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Střídání glaciálů a interglaciálůStřídání glaciálů a interglaciálů
(s amplitudami 40 resp. 100 ky): 
pravidelný jev nejméně 2,4 My

(srv. sled jednotlivých výkyvů:  MIS či OIS– marinní 
(či kyslíkové) isotopické stupně - souřadná soustava 

globální klimatostratigrafické korelace) 

Důsledek cyklicity klimatu: adaptace bioty 
na klimatické oscilace resp. mezní fáze 

glaciálního cyklu



  



  

Problém

• Insolační dynamika osciluje kontinuálně 
zhruba se stejnou amplitudou (srv. 
Milankovičova křivka) 

• Proxy data však naznačují zřetelně 
ochlazování globálního klimatu 



  

• Současný marinní 
záznam poskytuje 
detailní kyslíkové 
paleotemperatury 
pro celé 
cenozoikum



  

Odpověď
• Historie zemského povrchu



  

2. Geologie v kostce - přehled 2. Geologie v kostce - přehled 
paradigmatických konceptůparadigmatických konceptů

aspekt * látkový, * strukturní, *historický

• horninové prostředí: vulkanity - sedimenty - 
metamorfity 

• Huttonův cyklus (J.Hutton 1726-1797): 
vulk.>sed.>met.>vulk.

• endogenní, exogenní faktory, zvětrávání, odnos, 
akumulace, sedimentace, diagenese, tlakové 
deformace (plastické, zlomové),  strukturní 
přestavby, 



  

Historická geologie

• Ch.Lyell (1797-1875):  Principles of Geology
• stratigrafické geologie
• facialita
• stratigrafická klasifikace: 
• hierarchické klasifikace (éra, útvar, oddělení, 

stupeň)
• zonální
• range zones (FAD, LAD), asemblage zones, 

concurrent zones



  

Periodisace minulosti – 
stratigrafický systém, datování

• Biostratografická korelace
• Princip stratotypů
• Chronostratografie 
• Radiometrické techniky, Paleomagnetismus 

zejm. remanentní magnetismus sedimentů



  
Standardní periodisace geol. minulosti (cf. Lyell) – primárně biotické megazony (úseky se shodným typem 

společenstev a shodnými vůdčími fosiliemi oddělené fázemi masového vymírání a přestavby 
společenstev – hranice epoch /stupňů



  

Strukturní geologie a tektonika
• teorie geosynklinál (E.Haugh):
• platforma (štíty), geosynklinála + sedimentační 

pánev, předhlubeň,
• vnitřní masiv, vnější masiv, molasa, flyš
• nezvratný vývoj geosynklinál: geosynklinála => 

platforma: 
• tektonicky stabilisované oblasti - kratogeny / 

orogeny - 
• platforma, platformní pokryv, bloková stavba
• fixistická tektonika vs. mobilistické představy 

(A.Wegener)



  

extensionalismus -

Hypotézy o 
pevninských 
mostech

Fixistická 
vysvětlení 
biotických 
podobností 
vzdálených 
kontinentů:
pevninské mosty

•Archinotis – Australie-
Antarktida-J.Amerika



  

Alfred Wegener (1880-1930)
– žák a zeť Koeppena, 
paleoklimatog, glaciolog, geograf

teorie Kontinentálního driftu



  
Alfred Wegener (1880-1930) – žák a zeť Koeppena, paleoklimatog, teorie 
kontinetálního drïftu, včetně paleontol., geografikcýh a paleoekol argumetů a  
geol. Interpretací 



  

• Wegenerova představa kontinetálního 
mobilismu nepřijatelná – nesoulad s 
panující teorií geologických procesů

• ...až do 70./80.let 20.století, kdy syntéza 
poznatků různých geol. věd a nová 
instrumentální data:

• Teorie deskové (globální) tektoniky
- koperníkovský převrat věd o Zemi 



  

70. léta 20.stol : teorie 
lithosférických desek, desková 

tektonika - komplexní 
interpretace dynamiky litosféry 



  

• Distribuce 
zemětřesení,

• Geofysikální data



  
• vulkanismus



  

Litosférické desky



  



  

• Kůra
- litosféra

• Plášť
- astenosféra

Mohorovičičova diskontinuita

Kůra: 
Litosférické 
desky



  
• Kolisní dynamika desek – subdukce, rozšiřování oceánského dna



  



  

Rekonstrukce kinematiky deskových 
pohybů 



  

• Podobnost 
mělkovodních 
fosilních 
společenstev  
záp.Afriky a 
J.Ameriky 
(J-jura, K –křída, P – 
paleogén, N-neogén)

Vs.

