
V době šeré dávnověkosti, kdy byla veliká část východních Čech zalita mořem, táhl se okresem Chotěbořským 

dlouhý úzký záliv asi těmi místy, kudy nyní proudí řeka Doubravka od Libice k severu. Odtud uhnul se na východ 

a zatopoval celou krajinu až skoro na samé hranice Moravy. Některé hřbety krabatiny Českomoravské tvořily jeho 

břehy byvše již souší, jiné, které se nyní dosti vysoko vypínají, byly tenkráte ještě sníženinami. Jak dlouho tento 

stav potrval, nemožno říci, než ukončen byl hroznou plutonickou katastrofou, při níž byla tato východní část Čech 

nadzdvižena tak, že moře odteklo, mnohé sníženiny byly mocně nadzdviženy a tenkráte nepochybně povstala 

ona podivuhodná a nejvýše zajímavá trhlina, jíž nyní protéká horní Doubravka, a která jest známa jménem 

Doubravský     úval.  Odtékající moře zanechalo tu množství opuky s otisky mořských živočichů i hojných písků.

Takto popsal náš kraj  Josef Věnceslav Neudöerfl roku 1892. Dnes, když vyjedete na Štikovskou vyhlídku                    

a  zamhouříte oči, si dávné moře můžete představit také. 

S tím, jak na zdejší poměry pohlíží současná geologie, se zkoumavý návštěvník nejlépe seznámí díky aktivitám 

Národního geoparku Železné hory.

Geopark zaujímá celkem 777 km2 a je unikátní v tom, že za jediný víkend lze v terénu shlédnout stopy všech 

geologických epoch.

Poznejte historii Země.

ZA GEOLOGIÍ do Železných hor

www.geoparkzh.cz

Fotografie: Zuzana Růžičková, Jaromíra Valehrachová.
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Opuky dávají půdě charakteristickou světlou barvu.

Úvozová cesta se zanořuje do vrstvy opuk. Dlouhá mez. Libice nad Doubravou.


