KAPRADINA

Název: KAPRADINA 
Oddělení: Kapradinovité (Polypodiophyta) 
Rozpětí výskytu: paleozoikum (střední devon) - recent 
První výskyt 
(stáří): 

paleozoikum – střední devon (398 miliónů let) 

Charakteristické 
znaky: 

stonek přímý nebo zakřivený, někdy rozvětvený, 
listy většinou dělené, výtrusy, v paleozoiku 
stromovitá forma, v současnosti bylinná 
 

Způsob života: suchozemské rostliny, teplé a vlhké prostředí 
Charakteristické 
naleziště: 

Plzeňsko, Nýřansko, Kladensko, Trutnovsko, 
Oslavansko, Ostravsko 

STÁŘÍ: Karbon 
NALEZIŠTĚ: Nýřany 
 



ARAUKARIT

Název: ARAUKARIT 
Oddělení: Kordaity (Cordaitopsida) 
Rozpětí výskytu: paleozoikum (karbon – perm) 
První výskyt (stáří): paleozoikum – karbon (359 miliónů let) 

Charakteristické 
znaky: 

mohutný kmen, chůdovité kořeny, listy kopinaté, 
ve spirále, nejčastěji se uchovává zkamenělý 
kmen 
 

Způsob života: suchozemské rostliny, bažinaté prostředí 
Charakteristické 
naleziště: 

Plzeňsko, Novopacko 

STÁŘÍ: Karbon 
NALEZIŠTĚ: Nová Paka 
 



KORÁL

Název: KORÁL 
Kmen: Láčkovci (Coelenterata) 
Rozpětí výskytu: paleozoikum (kambrium) - recent 
První výskyt (stáří): paleozoikum – kambrium (542 miliónů let) 

Charakteristické 
znaky: 

válcovitý nebo váčkovitý polyp s chapadly, 
většinou vytváří kolonie, tělo chrání vnější kostra 
vápnitá nebo rohovitá 
 

Způsob života: 
mořské prostředí – většinou přisedlí a v menších 
hloubkách, často vytvářejí útesy 

Charakteristické 
naleziště: 

Koněprusy a okolí, Čelechovice na Hané, 
Štramberk 

STÁŘÍ: Jura 
NALEZIŠTĚ: lom Štramberk - Kotouč 
 



RYBA

Název: RYBA (Kostnatá) 
Kmen: Strunatci (Chordata) 
Rozpětí výskytu: paleozoikum (svrchní silur) - recent 
První výskyt 
(stáří): 

paleozoikum – svrchní silur (423 miliónů let) 

Charakteristické 
znaky: 

kostra tvořená pravými kostmi, tělo pokrývají 
šupiny, ploutve vyztužené paprsky, plynový 
měchýř, nejčastější nálezy – šupiny a jednotlivé 
kosti 
 

Způsob života: 
vodní prostředí všeho druhu, i ve velkých 
hloubkách 

Charakteristické 
naleziště: 

Semilsko, Plzeňsko, Wyoming, Libanon, 
Solnhofen, Čína 

STÁŘÍ: Jura 
NALEZIŠTĚ: Solnhofen 
 



ŽRALOČÍ ZUB

 

Název: ŽRALOČÍ ZUB 
Kmen: Strunatci (Chordata) 
Rozpětí výskytu: křída - recent 
První výskyt 
(stáří): 

silur (420 miliónů let) – starobylé formy 

Charakteristické 
znaky: 

ostré, zpravidla trojúhelníkové, zasazeny v pevné 
vazivové tkáni a uspořádány v několika řadách, z 
nichž funkční je ovšem jen ta první,  neomezenou 
schopnost regenerace 

Charakteristické 
naleziště: 

většina rozlohy moří a oceánů 

STÁŘÍ: Křída 
NALEZIŠTĚ: Maroko 



PROTOPTERIDIUM

Název: PROTOPTERIDIUM 
Kmen: Psilophyta 
Rozpětí výskytu: silur - devon 
První výskyt (stáří): střední silur 
Charakteristické 
znaky: 

primitivní cévnaté rostliny bez rozlišených listů, 
stonků a kořenů, bylinný až stromkovitý vzrůst 

Charakteristické 
naleziště: 

Srbsko, Hlubočepy, Hostím 

STÁŘÍ: devon 
NALEZIŠTĚ: Praha Hlubočepy 
 



JANTAR

Název: JANTAR 
Rozpětí výskytu: druhohory - třetihory 

Charakteristické 
vlastnosti: 

organická zkamenělá pryskyřice třetihorních 
jehličnatých stromů, zlatavě hnědý nebo žlutý, 
třeme-li jantar vlněnou látkou, vzniká záporný náboj 
statické elektřiny 

Charakteristické 
naleziště: 

největší naleziště v Evropě a na světě vůbec je na 
jižním pobřeží Baltského moře, sladkovodní 
třetihorní usazeniny české křídy u Valchova, 
Boršova nebo Velkých Opatovic 

STÁŘÍ: prvohorní karbon 
NALEZIŠTĚ: Madagaskar 
 



HNĚDÉ UHLÍ

Název: HNĚDÉ UHLÍ 
Rozpětí výskytu: třetihory 
Charakteristické 
vlastnosti: 

poměrně lehká usazená hornina barvy hnědé až 
hnědočerné, s hnědým vrypem, většinou matné, 
skládá se z rostlinných zbytků změněných při 
zuhelňovacím procesu, někdy obsahuje ještě dobře 
znatelné zbytky dřevitých částí rostlin (xylit) 

Charakteristické 
naleziště: 

Chebská pánev, Sokolská pánev, Severočeská 
pánev, Žitavská pánev, jinak po celém světě 

STÁŘÍ: Třetihory 
NALEZIŠTĚ: jižní Čechy 
 



ČERNÉ UHLÍ

Název: ČERNÉ UHLÍ 
Rozpětí výskytu: karbon - křída 

Charakteristické 
vlastnosti: 

celistvá usazená hornina matného až sklovitého 
vzhledu, smolně černé až tmavě hnědé barvy, 
černého až tmavohnědého vrypu, uhlí je často 
páskované, skládá se z různě lesklých vrstviček,  
hoří svítivým plamenem, používá se především jako 
palivo pro získávání tepla a energie, neobnovitelný 
zdroj 

Charakteristické 
naleziště: 

Ostravsko-karvinský region, po celém světě 

STÁŘÍ: Karbon 
NALEZIŠTĚ: Ostravsko 
 



KOPROLIT

Název: KOPROLIT 
Rozpětí výskytu: kambrium - recent 

Charakteristické 
vlastnosti: 

koprolity jsou součástí ichnofosilií, jedná o 
zkamenělý trus živočichů, znám je od červů, ale i od 
žraloků (jako v tomto případě), ryb, ještěrů a dalších 

Charakteristické 
naleziště: 

okolí Rovenska pod Troskami, lom Úpohlavy, jinak 
jsou rozšířeny po celém světě 

STÁŘÍ: karbon 
NALEZIŠTĚ: Veselá 
 



ICHNOFOSÍLIE

Název: ICHNOFOSÍLIE 
Rozpětí výskytu: starohory - recent 

Charakteristické 
vlastnosti: 

stopy po činnosti organismů, které odrážejí 
morfologické projevy původce, v tomto případě 
stopa po činnosti červů 

Charakteristické 
naleziště: 

celý svět 

STÁŘÍ: ordovik 
NALEZIŠTĚ: Deblov 
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