• Geografické 
vzdálenost 
kontinetů



  Silur  430 My



  Spodní devon 400 My



  Karbon    300 My



  Perm  280 My



  L Perm 260 My



  • Pangea,  PanthalassaTrias 240 My    
                         
 



  Svrchní trias   220 My



  Spodní  Jura 200  My



  • Laurasie /Tethys / GondwanaStř. Jura 170 My



  Jura 150 
My



  
Spod Křída  120 My



  Stř Cre 105 MY



  Zač. Svrchní křídy   95 My



  Hranice Křída / tercier 65 My 



  Eocen 50 My



  Oligocen 35 My



  Miocen 20 My



  Recent



  



  

Pangea: 
Laurasie / Gondwana

+ centrální oceán - Tethys



  

Klimatické souvislosti globální Klimatické souvislosti globální 
tektonikytektoniky



  

Rozložení 
kontinentálních 
mas 
– zásadní faktor 
klimatického 
režimu planety



  

Posun 
kontinentálních 

mas do polárních 
oblastí -  

globální 
ochlazování

změny globální teploty
180 mil. let-0



  

Systém oceanické cirkulace -  
druhý nejvýznamnějsí 
paleoklimatický faktor



  

Oligocen 
(35 My)

Eocen (50 
My)

Miocen (20)



  



  



  

• Srv. Prudký 
pokles globální 
teploty na hranici 
eocen/oligocen  -a 
zalednění 
Antarktidy



  

Paleobiogeografie: basic summary

• Eocén - Tropická společenstva s množstvím 
vymřelých skupin

• Grand Coupure   (eocen / oligocén)
• Modernisace bioty a isolace v průběhu 

oligocenu
• Další modernisace v miocenu a ústup 

exotických prvků v závěru miocenu a 
pliocenu



  Oligocen: ústup tropických lesů,  rozvoj opadavých lesů mírného 
pásma



  
Dnešní systém oceanické cirkulace a jeho historické souvislosti



  

THCTHC – oceanický termohalinní výměník

NADW                                                                                15 Mt /s

SODW                                                                                        21 Mt/s



  



  

Středooceánské 
hřbety a oceanická 
cirkulace



  

170  My 120 My



  



  

Wallacea – 

 eocen 

oligocen

miocen

Recent



  

Důsledek: Důsledek:  změna oceanické cirkulace

uzavírání pacificko-
indooceanické cirkulace: 

přehřívání a aridisace 
východní Afriky: 

typický vývoj posledních 5 
mil let (srv. savany, 

hominisace)



  

zdvih center kontinentů 
a vznik alpidních 

pásmových pohoří 



  



  

Obecný efekt alpidních struktur

• Srážkový stín - 
>aridisace centra 
kontinentů,

• Altitud. zdvih 
>ochlazení, 
ledovce,

• Hloubková eroze, 
rychlejší odtok > 
aridisace 



  

Interpretační problém 
Milankovičovy škály ...

• Insolační dynamika osciluje kontinuálně 
zhruba se stejnou amplitudou (srv. 
Milankovičova křivka) 

• Proxy data však naznačují zřetelně 
ochlazování globálního klimatu     .....   ???



  

...Vyřešen !

Změny posice 
kontinetů, reliefu a 

oceanické cirkulace: 
paralelní faktory 

globálního 
ochlazování zesilující 

efekt periodických 
změn solární 
konstanty:
výsledek:

glaciální cykly 
glaciál-interglaciál ...



