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Přednáška VII. 

Historická geologie
klíčová slova: paleontologie (zoo- a 
fyto), časová škála, stratigrafická

tabulka, vývoj života na Zemi
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• Historická geologie zkoumá dějiny a zákonitosti vývoje Země od 
doby vzniku pevné kůry zemské až do dnešní doby. Dělí historii 
Země na geologická období a do nich časově zařazuje jednotlivé
geologické události. Hlavní úkoly historické geologie jsou:

1. určení stáří hornin
2. studium evoluce na základě paleontologických nálezů
3. rekonstrukce fyzikálně geografických poměrů
4. zkoumání historie tektonických pohybů

• Historická geologie používá výsledků a metod jiných geologických 
věd, zejm. paleontologie, stratigrafie,petrologie, tektoniky atd.
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• Paleontologie  je věda o historickém vývoji živé přírody během celé
geologické minulosti Země. 

• Dělí se na:

– paleontologiisystematickou, kterářeší se zoologií, botanikou aj. 
obory  otázky kmenového vývoje organického života na Zemi. 

– paleontologii všeobecnou která se zabývá studiem podmínek, 
které vedly ke vzniku zkamenělin, způsobem zachování
zkamenělin, metodami sběru, preparací, konzervací, vědeckým 
zpracováním, dějinami paleontologie apod.
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• Podle studované skupiny organismů se dělí paleontologie na:

– paleozoologiizabývající se studiem živočichů

– paleobotanikustudující rostlinstvo 

– paleoichnologii (palichnologii) studující pozůstatky po 
životních projevech a činnostech organismů

• Dva prvně jmenované obory se dále z praktických důvodů dělí na 
makro- a mikrozoopaleontologii a makro - a mikrofytopaleontologii.

• V rámci paleontologie rozlišujeme řadu dalších dílčích a 
multidisciplinárních oborů, jako je např. paleobiologie (biologie 
fosilní skupiny organismů), paleoekolologie (analýza tehdejších 
společenstev), biostratigrafie (zkoumá sedimentární horniny na 
základě nálezů fosilií), paleoklimatologie, paleogeomorfologieatd.
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• Datování historie Země vychází z terminologie chronostratigrafie a 
geochronologie.

• Chronostratigrafická supnice dělí geologický čas na jednotlivéčasové
jednotky dle jejich absoltního stáří, ve vztahu k horninovému záznamu 
hovoříme o geochronologii.

• Současná geologie používá spíše jednotek chronostratigrafických (tzn. 
říkáme křídový útvar a nikoli perioda mezi 145 – 65 mil. let).



6
Obr. 1 Stratigrafická tabulka podle Ogga (2004)
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Prekambrium (4 550 – 542 mil. let)

• Počíná vytvářením zemské kůry a končí objevením se živočichů s 
pevnými schránkami (kambrická evoluční exploze).

• Proto-Earth – 4,56 – 4,55 mld. let

- přítomnost prvotní atmosféry (CH4, CO2)

• Hadaikum (hadean) – 4,55 – 3,8 mld. let
- zánik protní atmosféry při vzniku Měsíce před 4,5 mld. let
- geneze druhotné atmosféry (70-80% H2O, N2, CO2. SO2, CO, NH4, 
H2, HCl aj.)
- před 3,9 – 3,8 mld. let ustává akrece planetesimál a dochází ke 
kondenzaci vodních par – vznik protooceánů
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Geneze zemské kůry

• Horninový obal Země byl zpočátku tvořen především hlubinnými a 
výlevnými vyvřelinami několika málo typů (peridotity, anortozity, 
tholeiity a bazalty).

• Postupně docházelo k jejich diverzifikaci na dnes rozlišovaných asi 
3 000 druhů hornin. 

• Geneticky starší je oceánická kůra, jejím „zráním“ došlo ke vzniku 
kůry kontinentální:

Základní princip modelu :
- I. frakcionace svrchního pláště a vytvoření oceánské (bazaltové) 
kůry;
- II. frakcionace bazaltové oceánské kůry a vytvoření andezitové
kůry ostrovních oblouků;
- III. vznik hornin kontinentálních okrajů reprezentujících vyvinutou 
kůru. 



