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Plzeňský kraj 

GPS: 49°42‘29“N, 13°39‘40“E

Jiří Pešek

Čas: 2 hod.

Opuštěné lomy v Mirošově
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Zajímavosti z okolí lokality
první písemné zmínky o Mirošově jsou z roku 1366.  
v 16. století zde byl postaven malý zámek, který se v prv-
ní polovině 18. století stal komorním statkem. v roce 
1871 byla obec díky zdejší významné těžbě uhlí pový-
šena na městys. 
v Mirošově a Janově i v jejich okolí se vyskytuje řada od-
valů (hald), na které byla vyvážena tzv. hlušina – horniny 
z nadloží a podloží uhelných slojí a jejich proplástků. do-
dnes je na nich možné najít i kousky uhlí a pěkně zacho-
vané otisky rostlinných fosilií.

Přístup na lokalitu
půjdete po asfaltové silnici, která na začátku lesního 
komplexu před Mirošovem odbočuje vlevo ze silnice ro-
kycany–Mirošov. U autobusové zastávky je třeba odbo-
čit vpravo směrem k městské části Janov a asi po 100 m 
odbočuje vlevo lesní cesta k letnímu kinu. Areál kina 

je oplocen, je třeba se předem dohodnout se sprá-
vou kina, aby umožnila přístup ke stěně tohoto bý-
valého lomu. pěkné výchozy stejně starých hornin je 
možné studovat za letním kinem, kam vás zavede mod-
rá turistická značka. 

Vybavení na vycházku
Na vycházku je třeba mít vhodné terénní oblečení, hel-
mu, dobré boty, kladivo, zápisník a psací potřeby. dopo-
ručena je i malá lupa, hodit se může i geologický kom-
pas k měření směru a sklonu vrstev, event. též tektoniky. 
pokud si chcete odnést vzorky hornin nebo nalezené 
fosilie, potřebujete nejlépe papírové, resp. igelitové pyt-
líky, nebo alespoň noviny, do kterých své nálezy zabalíte 
i s etiketou. Jako etiketa postačí asi 10 × 6 cm velké kous-
ky papíru. Na ně napíšete jméno horniny nebo naleze-
né fosilie, pokud ji dovedete na místě určit, a lokalitu. Je 
dobré připojit i datum a jméno sběratele. 

Průzkum lokality
dobře si prohlédněte stěny lomu. začněte nejprve cel-
kovým pohledem na lokalitu a teprve potom sledujte 
stálost jednotlivých poloh. 

A. Průzkum stěny lomu
Stěny lomu tvoří zřetelně zvrstvené polohy hornin. Hor-
niny jsou uloženy téměř vodorovně. Střídají se v nich ar-
kózy, pískovce, slepence s vložkami jílovců a prachovců. 
prachovce jsou jílovité horniny, které mají příměs jem-
ných zrníček, nejčastěji křemene.
Základní zjištění: střídání různě mocných poloh sle-
penců, arkóz, pískovců a  jílovitých hornin – jílovců 
a prachovců. Jde tedy o sedimenty. 

B. Co vidíte lupou? 
zaměřte se především na arkózy a pískovce. dobře roz-
poznatelná jsou zrnka světle šedého křemene, nažloutlé 
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Úvod
 Tato vycházka vás zavede do Janova – 

městské části Mirošova. Mirošov a jeho blízké 
okolí je známo kromě někdejší těžby 
koksovatelného černého uhlí těžbou arkóz 
a pískovců. Tyto svrchnokarbonské horniny 
nasedají dílem na neoproterozoické slabě 
metamorfované břidlice, dílem 
na spodnopaleozoické – kambrické a ordovické 
sedimenty a vulkanity. 
Svrchnokarbonské sedimenty, které leží na  
bázi nýřanských vrstev, jsou asturského stáří  
(= westphal d). Nejlépe jsou odkryty v lomu 
v letním kině poblíž plicního sanatoria. dobře 
přístupné jsou také v menších lomech za jeho 
oplocením. Karbon je jedním z nejvyšších útvarů 
prvohor – paleozoika. 

 vstup do letního kina. Hrubozrnné slepence ve stěně malého lomu za letním kinem.
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zvětralé živce a šupinky převážně světlé slídy – muskovi-
tu. Jílovité horniny jsou natolik jemnozrnné, že v nich je 
možné rozeznat pouze šupinky slídy. 

C. Co znamená střídání různých druhů sedimentů?
Slepence, arkózy a pískovce byly přinášeny zřejmě rych-
le tekoucí řekou, která buď postupně snižovala schop-
nost unášet hrubý materiál, nebo přenesla své koryto 
jinam a ve slepém rameni, v jezeře, resp. v aluviální nivě 
se uložily nejjemnější sedimenty – jíly a prachy.

D. V jílovcích a prachovcích se vyskytují otisky 
rostlinných fosilií
Na této lokalitě byly nalezeny mj. některé fosilie, které 
jsou známy pouze z několika málo hlubokých vrtů v po-
ohří. Jsou to např. Neuropteris plicata, Sphenophyllum 

mirosoviense, Mariopteris nervosa, Alloiopteris coralloides, 
Alethopteris grandini, Linopteris muensteri.
protože je patrně nebudete umět určit, bude třeba vy-
hledat odbornou pomoc.

 Kdo může pomoci určit nalezené fosilie?
 ve které instituci najdete nejlepší exempláře fosilií 
z této lokality?
 proč se dobře zachované rostlinné fosilie vyskytují 
pouze v jemných sedimentech? 

E. Na co se zdejší horniny používaly a možnosti 
jejich dalšího využití 
Nejčastěji se používaly jako stavební kámen. existují také 
doklady o tom, že se zdejší pískovce v 18. století použí-
valy na sochy, které lemují silnici podél rybníku, a také 
na hřbitově v obci Čimelice v jižních Čechách. ve stáva-
jících odkryvech jejich další využití nepřipadá v úvahu. 

souvrství vrstvy
líňské

slánské

kounovské
ledecké
malesické
jelenické

týnecké

kladenské
nýřanské
radnické

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 jsou nejčastější?
 Jak velké jsou valouny slepenců a které horniny v nich převládají?
 Jak vypadají hranice mezi jednotlivými typy hornin? Jsou ostré, nebo pozorujete pozvolné zjemňování 
sedimentů? pokud ano – kterým směrem?

Sphenophyllum 
emarginatum. 
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