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Středočeský kraj

GPS: 50°3‘18“N, 15°9‘2“E

Václav Ziegler

Čas: 3 hod.
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Úvod
 Železniční zastávka Nová ves u Kolína, pak 

přesun na václavské náměstí v Nové vsi u Kolína 
(asi 200 m) a po silnici necelý kilometr směrem 
na velim – to je cesta tam a v opačném pořadí  
zase zpátky.

 Vycházka vás zavede do bývalého 
lomu v Nové Vsi u Kolína. Ten se nachází 
necelý kilometr po levé straně silnice z Nové vsi 
u Kolína do velimi a od silnice je přístupný polní 
(bývalou lomovou) cestou, dlouhou asi 100 m. Je 
to bývalý jámový lom, ve kterém se těžilo silniční 
kamenivo ještě v roce 1958. Během těžby tu byly 
odkryty amfiboly a migmatity kutnohorského 
krystalinika a také příbřežní sedimenty (usazené 
horniny) jižního okraje české křídové pánve.  
Tyto usazeniny se nacházejí i v dalších okolních 
lomech, dnes již většinou bývalých, např. 
ve velimi, na vítězově, radimi nebo v plaňanech 
(zde je však lom dosud v provozu a o vstup se 
musí velmi složitě žádat a také není zadarmo). 
Řada těchto bývalých lomů byla pak vyhlášena 
v 70. letech 20. století za zvláště chráněná 
území, ve kterých je povolen povrchový sběr 
geologických objektů.

Vybavení
rozhodně si s sebou vezměte geologické kladívko 
(nemáte-li, poslouží i zednické či obyčejné), tužku, zá-
pisník, skládací či pásmový metr, staré noviny (na zaba-
lení odebraných geologických vzorků) a lupu, abyste 
si mohli prohlédnout drobné minerály a zkameněliny 
na místě samém. dobré je také s sebou mít zabezpeče-
nou lahvičku octa (8 %). a třeba také fotoaparát. Mohl 
by se nám hodit!

Charakter krajiny
Charakterizujte vlastními slovy krajinu a  její 
reliéf! lom se nachází na rozhraní polabské níži-
ny a Středočeské pahorkatiny. rovinatá polabská 
nížina se rozkládá severním směrem a nedaleko 
od severního okraje obce Nová ves u Kolína je zře-
telně vidět lužní lesy, které obklopují tok řeky labe. 
pole napravo od silnice jsou dnes nejjižnější čás-
tí této roviny, za kterou se již začíná terén zdvíhat 

a vrcholí nedalekou výšinou vrchu vítězov. Geo- 
logickým podkladem jsou tu velmi tvrdé přeměněné 
(metamorfované)  horniny kutnohorského krystalinika, 
které jsou také odkryty v novoveském lomu. vítězov 
je znám také tím, že na jeho jižním úbočí (směrem 
ke Křečhoři) v roce 1757 porazila rakouská vojska pod 
velením maršála dauna pruská vojska krále Bedřicha ii.,  
který si právě na tomto vrchu zřídil pozorovatelnu. pro-
to se vrchu také říká Bedřichov.
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Průzkum lokality
po polní (lomové) cestě vstoupíme do areálu bývalého 
lomu. Tady se nachází prostranství, na kterém bylo kdysi 
umístěno lomové zařízení (drtička, násypky, kancelář). 
vpravo je umístěna bývalá skládka skrývky, dnes již hod-

ně zarostlá. proto pokračujeme po cestě do lomu samot-
ného. po pravé straně je bývalé lomové jezírko, dnes hoj-
ně obývané různými obojživelníky a vodním hmyzem.
Nyní už si všechny poznatky zaznamenávejte do zá-
pisníku. Na paměť se příliš nespoléhejte!