9Obr. 2 Hlavní geoeventy prekambria (zdroj: www.exobio.cnrs.fr)
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• Archaikum (archeozoikum, prahory, archean) – 3,8 – 2,5 mld. let

- klima bylo velmi horké a vlhké (cca 3 x teplejší nežli v 
současnosti)
- panuje velmi intenzivní vulkanickáčinnost, existuje velké
množství hot spotů a riftových údolí
- desková tekonika probíhala intenzivněji nežli v současnosti, 
ustálila se až na konci archaika
- vznikají první kratony (konsolidované prvky zemské kůry)
- před 3,3 mld. se desky spojily v první velký superkontinent –
Vaalbaru
- její přítomnost je z velkéčásti předpokládaná, horniny tohoto stáří
jsou velmi vzácné
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Obr. 3, 4 Princip konsolidace a rozpadu superkontinentů (zdroj: www.ggl.ulaval.ca )



12

Obr. 5 Fragmenty prekambrických hornin v komplexu Gondwany 

(zdroj: http://web.uct.ac.za)
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Obr. 6 Fragmenty prekambrických hornin v komplexu Laurasie 

(zdroj: http://web.uct.ac.za)
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• Období archaika je děleno na: 
- eoarchaikum(3,8 – 3,6 mld. let) 

- vznikají první metamorfované horninové komplexy

- paleoarchaikum(3,6 – 3,2 mld. let)
- formování Vaalbary
- první prokazatelné známky života – 3,46 mld. let, Austrálie

- mesoarchaikum(3,2 – 2,8 mld. let)
- začíná štěpení Vaalbary

- neoarchaikum(2,8 – 2,5 mld. let)
- nastává „kyslíková katastrofa“
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Vznik života

• Předpokládá se působení silných elektrických bouřkových výbojů na 
složky sekundární atmosféry.

• Působením elektrické energie spolu s energií záření vznikly první
organické sloučeniny (aminokyseliny), které byly koncentrovány v 
protooceánech.

• Roztok organické hmoty v tehdejším oceáně se nazývá „prebiotický 
bujón“.

• Aminokyseliny začaly obalovat dvojvrstvy fosfolipidů (základ 
buněčné stěny).

• Jednotlivé stavební prvky se spojily v RNA, která byla schopná
autoreprodukce.
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• Princip geneze aminokyselin 
potvrdil Urey-Millerův experiment

• V roce 1953 se podařilo 
syntetizovat aminokyseliny z 
anorganických komponent

• Protože nevíme přesně, jaké bylo 
tehdejší složení atmosféry, lze tento 
pokus považovat pouze za velmi 
zobecňující. 

• Paralelní terorií vzniku života je 
„teorie světa sulfidu železa“, kdy se 
za zdroj E považují podmořské
vulkanické komíny

• Zcela opuštěna není ani teorie 
panspermie.

Obr. 7 Laboratorní aparatura Urey-
Millerova experimentu. Zdroj: 
www.naturalhistorymag.com
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• Nejstaršími dochovanými organismy jsou jednoduché mikrofosilie  
říše Archea – kraton Warrawoona v JZ Austrálii

• Mezi mladší zástupce patří vápenitéřasy ze Severní Ameriky, nebo 
mřížovci (Radiolarie) z Bretaně a algonkických buližníků z Čech.

• Již z období archaika známe tzv. „stromatolity“ – vápnité kolonie 
bakterií a sinic. 

Obr. 8 Mikrofotografie Archea z 
Austrálie. Zdroj: www.fossilmuseum.net

Obr. 9 Stromatolit téhož stáří. Zdroj: 
www.fossilmuseum.net
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Obr. 10, 11 Krajina v prekambriu

Zdroj: Špinar, 1987
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• Proterozoikum (algonkium, starohory) – 2500 – 542 mil. let

• S rozvojem fototrofních sinic narůstá obsah O2 v atmosféře z tzv. 
Ureyho meze (0,001% dnešního stavu) na mez Pasteurovu (3 %).

• To zapřičinilo vyhynutí většiny anaerobů, kteří žili na zemském 
povrchu.

Obr. 12 1. 3,85 - 2,45 mld. - bez O2, 2. 2,45 - 1,85 mld. - O2 je absorbován 
oceány a sedimenty, 3. 1,85 - 0,85 mld. - formování ozonové vrstvy, 4. 850 
- 540 mil. let, 5. 540 mil. let – současnost. Zdroj: www.wikipedia.com
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• paleoproterozoikum(2,5-1,6 mld.)
-intenzivní rozvoj Cyanobakterií a 
fotosyntézy
- objevují se Eukaryota
- graduje „kyslíková katastrofa“
- nastává globální zalednění
- z kratonů po rozpadu Vaalbary se 
formuje nový superkontinent –
Columbia

• mesoproterozoikum(1,6-1,0 mld.)
- dochází k evoluci pohlavního 
rozmnožování
- dochází k rozpadu Columbie
- začíná vznikat superkontinent 
Rodinie Obr. 13 Časové schéma proterozoika.