  

Změny klimatu Evropy - 
ochlazování



  



  



  



  

Regionální souvislosti Regionální souvislosti 
globální tektonikyglobální tektoniky



  



  

Geologická stavba Evropy

• Archeoevropa - Baltský štít, Ruská 
platforma

• Paleoevropa – platformní pokryv 
stabilisovaný kadomskou  orogenesí  

Mesoevropa - hercynidy (západoevropská 
platforma, Český masiv, varijská orgonese)

• Neoevropa - alpinidy – cf. alpinská 
orogenese, historie Paratethydy etc.



  



  

Český masiv a Alpsko-
Karpatský systém: 

• jádro - hlubinné vyvřeliny (krystalinikum)
• pozdní prekambrium - starší paleozoikum: marinní 

sedimentace, karbon-perm terestrická sed.
• Varijská orogenese - stabilisace: Č.masiv jako 

platforma
• platformní pokryv - zejm. křída - cf. absence 

plastických deformací apod.
• Od miocenu zdvih Č.masivu - plošná eroze

• Kvartér - stabilisace říční sítě, údolní eroze, glaciály
• Souběžně klimatické změny, změny společenstev 

 



  



  

•

                                                                                                                                                                                                                         

 

Hranice Českého masívu pod Západními Karpatami (silná plná čára). 



  



  

                                                                             
                        

Bloková stavba Českého masívu. 
Oblasti: 1 - moravsko-slezská, 2 - krušnohorská, 

3 - lugická, 4 - středočeská, 5 - hlinská zóna, 
6 - kutnohorsko-svratecká, 7 - moldanubická. 

Kadomská  
orgogenese  Pr-Ca

Varijská 
De-Ca



  

Moravsko-slezská oblast: 1 - platformní formace a neogén karpatské předhlubně, 2 - permokarbon, 3 - 
okraj karpatské předhlubně, 4 - moravsko-slezský devon a karbon, 5 - brněnský masív, 6 - krystalinikum 
silesika, 7 - středočeská oblast, 8 - kutnohorsko-svratecká oblast, 9 - lugická oblast, 10 - moldanubická 
oblast, 11 - granitoidy, 12 - přesmyky, nasunutí, 13 - zlomy, 
14 - označení jednotek: MS1 - moravikum, MS2 - svinovsko-vranovské krystalinikum, MS3 - 
silesikum, MS4 - krystalinikum miroslavské hrástě a krhovické krystalinikum, MS5 - brněnský 
masív, MS6 - moravsko-slezský devon a spodní karbon (kulm), MS7 - moravsko-slezský 
svrchní karbon, MS8 - granitoidy silesika



  

Moldanubická oblast. 1 - platformní pokryv, 2 - oblasti: 
středočeská, kutnohorsko-svratecká, moravsko-slezská, 3 - masívy 
magmatitů, 4 až 6 - jednotvárná skupina, 7 až 9 - pestrá skupina, 
10 - granulity, 11 - nejvýznamnější zlomy, M1 až M6 - dílčí 
jednotky moldanubika. 



  

Spodní karbon (kulm) a limnický permokarbon ve výchozové části Českého masívu 
a názvosloví pánví: 1 - spodní karbon (kulm), 2 - limnický permokarbon na povrchu, 3 - 
limnický permokarbon pod mladšími sedimenty, 4 - zlomy, 5 - číslice označující názvy 
pánví, 6 - omezení výchozové části Českého masívu na Moravě, 1 až 20 - limnický 
permokarbon a jeho oblasti: 1 až 9 - středočeská oblast s pánvemi, 10 až 12 - oblast 
lugika s pánvemi, 13 až 18 - oblast brázd (14 - boskovická brázda), 15 až 18 - relikty 
výplně blanické brázdy, 19 až 20 - krušnohorská oblast, 21 až 24 - spodní karbon - 
kulm (21 - kulm Nízkého Jeseníku a kulm Drahanské vrchoviny). 



  

Svrchně křídové a třetihorní jednotky Českého masívu: 1 - pánve 
kontinentálního terciéru a komplexy neovulkanitů, 2 - mořský miocén 
karpatské předhlubně, 3 - svrchní křída, 4 - podloží terciéru a svrchní 
křídy, 5 - zlomy. 