My si ovšem všimneme hlavně levé strany. Tady už vy-
stupují přeměněné (metamorfované) horniny – amfibo-
lity. Jsou však velmi zvětralé.
1. všimněte si těchto zvětralých hornin. Jakou mají bar-
vu? Takovou rezavou. To se z nich uvolňují oxidy železa. 
všimněte si i charakteru hornin. Jsou křehké a rozpadají 
se na písčitý substrát, kterému říkáme eluvium. vezmě-
te si trochu těch rozpadajících se hornin do ruky a roze-
mněte v dlani. Ucítíte, že mnohé minerály, které horninu 
tvoří, se dosud nerozpadly. prohlédněte si je lupou a po-
kuste se je určit. Měli byste vidět hlavně sloupečkovitý 
amfibol a drobná nafialovělá zrna obecného granátu. 
2. o necelých deset metrů dále už zjistíte, že rozvětralá hor-
nina je pouze v horní části lomové stěny a pod ní vystupuje 
pevná hornina. Je to amfibolit (tmavý) se světlými žilkami 
migmatitů. Tmavý amfibolit se skládá především z tmavé-
ho amfibolu, tmavé slídy – biotitu – a dalších tmavých mi-
nerálů. a zdejší světlé migmatity obsahují světlé až narůžo-
vělé živce, a taky křemen a ještě další minerály. ale ty jenom 
v malé míře. Tento profil si zakreslete!           
3. prohlédněte si zblízka žilky migmatitů. Třeba i lupou. 
zjistíte, že obsahují drobná zrna nám již známého obec-
ného granátu a také hnědá zrna dalšího minerálu – ti-
tanitu. Honem si zopakujte, do které třídy minerálů gra-
nát a titanit patří. Samozřejmě že do třídy křemičitanů. 
Pozor! Tady ještě vzorky neodebírejte. Stejně by 
vám to moc nešlo. Skála je pevná a tvrdá a zničili 
byste si kladívko. Nechte to na další zastávku.
4. Teď už sejděme na dno lomu. v mluvě lomařů se 
mu říká počva. před vámi se otevře celý lom, který má 
zhruba kruhový půdorys. Hned nalevo od vás je stěna 
s mohutnými žílami světlých migmatitů. Jde o žulové 
(granitové) magma, které vniklo jako injekce do zdejšího 
amfibolitu. Určitě stojí za  fotografii! prohlížejme si 
však lom dále. Na horním okraji lomové stěny zazname-
náme na několika místech prohlubně vyplněné usazený-
mi horninami. Jsou to horniny příbřežní zóny křídového 
moře. I ony stojí za fotografii! a přímo proti nám leží zvětraliny.

profil zdejšího amfibolitu.Bedřichov (vítězov).
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nimi i zřícené horniny křídového moře. Tak se k nim vy-
dáme.    
5. amfibolit a migmatit už známe. a právě tady z těch 
zbytků horniny si můžeme odebrat vzorky. však je také 
lomaři právě tady, na žádost ochránců přírody, nechali. 
až budete vzorky odebírat, všímejte si, zdali v hornině 
nejsou drobné trhliny. podle nich můžete vzorek dobře 
kladívkem odštípnout a někdy na takové trhlině nebo 
puklině zde můžete najít i zajímavé minerály. Na puk-
linách to bývají zelené, paprsčité agregáty epidotu, 
zlatavé povlaky pyritu, zrna pyrhotinu a chalkopyri-
tu téže barvy jako má pyrit a vzácně i bílý laumontit. 
v samotném amfibolitu pak bývají hnízda tmavozele-
ných stébel aktinolitu spolu s tmavě hnědým bioti-
tem. a v žílách migmatitů zrna titanitu a obecného 
granátu. věřte, že jde o vzácné vzorky, které se ne vždy 
podaří nalézt! všechny vzorky opatřete nálezovými ce-
dulkami a opatrně zabalte do novinového papíru, aby 
se během přenosu o sebe neotloukly. Na nálezové ce-

dulce by mělo být zaznamenáno hlavně místo a datum 
nálezu a případně, kdo vzorek nalezl. v klidu školy a tře-
ba i pod binokulární lupou si pak budete moci nále-
zy znova prohlédnout a podle atlasu či klíče minerálů 
a hornin správně zařadit.
6. všimněme si nyní křídových hornin. zjistíme, že jsou 
sypké, že obsahují uhličitan vápenatý (šumí, když na ně 
kápneme trochu octa – pomocí chemické rovnice 
vysvětlete proč!) a že jsou uloženy v prohlubních pře-
měněných hornin a na nich. Říkáme, že tvoří nadloží 
přeměněných hornin. ano, usadily se mnohem pozdě-
ji, po vzniku amfibolitů a migmatitů, jsou tedy mladší. 
Mnohem mladší. zatímco amfibolity a migmatity vznikly 
někdy před 500 miliony let, jsou křídové usazeniny o víc 
než 400 milionů let mladší. příboj křídového moře spolu 
s úlomky hornin vytvořil na dně moře, které tvořily právě 
zdejší amfibolity a migmatity, prohlubně, kterým říkáme 
„kapsy“, a v nich se horniny uložily. 
7. všimněme si uložení hornin v takové kapse. Na spodu 
se uložily hrubozrnné slepence, na nich pak vápnité 