Zdroj: www.geology.about.com
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Obr. 14 Předpokládaná podoba Columbie.

Zdroj: http://elainemeinelsupkis.typepad.com

Obr. 15 Formování Rodinie.

Zdroj: www.nvcc.edu
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• neoproterozoikum(2,5-1,6 mld.)
- dochází k dalšímu globálnímu zalednění (ledovec dosahuje až k 
rovníku – „Snowball Earth“), zejména v periodě Cryogenian
- Rodinie se rozpadá na dílčí kratony (Proto-Laurasii, kraton Kongo a 
Proto-Gondwanu)
- z těchto segmentů se formuje další superkontinent –Pannotie

- dochází k rozmachu tzv. 
Ediakarské fauny (580 – 542 mil. let)
- prvně objevená v Newfoundlandu, 
následně Ediakaře (Austrálie) a také
v Rusku (Vend)

- více než 100 rodů
mnohobuněčných organismů
nejistého systematického zařazení
(žahavci??? , nový kmen či říše ???) 
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Obr. 17, 18 Příklady ediacarské fauny (Eoporpita, Dickinsonia)

Zdroj: www.ucmp.berkeley.edu
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Obr. 19 Pozdní proterozoikum – rozpad Rodinie a formování Pannotie

Zdroj: www.scotese.com
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Paleozoikum(prvohory) (542 – 251 mil. let)

• Paleozoická éra je zahájena vymřením Ediakarské fauny, zahájením 
„kambrické evoluční exploze“ a bioeventem - přítomností
ichnofosilie Phycodes (Trichophycus) pedum

• Dělí se na šest period: kambrium , ordovik , silur , devon, karbon a 
perm.

• Kambrium až devon označujeme jako starší prvohory, karbon a 
perm jako mladší. 

• Horniny paleozoika jsou velmi pestré. Usazeniny jsou zastoupeny 
slepenci, pískovci a křemenci, drobami, arkózami, břidlicemi, 
vápenci, dolomity atd. Hojné jsou sloje  černého uhlí.

• V průběhu paleozoika dochází ke kaledonskému(ordovik - silur) a 
hercynskému (variskému) vrásnění (devon – perm).
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- Jednotlivé periody navzájem oddělují především tzv. bioeventy:

- kambrium/ordovik– vymírajářada konodontů a trilobitů
- ordovik/silur– vymírá 49% živočišných rodů (zejm. ramenonožci, 
mechovky, konodonti a graptoliti)
- silur/devon– bioevent menšího rozsahu
- devon/karbon– vymírá 70% organismů (ryby – Placodermi, 
redukováni jsou trilobiti, 
koráli…)
- karbon/perm– bioevent 
menšího rozsahu

Obr. 20 Významné mořské
bioeventy. Zdroj: 
www.wikipedia.org
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Kambrium (542 ± 1 – 488,3 ± 1,7 mil. let)

• Pannotiese rozpadá na čtyři subcelky – Laurentii, Baltiku, Siberii a 
Gondwanu

• Dochází k masivní transgresi – rozsáhlé mořské záplavě, která
vrcholila uprostřed kambria. Postihla především severní oblasti 
(Laurentie), jižní kontinent (Gondwana) byl vytrvale vynořený. 

• Na počátku kambria doznívalo chladnější období, postupně se však 
oteplovalo.

• Hojné byly řasy, docházelo k pronikání rostlin na souš. V pramořích 
žilo množství bakterií, řas a sinic, které produkovaly kyslík.

•
Z fauny byli nejvýznačnější trilobiti, ramenonožci, ostnokožci, 
měkkýši se vyskytují vzácně. V svrchnokambrických uloženinách 
Severní Ameriky se našly šupiny bezpochyby nejstarších obratlovců
ze skupiny Agnatha (bezčelistnatci).
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Obr. 21 Rozložení kontinentů v pozdním kambriu
Zdroj: www.scotese.com
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Obr. 22 Vůdčí fosilie kambria – trilobiti Elipsocephallus, Conocoryphe, Paradoxides

Zdroj: PřF UK Praha
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Burgesská fauna

• V roce 1909 bylo v břidlicích Britské Kolumbie (Burgess, Kanada) 
objevena unikátní foslilní společenstvo.