  

Neovulkanity: Doupovské hory - A, České středohoří - B, 
neovulkanity Nízkého Jeseníku - C, čísly jsou označeny významné 
zlomy. 

A B

C



  

Paratethys



  

Evropa

• Velmi značné 
změny 
paleogeografie, 
včetně reliefu



  



  



  



  



  

EVROPA:

Celkový zdvih a 
kontinentalisace, 
pevninské 
spojení s Afrikou 
a posléze Asií, 
Vývoj neoidních 
(alpidních)  
struktur, zvláště 
intensivní od 
miocenu po 
současnost:  
Alpy, Karpaty 
atd., radikální 
změna reliefu: 
ústup 
vnitroevropskéh
o zálivu: 
Paratethydy



  

  

                                                                            
           

Plattentektonische Situation der Erde in 
der Oberkreide.
  Paläogeographie des alpinen Raumes und seines 

weiteren Umfeldes in der Oberkreide.

  

 

  

                                 

                         



  



  



  

Paratethys 1
States Museum of Lower Austria
During the early Tertiary about 40 million years ago, large parts of the Alps already protruded from the sea, 
whereas the Carpathians were still submerged. In a large bend, the Paratethys, or Molasse Sea, stretched from 
the mouth of the Rhône over Lake Geneva to the Alpine foreland in Bavaria and Austria in the east. There were 
extensive connections between the Paratethys and the Mediterranean Sea.



  

along the whole Alpine arc through the Rhône valley.



  

Towards the end of the early Tertiary 25 million 
years ago, the western Molasse basin temporarily 
ran dry; from the east, the sea still extended to 
near Munich.



  

The Molasse Sea retreats eastwards up to Vienna. Curiously, where 
the Danube today flows from west to east, a river was then flowing 
in the opposite direction: the Rhône originated in the Mostviertel 
Region west of St. Pölten (Lower Austria) and flowed to Marseille 
(France) through the valleys that today are the passages of the upper 
Danube and the Saône.



  

The Molasse Sea loses its connection with the Mediterranean Sea 
and the other seas. The forelands of the Alps and the Carpathians 
dry up; around 11.5 million years ago a brackish lake - Lake Pannon 
(Austria) - forms inside the Carpathian arc. The Danube flows 
northeast through Krems and Hollabrunn (Lower Austria). In the 
Mistelbach area (Lower Austria), it discharges into the Vienna 
basin, filled by Lake Pannon.



  

radikální změna reliefu:
před 5 mil. let 

bezprostředně za 
hranicemi ČR moře 

(Paratethys) – ještě před 
1-2 mil lety většina území 

nížinné mokřady:
srv. např.:  dnešní aviufauna 
ČR (ca 210 spp.) – z toho 75 

vázáno na rákosiny a mokřady 
přestože

 dnešní rozloha rákosin – dnes 
ca 3% území)

Alpinská orogenese 
je nejintensivnější v 
nejmladší minulosti 
a právě DNES !!  

(zdvih Alp  a Karpat 
až 1 cm/ ročně, 
Pontidy – 2 cm/rok)



  



  

Pliocen



  

Classic staircase in C. Europe: 
just the main cold stages represented

River Svratka, Brno, Czech 
Republic
Kukla (1975)



  
Výšková zonalita hlavních genetických typů kvartérních sedimentů v periglaciální zóně a jejich návaznost na transportní procesy (podle 
Růžičkové et al. 2001, in Růžička et al., 2003).



  
Rozsah kontinentálního ledovce v Evropě v období před 20 tisíci lety.  (http://www.geocities.com/reginheim/europeiceage.gif).

                                                                        

http://www.geocities.com/reginheim/europeiceage.gif


  Rozsah maximálního zalednění na severní Moravě a ve Slezsku. 1 - hranice největšího rozsahu saalského zalednění, 2 - souvkové hlíny, 3 - 
glacilakustrinní jíly a varvity, 4 - glacilakustrinní písky, 5 - horniny skalního podkladu (Macoun et al. 1965 in Chlupáč et al. 2002).

   



  



  



  

Gottweig


