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 Tato vycházka vás zavede do nejsevernějšího reliktu nejmladší jednotky prvohor (paleozoika) – permokarbonu blanického příkopu (tzv. brázdy). Je to nesouvislá tektonicky 
omezená struktura, jejíž plošně nevelké, převážně uhlonosné relikty se kromě širšího okolí Českého Brodu zachovaly také u vlašimi, Chýnova a Českých Budějovic. v Českobrodském 
reliktu se permokarbonské horniny uložily na podstatně starší, neoproterozoické, slabě metamorfované břidlice a severovýchodní výběžek středočeského plutonu.

 Jde o jeden z nejlepších odkryvů autunských vrstev v blanickém příkopu.

Několik údajů z historie Českého Brodu
ve městě jsou k vidění zbytky městských hradeb posta-
vených kolem roku 1360, farní kostel ze 14. století a zvo-
nice přestavěné nejprve goticky ve 14. století a barokně 
v 18. století.
 
Přístup na lokalitu
lokalita je v jižní části města ve dvoře bývalého pivova-
ru a odkryv pokračuje ještě několik set metrů dále k jihu 
směrem do chatové kolonie. Pro vstup do areálu bý-
valého pivovaru je třeba předem se dohodnout 
s jeho současným majitelem. 

Vybavení na vycházku
Na vycházku je třeba mít vhodné terénní oblečení, hel-
mu, dobré boty, kladivo, zápisník a psací potřeby. Je 
dobré mít u sebe i malou lupu. pokud máte geologický 
kompas, vezměte ho s sebou. Jím se měří směr a sklon 
vrstev. Chcete-li si odnést vzorky hornin, potřebujete 
nejlépe papírové, popř. igelitové pytlíky, nebo alespoň 
noviny, do kterých své nálezy zabalíte i s etiketou. Na eti-
ketu stačí asi 10 × 6 cm velké kousky papíru. Napíšete 
na ni název horniny a lokalitu. Je dobré připojit i datum 
a jméno sběratele. 

Charakter krajiny
Charakter krajiny v širším okolí Českého Brodu určují druho-
horní (mezozoické) svrchnokřídové sedimenty české křído-
vé pánve. Charakterizujte krajinu a její reliéf.
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Část stěny lomu za bývalým pivovarem. v místech, kde jsou vidět postavy, je patrné porušení vrstevního sledu zlomy. 
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A. Dobře si prohlédněte stěny lomu 
začněte nejprve celkovým pohledem na lokalitu a tepr-
ve potom sledujte stálost jednotlivých poloh. 

B. Průzkum stěny lomu zblízka
v až 10 m vysoké stěně vidíte červenohnědé jílovce, 
prachovce a jemnozrnné pískovce chýnovských vrstev 
autunského stáří, tj. nejmladší jednotky karbonu. Tvoří 
několik desítek centimetrů mocné, téměř vodorovně 
uložené polohy.
Základní zjištění: střídání různě mocných poloh jí-
lovců, prachovců a jemnozrnných pískovců. Jde tedy 
o sedimenty. 

C. Co vidíte lupou? 
zaměřte se na především na jemnozrnné pískovce. pís-
kovce jsou silně jílovité. Na vrstevních plochách jsou roz-
poznatelné šupinky slíd – světlého muskovitu a tmavého 
biotitu. Jílovce jsou natolik jemnozrnné, že je v nich mož-
né rozeznat pouze šupinky slíd. pokud v jílovcích přibývá 
drobných zrnek, nejčastěji křemene, nazýváme tuto hor-
ninu prachovcem.

D. Prostředí, ve kterém se ukládaly tyto sedimenty
Charakter sedimentů svědčí o tom, že jak jílovité sedimen-
ty, tak jemnozrnné pískovce se uložily v prostředí s velmi 
mírně tekoucí až téměř stojatou vodou – to znamená v po-
malu tekoucí řece, resp. v její aluviální nivě nebo ve slepém 
rameni říčního toku. 

E. Stáří sedimentů
Na této lokalitě se nenašly žádné zkameněliny, takže přes-
né stáří zdejších sedimentů nelze určit. z reliktů permo-
karbonu blanické struktury v širším okolí víme, že v pod-
loží této jednotky jsou sedimenty nejvyššího stephanu, 
tj. stephanu C, a v jejím nadloží horniny autunského stáří. 
Sedimenty této lokality jsou na základě analogie s jinými 
lokalitami řazeny do autunu, tj. do nejvyššího karbonu. 

F. Zásah člověka do krajiny
Sedimenty z tohoto lomu a z výchozu v jejich pokračování 
k jihovýchodu se příležitostně používaly jako stavební kámen.

G. Je možné využít tyto sedimenty v budoucnosti?
vzhledem k jejich malé pevnosti snad jedině k opravě 
významnějších budov, na jejichž stavbu byly použity.

souvrství vrstvy

českobrodské
bulánské
chýnovské

černokostelecké
lhotické

peklovské

další průvodce pro výlety do terénu lze stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:

http://www.geology.cz/svet-geologie/vylety/vylety

Načrtněte alespoň část stěny lomu.

 Které horniny převládají?
 Sledujte laterální (horizontální) stálost jednotlivých typů hornin.
 Jaké typy zvrstvení lze pozorovat v sedimentech? 
 Jak vypadají hranice mezi jednotlivými typy hornin? Jsou ostré, nebo 
pozorujete pozvolné zjemňování sedimentů? pokud ano – kterým směrem?
 pokuste se objasnit rozdíl v úklonu vrstev v pravé a levé části úvodní fotografi e.
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zvrstvení jemnozrnných 
pískovců v bývalém lomu 
za pivovarem. 