• Jedinečnost spočívá v zachování organismů s měkkými těly 
(Annelida, Arthropoda, Hyolitha, Chordata) včetně řady dosud 
problematických organismů.

Obr. 23, 24 Strunatec Pikaia a trilobit Naraoia z 
Burgesských břidlic. Zdroj: www.yncj.gov.cn
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Ordovik (488,3±1,7 to 443,7±1,5 mil. let)

• Začínají probíhat horotvorné procesy - tzv. sardinská fáze 
kaledonského vrásnění a pokračuje rozsáhlá mořskátransgrese. 

• Na konci ordoviku dochází k regresi (ústup břežní linie), v 
některých částech dochází i k výraznému vrásnění. 

• Podnebí je již diferencováno a objevují se první náznaky 
podnebných pásem.

• Stejně jako v kambrických mořích, byli i v ordovických mořích 
hojně rozšířeni trilobiti. Další hojní živočichové jsou v ordoviku 
ramenonožci a graptoliti, rozšiřují se obratlovci. 

• Zbytky flory jsou z ordoviku velmi vzácné, fosilnířasy byly 
popsány např. z Estonska, pozůstatky cévnatých rostlin byly 
nalezeny i v Čechách



32
Obr. 25 Vůdčí fosilie ordoviku – graptolit Didymograptus, trilobiti Ceratopyge, 
Dalmatinia Zdroj: PřF UK Praha
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Silur (443,7 ± 1,5 – 416,.0 ± 2,8 mil. let)

• Podél okrajů Baltského štítu se vyvrásnila nová, vysoká pásemná
pohoří, která se táhla přes Skotsko až do severního Grónska 
(souhrnně nazváno Kaledonidy). Díky vrásnění pokračuje mořská
regrese. Typický je diabasový vulkanismus (v Čechách). 

• Na základě nálezů některých specifických korálů lze předpokládat, 
že podnebí bylo poměrně teplé. 

• Hojněji se objevují prvnícévnaté rostliny(Psilophyta). 

• Rozvoje dosahuje skupina loděnek (Nautiloidea), pro stratigrafii
jsou důležití hojní graptoliti . Značně se rozšířili láčkovci, koráli , 
stromatopory. Vedle dalšího rozvoje bezčelistních se objevili i 
první zástupci čelistnatých obratlovců (Gnathostomata) - tzv. 
trnoploutvé ryby (Acanthodii). 
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Obr. 26 Vůdčí fosilie siluru – graptolit Monograptus, mlž Cardiola, skořepatec
Beyrichia Paraspirifer Zdroj: PřF UK Praha
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Devon (416 ± 2,8 – 359,2 ± 2,5 mil. let)

• Na severní polokouli doznívá kaledonské vrásnění. Celosvětově
vrcholí výrazná regrese, a vzniká rozsáhlá pevnina, na území
Českého masivu však stále přetrvává mořská záplava. 

• Srážkou Laurentie a Baltiky vzniká subkontinent Larussie

• Na souších panuje teplé klima, což urychlilo rozvoj cévnatých 
suchozemských rostlin. Vznikaly první suchozemské pralesy 
kapraďorostů. Nejdůležitější skupinou devonských výtrusných 
rostlin byli zástupci rodu Psilophyta. 

• Největšího rozvoje dosáhli ramenonožci. Nastal masivní rozvoj 
čelistnatých (Gnathostomata), mezi ně patřily pancířatí
(Placodermi), kostnatí (Osteichtyhes). Z lalokoploutvých ryb
(Crossopterygii) jako je např. Eusthenopteron, se vyvinuli první
obojživelníci – rod Ichtyostega, nalezený v Grónsku. 
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Obr. 27 Vůdčí fosilie devonu – amonit Clymenia, korál Calceola, ramenonožec 
Paraspirifer Zdroj: PřF UK Praha
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Karbon (359,2 ± 2,5 – 299,0 ± 0,8 mil. let)

• Pro začátek karbonu jsou typické masivní horotvorné pohyby 
hercynského vrásnění – přerušení mořské sedimentace. Larussie a 
Gondwana se začínají přibližovat.

