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PREKAMBRIUMPREKAMBRIUM

(prahory+starohory) (prahory+starohory) 



CharakteristikaCharakteristika

 Jinak též archaikum a protezoikum neboli Prekambrium 
trvalo od vzniku země (cca před 4600 mil. let) až do 600 mil. 
př. n. l., což je celých 8/9 geologického času země.

 V tomto období vznikla zemská kůra, Měsíc, oceány, atmosféra a 
primitivní život, který existoval pouze ve vodě. Pevninu tehdy tvořily 
tzv. štíty, na kterých dnes nacházíme nejstarší horniny. Největšími 
jsou Kanadský štít a Baltský štít. Země se postupně ochlazovala. To 
vyvrcholilo v crygénu (epocha proterozoika; 630 až 850 Ma), kdy 
Zemi zcela pokryl led. Vžil se proto pojem Země jako sněhová koule. 
Poté došlo opět k oteplování, což umožnilo vývoj vyšších organizmů. 



Prekambrium geologický vývojPrekambrium geologický vývoj

Geologický vývoj : Na počátku prekambria velmi často pronikalo na povrch Země horké magma. K této zvýšené 
vulkanické činnosti přispívala vysoká teplota Země a přísun tepla z rozpadu radioaktivních prvků. 
Nejdříve vznikaly bazické a ultrabazické horniny, u kterých bylo později působením zvýšené teploty a 
tlaku změněno složení (metamorfované horniny). Od nejstaršího prekambria vznikala postupně horstva. 
Vítr, voda a změny teploty horstva rozdrobovaly na ostrohranné bloky, valouny a štěrk. (eroze). Tento 
materiál byl transportován podobně jako dnes do nižších oblastí, pánví, kde se usazoval. Existují i 
horniny, které vznikaly jen v minulosti, např. železité - křemité páskované železné rudy. 



PrahoryPrahory

(4 - 2.5 miliard )

• Země vznikla před 4.7 miliardami let. Povrch Země byl z počátku holý a pustý. Zmítal 
se mohutnými bouřemi a na mnoha místech prorážely proudy žhavé lávy. Láva 
postupně tuhla, přes utuhlou lávu se přelévala další a další a opět tuhla. Většina 
prahorních hornin je zcela přeměněných. Při sopečné činnosti unikalo z nitra stále více 
plynů a vodních par, které zvolna vytvářely druhotnou zemskou atmosféru.

• Ve sníženinách se objevovaly stále větší kaluže vody a později větší plochy vody. Ty 
pozvolna utvářely svým spojováním první moře - PRAOCEÁNY.

• Život zatím neexistoval, vše co na Zemi bylo, anorganické, tedy neživé.

• V prahorách byla na Zemi velká nestabilní zemská kúra. Tektonika litosférických 
desek v tomto období nebyla ještě ani zdaleka taková jako dnes. Pomalu se začínají 
tvořit první kontinenty. Probíhá vrásnění pohoří.

• Atmosféru tvoří NH3 (amoniak), H2 (vodík), CH4 (metan), H2O (vodní páry).



STAROHORYSTAROHORY
• délka trvání: 2 miliardy let

• Proterozoikum (jinak také starohory) označuje eon, který datujeme do období před
2,miliardami až 542 milióny let. Eon je nejvyšší geochronologická jednotka. Celá 
geologická historie Země se z časového hlediska dělí na čtyři 
eony: fanerozoikum, proterozoikum archaikum a hadaikum. Eon se dělí na 
geologické éry. 

• Proterozoikum se dělí na paleoproterozoikum (starší starohory, před 2,5 až 1,6 
miliardy let), mezoproterozoikum (střední starohory, před 1,6 až 1 miliardou let) 
a neoproterozoikum (mladší starohory, před 1 miliardou až 542 milióny let).

• Pohyb litosférických desek podobně jako dnes

• Usazené horniny

• Praoceány - rozvoj bakterií a sinic → fotosyntéza - vznik atmosféry s kyslíkem

• Kyslík - reagoval s látkami v mořích, později neměl s čím reagovat → začal unikat do 
atmosféry

• Ke konci starohor bylo jedno z nejchladnějších období Země → pevninské bloky se 
spojily v prakontinent → obrovské zalednění



PrekambriumPrekambrium
• ←

• Pohyb kontinentu

• Tvoření praoceanu →


