
Starý Plzenec:

dvě moře                           

(a jedna pevnina)



Český masív



1. dějství – Prekambrium – 800 MA
Hluboké moře při  severním okraji kontinentu s oceánským typem 

zemské kůry (usazování jílu a bahna, místy sopečné ostrovy)

Vulkanismus oceánského typu, k JV se mění složení ke 

kontinentálním typům vulkanismu = ostrovní oblouk

SZ JV



Plankton prekambrického moře
Hlubokomořské prostředí břidlice s organickou hmotou (řasy, 

sinice) = grafitická příměs (= tmavá barva usazenin)



Grafitické břidlice



Nerostné suroviny z prekambria
Grafitické, kamenečné a kyzové břidlice:

– těžba pro výrobu  kamence a později kyseliny sírové (vitriol - oleum)

– Hromnice,   počátek chemické výroby v Kaznějově

těžba zmiňována 1578

18. stol. – Plasy

19. stol. – J. David Starck



Lobzy a Božkov - Kristián 



Prekambrické vulkanity
Hlubokomořské  výlevy:

– čediče (bazalty), dříve označované jako  spility

– Lom Háje

Polštářové lávy – podmořský výlev



Polštářové lávy



Polštářové lávy: mineralizace
Zajímavé mineralizace typická pro spility: 

Pyrit, kalcit, zoisit



Buližníky
Prekambrické silicity:  šedé s bílými žilkami sekrečního křemene

Ostrá Hůrka, Radyně, Andrejšky, Sedlec

Vznik: nejasný, snad silicifikace  v průběhu diageneze



Buližníky



Mezihra: Kadomské vrásnění

Asi před  660-550 Ma

Příčina: kolize 

BOHEMIKA a MOLDANUBIKA 

při okraji kontinentu Gondwany

Projevy: vznik souše, vrásnění, 

slabá metamorfóza 



Mezihra: Kadomské vrásnění

Projevy: vznik souše, vrásnění, 

slabá metamorfóza, zlomy 



2. Dějství: Prvohory- Kambrium – 500 MA

Mořská záplava a usazeniny  s 

bohatou a světově proslulou 

mořskou faunou 

Skryjsko-týřovická oblast a Jinecko

Plzeňsko – souše?



Prvohory: Kambrium

Svrchní kambrium

Sopečná činnost:  ryolity a  jejich tufy  

Pavlovské vrstvy: Sedlec, Sedlecká skála, Kocanda, Lhůta



Prvohory: Ordovik: 470 MA

Nová transgrese s mořskými pestrými sedimenty (břidlice, pískovce, rudy)

Nejprve mělké moře s bohatou faunou. 

Pevnina na SZ  a JV – průliv  - postupně prohlubování – hlubokovodní fauna

Klima: chladné až mírné

Mapa: jižní polokoule v blízkosti pólu  (70-80°) 

Nejstarší na Staroplzenecku chybí. Nejstarší = klabavské souvrství



Prvohory: Ordovik

Klabavské souvrství: počátek mělké moře 

Šárecké souvrství: prohlubování

Dobrotivské souvrství: hluboké moře =  100 a více metrů

Libeňské souvrství: změlčení

Letenské souvrství: změlčení

Vinické souvrství: prohloubení

mladší souvrství odstraněny erozí před koncem prvohor



Prvohory: Ordovik

Klabavské souvrství

Břidlice s chudou faunou: nejstarší u Sedlce

Chudé na fosilie: PP Sedlecká rokle  – nejstarší graptoliti v Čechách



Prvohory: Ordovik
Klabavské souvrství

Názvy: Sedlecilingula

Břidlice s chudou faunou: Sutice, okolí Sedlce, U Blažeje



Prvohory: Ordovik
Klabavské souvrství

Proslulá lokalita:  U Blažeje



Prvohory: Ordovik
Klabavské souvrství

Těžba železných rud: sideritové rudy – Kocanda, Hora



Prvohory: Ordovik
Šárecké souvrství: jílovité břidlice a  rokycanské kuličky

Prudký svah mezi Plzencem a Sedlcem a pole nad ním

Výkopy studní v Sedlci 

Bohatá fauna



Prvohory: Ordovik
Šárecké souvrství:  neúspěšná těžba železných rud - Sutice



Prvohory: Ordovik

Dobrotivské souvrství: černé břidlice s nehojnými ale druhově 
rozmanitými drobnými fosiliemi

Mnoho lokalit: PPČerná stráň, PP Sutice



PP Sutice



Prvohory: Ordovik

Dobrotivské souvrství: černé břidlice s nehojnými, ale druhově 
rozmanitými drobnými fosiliemi

Trilobiti tzv. cyklopygidní společenstvo: hlubokovodní  trilobiti

U dna tzv.  atheloptické společenstvo trilobitů



Prvohory: Ordovik

Dobrotivské souvrství: bohatá fauna ramenonožců, hlavonožců,  
ostnokožců, konulárií etc.