• Typická byla vulkanickáčinnost. V té době vznikly žulové masívy 
(středočeský, krkonošsko-jizerský atd.). Ve svrchním karbonu 
docházelo k výlevům melafyrů, které vyvrcholily v permu. 

• Uvnitř variského pohoří bylo mnoho pánví, kde se hromadila 
organická hmota – vznik černého uhlí.

• Velkého rozmachu dosahují rostliny - zejména plavuně rodu 
Lepidodendrona Sigillaria. V karbonských mořích expandovali 
prvoci - dírkovci (Foraminifera). Trilobiti byli už na ústupu. 
Rozvíjí se suchozemštíčlenovci (vážka Meganeura). Díky suššímu 
klimatu na konci karbonu se z obojživelníků rozvíjí plazi
(Pelykosaurus).
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Obr. 28 Vůdčí fosilie karbonu – obojživelník Discosauriscus, vážka Meganeura

Zdroj: PřF UK Praha
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Perm (299,0 ± 0,8 – 251,0 ± 0,4 mil. let)

• Teplé suché klima, mořská regrese, vyhynutířady organismů
(trilobiti, krytolebci). Nastává výrazný rozvoj plazů. 

• Dochází ke konsolidaci posledního superkontinentu -Pangey

• Doznívá hercynské vrásnění a magmatickáčinnost. Permské
sedimenty nasedají na karbonské bez zřetelné hranice, proto se často 
hovoří o tzv. permokarbonu. Spodní perm tvoří červené pískovce 
(aridní klima), svrchní perm je původu mořského (břidlice).

• Ve spodním permu převládají výtrusné a kapraďosemenné rostliny, 
ve svrchním permu již dominují rostliny nahosemenné (cykasy, 
jinany, jehličnany). 

• Vymírají trilobiti a některé skupiny korálů (čtyřčetní). Obratlovce 
zastupují žraloci, pravé ryby, krytolebci a především plazi 
(perm/trias event). 

• Vymírání postihlo 90-95% mořských a 70% suchozemských druhů
organismů.
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Trilobita (trojlalo čnatci)

• Třída členovců, vyskytujících se od kambria po perm (pouze 1 
čeleď).

• Zpravidla bentické organismy, živící se detritem (některé formy 
aktivně plavaly, některří byli dravci, jiné formy byly slepé a 
pohybovali se substrátem).

• Tělo tvořené třemi segmenty:

- hlava – cephalon
- středníčást – thorax, tvořený pleurami
- zadeček – pygidium zakončené
telsonem)

Obr. 29 Základní morfologie těla trilobita.

Zdroj: www.yncj.gov.cn
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Obr. 33 Pseudophillipsia artiensis, jeden z 
posledních permských trilobitů. 

Zdroj: www. hazen.gl.ciw.edu

Obr. 32 Dicranurus monstrosus, 
devon, Maroko. 
Zdroj: www.fossilmuseum.net

Obr. 30 Reedops deckeri,
devon, Oklahoma. 

Obr. 31 Ptychagnostus atavus,
kambrium, Utah. 
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Obr. 37 Ellipsocephalus hoffi, 
kambrium, Jince. 
Zdroj: mizzo.tripod.com

Obr. 36 Aulacopleura konincki, 
silur, Liteň. 

Obr. 34 Hydrocephaus carens,
kambrium, Jince. 

Obr. 35 Conocoryphe sulzeri,
kambrium, Jince. 
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Obr. 38 Rozložení kontinentů v pozdním permu

Zdroj: www.scotese.com
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Mesozoikum(druhohory) (251,0 – 65,5 mil. let)

• Doba trvání se odhaduje na 160 milionů let. Dělí se na tři periody: 
trias, juru a křídu. 

• Doznívá hercynské vrásnění a po krátké době tektonického klidu 
(jura, spodní křída) nastává poslední větší vrásnění –alpínské.

• S alpínským vrásněním je spojen pokles centrálníčásti Českého 
masivu, následovaný rozsáhlou mořskou transgresí ve svrchní křídě. 

• V mořském vývoji jsou převládajícími horninami vápence,  
dolomity, pískovce a slínovce.

• Svrchní hranice druhohor je vymezena celosvětovou regresí a také
dalším významným bioeventem.
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Trias (251 ± 0,4 – 199,6 ± 0,6 mil. let)

• Podnebí bylo mírné, teplé až velmi teplé. Polární oblasti 
nepokrývaly ledovce, intenzivně se šířily pouště. V aridním klimatu 
se ukládají sedimenty evaporického charakteru.