pískovce až písčité vápence a úplně nad nimi jílo-
vité slíny. To svědčí o tom, že se dno moře prohlubo-
valo, čili mořská hladina stoupala. Možná že původně 
některé části kutnohorského krystalinika nad hladinu 
moře vystupovaly a tvořily řadu větších či menších os-
trůvků. U takových ostrovů se většinou tvoří v příbřež-
ní zóně, tam, kde je silný příboj, hrubozrnné usazeniny.  
Zkuste zakreslit podle skutečnosti usazení sedimen-
tů v takové kapse. Křídové sedimenty vyfotografujte.          
8. prohlédnete-li si blíže zdejší usazené horniny, zjistí-
te, že i slepence mají v mezerách  mezi valouny hornin 

Křídová kapsa.

detail křídových sedimentů kapsy.

profil s migmatity.
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ahmotu, která je pojí k sobě. Takové hmotě říkáme tmel. 
Je vápnitý a obsahuje, stejně jako zdejší pískovce a slí-
ny, zkameněliny. ve slepencích často najdete úlomky 
lastur ústřic i jiných mlžů. Nejbohatší na zkameněliny 
jsou vápnité pískovce a písčité vápence. vedle lastur 
několika druhů mlžů najdeme i zkamenělé schránky 
(či jejich úlomky) plžů, ježovek, ramenonožců (bra-
chiopodů), mechovek, korálů a  rourky serpulidů. 
ve slínech se hojně nacházejí zkamenělé mořské houby. 
i to svědčí o postupném prohlubování zdejšího moře. 

Nyní opatrně odeberte několik ukázek křídových usaze-
ných hornin a zkamenělých živočichů a spolu s nálezo-
vou cedulkou je zabalte do novinového papíru. ve škole 
se můžete pokusit o určení těchto zkamenělin. 
9. Jak zde působila lidská činnost? i to je otázka, kterou 
určitě dovedete v bývalém lomu zodpovědět. pravda 
je, že se tady těžil silniční a stavební kámen, který 
dnes tvoří podloží řady silnic v okrese Kolín a zá-

klady mnohých staveb. Nebyl tedy využit nadarmo. 
Navíc, těžební činností se podařilo odkrýt mnohé 
zajímavé horniny, minerály i zkameněliny. Sběra-
telskou a vědeckou činností se podařilo zodpovědět 
mnohé otázky z geologické minulosti země i zdejšího 
kraje. pokuste se i vy, po návratu do školy, na některé 
otázky odpovědět.

Úkoly a otázky 
výborně! Už jsme zase ve škole a přinesli jsme si z vy-
cházky spoustu materiálu. Horniny už máme určené 
a popsané, ale teď ty minerály a zkameněliny. i ty lze ur-
čit za pomoci odborných atlasů a klíčů, jejichž seznam je 
na str. 129. Takže:
1. Dáme se do  určování; pokud si nebudeme vědět 
rady, páni učitelé rádi pomohou; a když ne, tak určitě 
bude nějaký odborník v nejbližším muzeu.
2. Už jsme všechno určili? ano? výborně, ale máme ještě 
fotografi e lomu a jeho částí a také nákresy, které je 
třeba upravit tak, aby byly dobře čitelné; to je nejlepší tak 
na formát normální čtvrtky, kterému říkáme formát a4.
3. Už máme i nákresy a fotografi e? opět výborně! a pro-
tože vaši spolužáci, starší i mladší, by rádi věděli, co jste 
všechno nalezli při exkurzi, připravíme pro ně výstav-
ku. ve škole je určitě nějaká uzavíratelná vitrína, kterou 
umístíme na volně přístupném a dobře osvětleném 
místě. Na zadní stranu vitríny upevníme popsané nákre-
sy a fotografi e, na přední plochu pak umístíme horniny 
a zkameněliny, k nimž připojíme stručné a výstižné po-
pisky. a výstavka je hotová. Myslím si, že se rádi podívají 
i páni učitelé. 

4. Nakonec se pokuste zodpovědět otázku: Byl vrch 
Vítězov, na jehož úbočí lom leží, ostrovem? K tomu 
všemu by vám měly pomoci poznatky, které jste bě-
hem vycházky a při studiu literatury získali. 

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

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

Některé zdejší křídové zkameněliny.