Prvohory: Ordovik

Dobrotivské souvrství: Dočasné výchozy



Prvohory: Ordovik

Libeňské souvrství: křemenné pískovce (křemence): Sutice, Skalice, 
Hora, Hůrka, Stradiště

V lomech - výroba dlažebních kostek



Prvohory: Ordovik

Libeňské souvrství: křemenné pískovce (křemence): Stradiště

Málo fosilií, drcená fauna trilobitů, nepříliš dobře zachovalá



Prvohory: Ordovik

Letenské souvrství: křemenné pískovce (křemence): Sutice, Skalice, 
Hora, Hůrka, Stradiště

Málo fosilií, drcená fauna, nepříliš dobře zachovalá



Prvohory: Ordovik

Letenské souvrství: prachovce s polohami pískovců

Velmi vzácná fauna: jen mezi Plzencem a  Háji



Prvohory: Ordovik
Vinické souvrtví:  jílovité břidlice mezi Malou Stranou a Tymákovem

Typická fauna s trilobity a ramenonožci

Velmi zajímavá fauna na Malé Straně a 

u Černé haldy



Prvohory: Silur  440 MA
Moře v subtropech a tropech

Široký oceán s vulkanickými 

ostrovy (Sv. Jan u Berouna), 

lemovanými mělčinami s bohatým 

životem

Černé graptolitové břidlice –

známé i z valounů mladších štěrků u 

Nevřeně



Prvohory:  Spodní a střední devon
Korálový útes u Koněprus:

Mimořádně bohaté fauny –

nejbohatší na světě – vznik 

vápenců  



Prvohory:  Střední devon 380 MA
Psilophyta – Trimerophyton, Psilophyton 
a další primitivní skupiny výtrusných i semenných rostlin
Pseudosporochnus, Rellimia, Protolepidodendron, Barrandeina, 
Drepanophycus
Nejblíže až u Koněprus – eroze  na západě



Mezihra: Svět na konci prvohor 
Kolize Gondwany a Laurussie - 380-310 MA

Variské vrásnění – variské horstvo

- silná vulkanická činnost

- vysoký obsah  kyslíku v atmosféře 

Zalednění v karbonu a jeho kulminace v permu

Klimatická zonálnost

Čechy

tropy - rovník



3. dějství: Karbon 300 MA



Karbon na Staroplzenecku?  

Letkovská pánev

- výtrusné rostliny: plavuně, přesličky, kapradiny 

- semenné rostliny: kordaity,  „kapraďosemenné“ rostliny, jehličnany



Přesličky: Eucalamites, Annularia



Plavuně: Lepidodendron



Pravé kapradiny

PecopterisDactylotheca



Druhohory:  Trias, Jura, Křída
Mimořádně bohatá flóra 

(asi 100 druhů) teplých subtropů až 

tropů na počátku svrchní křídy, se 

sekvojemi a dalšími jehličnany, 

platany, tvrdolistými keři a stromy, 

stromovitými kapradinami a jinany

Flóra je známa z okolí Prahy a 

Polabí a Poohří z cenomanských 

říčně-jezerních sedimentů



Třetihory: Plzeňsko  65 - 2 MA

Vznik říčních toků 

odvodňovaných do 

severočeských 

jezerních pánví: jezerně-

říční sedimenty: písky, 

jíly 

Dnes: relikty původně 

rozsáhlého pokryvu 

sedimentů



Třetihory: Neogén
Nad jíly:

oligocén- miocén: křemence v okolí Jarova 

– Jarovské křemence

V Býkovském  polesí – volné křemence s 

Pinus urani  (Borovice Uranova; symbol 

Boleveckého Arboreta)

Nalezené  C. r. Purkyněm  (1911)



Třetihory: Neogén
Flóra od Modrého Kříže (H. Bříza)

Carya – ořechovec 

Populus – topol 

Betula – bříza 

Carpinus – habr 

Ulmus – jilm

Acer – javor 

Platanus – platan

Zbytky dřev z Ejpovic



Třetihory - konec
Pliocén – ochlazení, říční štěrky a písky u Příšova

Říční štěrkopísky  na terasách Plzně a okolí Straého Plzence



Pleistocén: 1,8 – 0,01
střídání glaciálů a interglaciálů



Projevy glaciálů:  říční terasy
Od pliocénu do současnosti
Málo fosilií – lze korelovat se sprašovými návějemi
V okolí Prahy: Vltava – více než 10 úrovní



Říční terasy
Slovany - donau (pliocén) 



Říční terasy
Slovany - donau (pliocén)



Říční terasy
Okolí Koterova
erozní a akumulační činnost Úslavy



Poslední glaciál – 15 tis. let
Lobzy



Děkuji za pozornost