• Paleogeografie triasu byla silně ovlivněna hercynským vrásněním. 
Platformní oblasti byly vyzdviženy nad mořskou hladinu, 
geosynklinální oblasti (=vyplněné mořem) byly silně redukovány. 

• Ve vlhčím prostředí jsou na vzestupu jehličnany, palmovité cykasy a 
kapradiny. 

• Na souši žili plazi dobře přizpůsobení životu v pouštních 
podmínkách. V mořích se rozvíjí šestičetní koráli, ježovky, 
dvojdyšné ryby a ryboještěři. Vymírají krytolebci, objevují se první
žáby.
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Obr. 39 Vůdčí fosilie triasu – amonit Ceratites, mlži Lima, Pteria
Zdroj: PřF UK Praha
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Jura (199,6 ± 0,6 – 145,5 ± 4,0 mil. let)

• V platformních oblastech počíná rozpad Pangey na Laurasii a 
Gondwanu a je zahájen silný vulkanismus v Africe a Jižní Americe. 
Velká změna v rozšíření moří a souší nastala ve vyšší juře - ve 
střední Evropě dochází ke vzniiku mělkých pánví a transgresi 
teplých moří (vápence na Moravě). 

• Podnebí bylo teplejší než dnes, ale oproti triasu vlhčí. Koncem jury 
se jednotný klimatický systém rozpadl na neostře vyhraněná
podnebná pásma.

• Rozvíjí se plazi (dinosauři, vodní, ptakoještěři), objevují se první
ptáci. Objevují se první savci (Therapsida) a ptáci (Archaeopteryx). 

• Ve vegetaci dominují cykasy, jehličnany, objevují se první palmy.
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Obr. 40 Vůdčí fosilie jury – amonit Pleuroceras, ježovka Hemicidaris, mlž Pholadomya
Zdroj: PřF UK Praha
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Obr. 41 Rozložení kontinentů ve spodní juře

Zdroj: www.scotese.com
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Křída (145,5 ± 4,0 – 65,5 ± 0,3 mil. let)

• Pangease separuje v kontinenty, které známe dnes, při pohybech 
pevninských i oceánských ker se v místě srážek vyvrásnila vysoká
pohoří. Začíná tzv. alpinské vrásnění, které pokračuje i ve 
třetihorách.

• Na počátku křídy převládají souše, díky tektonickým poklesům v 
důsledku vrásnění dochází na konci křídy (stupeň cenoman) k 
největší celosvětové transgresi, která postihla i Český masiv. 

• Na dně mělkých moří, v Severní Americe a Evropě se usadila 
mohutná souvrství sedimentů (pískovce, slínovce, vápence, křídy). 

• Přibývá krytosemenných rostlin, objevují se první kvetoucí rostliny, 
ustupují jinany a cykasy. Vymírají dinosauři, v mořích pak 
belemniti. Objevují se nové skupiny savců (hmyzožravci).
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• Před 65 mil. let došlo k náhlému kolapsu globálního ekosystému na 
Zemi. Nejpravděpodobnější teorií je impakt vesmírného tělesa na 
Zemi. Díky němu došlo k:

– emisím prachu a zastínění Slunce → ochlazení a vymírání rostlin
– zemětřesením a tsunami→ likvidace života v okruhu stovek km
– probuzení tektonickéčinnosti i ve vzdálených oblastech → emise SO2

• Kosmický impakt byl pouze urychlením procesu vymírání
velkých plazů, neboť konce křídy se „dožilo“ pouze 12 druhů
dinosaurů.

• Příčiny:
– Příliš vysoká potravní specializace
– Evoluční „slepá ulička“ – malý mozek, velká spotřeba potravy



52

Obr. 42, 43
Digitální model impaktového kráteru 
Chicxulub
Zdroj: www.lpl.arizona.edu
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Obr. 44, 45

Fotografie stehenní kosti a rekonstrukce 
dinosaura rodu Iguanodon, jehož
pozůstatky byly nalezeny r. 2003 u Kutné
Hory
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Obr. 46 – Kolekce sběrů z lokality Berivotra, SZ Madagaskar (autor R. Pokorný)
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Obr. 47 – Nálezy dinosauřích kostí prodávané Malgaši turistům (autor R. Pokorný)
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Obr. 48 – Hřbetní obratel titanosauraRapetosaurus krausei (autor R. Pokorný)
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Obr. 49, 50 Fosilie svrchní křídy – mlž Camptonectes virgatus, žralok Cretolamna
appendiculata
Zdroj: R. Pokorný
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Obr. 51 Rozložení kontinentů v pozdní křídě

Zdroj: www.scotese.com
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Obr. 52 Rozložení kontinentů na rozhraní křídy a paleogénu 
(mesozoikum/terciér)   Zdroj: www.scotese.com
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Kenozikum (65,5 mil. let – současnost)

• V minulosti byla tato éra dělena na třetihory (tertiary) a čtvrtohory
(qarternary)

• Současně platnáčasová škála dělí kenozoikum na:

- paleogén
- paleocén
- eocén
- oligocén

- neogén
- miocén
- pliocén
- pleistocén
- holocén
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• Sedimenty paleogénu jsou vesměs diageneticky zpevněné (jílovce, 
pískovce). V neogénu se horniny vyznačují celkem málo 
stmelenými klastickými horninami a usazeninami měkkými a 
sypkými (jíly, slíny, drobivými pískovci, rozpadavými slepenci, 
štěrky atd.). 

• Na severní polokouli nastává mohutná orogeneze v důsledku 
alpinského vrásnění. V různých oblastech geosynklinálního pásma 
(Alpy, Pyreneje, Karpaty, Kavkaz, Himaláje) se vytvořila horská
pásma. Proces vrásnění končí ve spodním neogénu (miocén).

• Podnebí mělo subtropický charakter, bylo teplé, vlhké a bohaténa 
srážky. Během neogénu pozvolna docházelo k ochlazování, které
gradovalo v pleistocénu.
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• Plně se rozvíjí rostliny dvou i jednoděložné (magnólie, vavříny, 
skořicovníky, tisovce, sekvoje). 

• Díky tektonickým pohybům dochází k poklesům rozsáhlých území a 
vzniku pánví, kde se hromadí organický rostlinný materiál – vznik 
hnědouhelných pánví.

• V Pobaltí rostly hojně borovice (Pinus succinifera), z jejichž
pryskyřice vznikl fosilizací jantar.

• V mořích se rozvíjí dírkovci (Nummulites), na konci terciéru 
vymírají. Rozvoje dosahují moderní plži a mlži. Rozvíjí se skupina 
ptáků a savců – mimo jiné primáti a z nich vzniklí hominidi.



63

Obr. 54, 55 Evoluce hominidů směřující
k modernímu člověku.

Zdroj: www.cgu.cz
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Obr. 56 Vůdčí fosilie paleogénu – plži Natica, Conus, mlž Unio
Zdroj: PřF UK Praha
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Obr. 57 Rozložení kontinentů ve středním miocénu

Zdroj: www.scotese.com
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Pleistocenní glaciály

• Pro paleogeografický vývoj pevnin mělo ve čtvrtohorách 
mimořádný význam zalednění zemského povrchu, led pokrýval v 
době největšího zalednění nejméně 28 % povrchu souší (dnes 10, 
5%). 

• Klimatické poměry se několikrát měnily, rozeznáváme proto několik 
dob ledových, které byly odděleny meziledovými (glaciály a 
interglaciály).

• Glaciály byly nazvány podle 
řek, které stékají z Alp a tvoří
přítoky Dunaje:
Donau, Günz, Mindel , Riss
aWürm .
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„Pětihory“ (???)

• V současné době je diskutována teorie, která vychází z globální
deskové tektoniky. Ta předpokládá existenci velkých 
geotektonických cyklů s periodou cca 1 mld let. 

• Podle ní dochází k cyklické fragmentaci (rozpadu) a opětovné
amalgamaci (sbližování) jednotlivých kontinentálních desek, které
skládají tzv. superkontinenty.

Vaalbara→ Columbia → Rodinia→ Pannotia → Pangea→
„Geosia či Pangea Ultima“

• Pro tuto teorii hovoří např. utichání aktivity některých 
kontinentálních riftů, jako např. oháreckého riftu na našem území.



68Obr. 59 Rozložení kontinentů 50 mil. let v budoucnosti 
Zdroj:www.scotese.com



69Obr. 60 Rozložení kontinentů 250 mil. let v budoucnosti 
Zdroj:www.scotese.com


