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Čas: 1,5 hod.

Vrbčany – Velká Stráž

Středočeský kraj 

GPS: 50°3‘27.75“N, 14°59‘10.44“E

Václav Ziegler
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Vrbčany
Velká Stráž
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1. lom na Velké Stráži

1.
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Úvod
 Tato exkurze vás seznámí s některými horninami a minerály kutnohorského krystalinika, které patří do  

tzv. oblasti kutnohorsko-svratecké. Ta lemuje na severu oblast moldanubickou a současní autoři ji řadí taktéž 
k moldanubiku. Od typického moldanubika se liší hlavně nižším stupněm metamorfózy (přeměny) hornin  
a nepřítomností variských granitoidových komplexů. Jejím typickým členem jsou dvojslídné ortoruly, nazývané 
kouřimské. A s těmi se v bývalém lomu na Velké Stráži setkáme. Ovšem nejenom s nimi, ale také s pegmatitickými 
žílami a žílami alpského typu s krystaly křišťálu.

Velká Stráž (273 m n. m.).
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Start a cíl exkurze 
Exkurze nás zavede do opuštěného lomu na vrchu 
Velká Stráž u Vrbčan (273 m n. m.). Vrch se nachází ne-
celých 300 m severozápadně od obce při pravé straně 
silnice, která vede z Vrbčan jako spojnice na kolínskou 
silnici. Do Vrbčan se lze dostat dobře vlakem (od vlako-
vé zastávky je lom vzdálen cca 0,5 km) nebo z autobu-
sové zastávky v obci (vzdálenost cca 400 m). Dobře lze 
u lomu parkovat i s exkurzním autobusem. Po ukonče-
ní exkurze se vrátíme zpět stejnou cestou.

Vybavení
Rozhodně si s sebou vezměte geologické kladívko 
(nemáte-li, poslouží i zednické či obyčejné), neboť jste 
na geologické exkurzi. Zde bude skutečně zapotřebí 
k odebrání vzorků, neboť je hornina pevná. Nezapo-
meňte na tužku, zápisník, skládací či pásmový metr, 
staré noviny (na zabalení odebraných geologických 
vzorků) a lupu, abyste si mohli prohlédnout jemnou 
strukturu horniny a minerály na místě samém. Dob-
ré je také s sebou mít zabezpečenou lahvičku octa 
(8 %). Důležitý je také fotoaparát, neboť ne vše se vám 
podaří zakreslit a fotodokumentace je fotodokumen-
tace. I třeba vaší exkurzní skupiny.

Okolí Velké Stráže směrem k Lipanům.
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Charakterizujte vlastními slovy krajinu a její reliéf!
Tím, že jsme dojeli do Vrbčan, ocitli jsme se ve Stře-
dočeské pahorkatině. Vrbčany samy leží v údolí 
řeky Výrovky, která tu protéká nehlubokým ka-
ňonem se širokou údolní nivou. Vystoupáte-li však 
po silnici nad Vrbčany k bývalému lomu, objeví se vám 
mírně zvlněná parovina s vystupujícími suky pevněj-
ších hornin (Velká Stráž je jedním z nich) a na západě s  
pásmem výraznějších vrchů nad Lipany, které se táh-
ne směrem k jihu, ke Kouřimi. Důležitým orientačním 
bodem jsou také českobrodské vysílačky, vybudované 
nad východním okrajem Blanické brázdy, která však 
zde není zřetelně vidět. Pojďme nyní do lomu a pro-
zkoumejme ho.

Průzkum lokality
Těžba ve zdejším lomu skončila koncem padesátých 
let minulého století. Od té doby lom částečně zarůstá 
a v jeho okolí se vyskytly i černé skládky domovního 
odpadu. Přesto se v levé části lomu vyskytuje pěkná 
vodní plocha, která svého času sloužila jako přírodní 
koupaliště k vodním i jiným hrátkám. Dnes je to re-
gistrovaná plocha s výskytem vzácných obojživelníků 

a ptáků. V pravé části lomu je potom částečně zarost-
lá, nevysoká těžební stěna. Hlavní horninou, která se 
tu těžila, byla kouřimská ortorula.     
1. Kouřimská ortorula je dvojslídná ortorula, pře-
vážně středně zrnitá, místy až hrubozrnná, a pokud 
není navětralá, je světlá, nažloutlá až načervenalá, 
bohatá draselným živcem. Je málo usměrněná. Vedle 
draselného živce ji tvoří křemen, světlá i tmavá slída 
(muskovit a biotit) a také apatit, zirkon a obecný gra-
nát nafialovělé barvy. Je velmi pevná a vzorky se zde 
odebírají velmi obtížně. Přesto to zkuste – ostatně jak 
jinak byste doložili, že jste tu byli. Ale ano, také foto-
grafií a zákresem.

2. Na povrchu je rula hodně navětralá. Svým způso-
bem k tomu dopomohla těžba, ale i zdejší atmosféric-
ké podmínky. Na některých méně šikmých plochách 
uvidíte na povrchu horniny drobné i větší praskliny. 
Některé jsou tenké, jiné úzké a některé širší. Doku-
mentujte fotografováním i nákresy průběh těchto 
prasklin či puklin a zjistíte, že jsou v podstatě dvou 
základních směrů, které pak vytvářejí na povrchu hor-
niny nepravidelné kosodélníky. 

3. Ruly ovšem nepopraskaly teprve nyní. Během variského 
vrásnění došlo i v těchto horninách ke vzniku puklin, které 
byly těžbou odkryty. V lomu je přístupno (třebaže s obtíže-
mi) pět takových puklin, na nichž se vyvinuly žíly alpského 
typu. V geologii rozumíme žílami deskovitá tělesa, tvořená 
minerálními výplněmi, které vnikly do puklin v souvislosti 
s nějakou magmatickou činností. Zde jsou dávány do sou-Lom na Velké Stráži.
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Zdejší ortorula.
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Navětralá hornina.

Fo
to

 V
. Z

ie
gl

er



5

VYCHÁZKA
Vr

bč
an

y 
– 

Ve
lk

á 
St

rá
ž                                             vislosti s působením tělesa říčanské žuly. Na těchto žílách 

vykrystalovaly především až 5 cm velké krystaly 
průhledného křemene (křišťálu) a místy jsou dopro-
vázeny malými krystaly růžového draselného živce 
a destičkami slídy muskovitu. Biotit je tu vzácný. Z žil se 
odebírá vzorek jen těžko. Třeba se vám to povede, ale v kaž-
dém případě zde proveďte fotodokumentaci. 

4. Vedle žil alpského typu jsou zde také žíly aplitic-
kých ortorul, tvořící decimetrové polohy v hornině. 
Jsou velmi jemnozrnné a světlé. I malý kousek by byl 
dobrý pro dokumentaci a další poznání tohoto typu 
horniny. Prohlédněte si jej lupou, abyste zjistili, že se 
skládá z velmi malých krystalů zdejších minerálů, hlav-
ně však ze živce, křemene a muskovitu.  
5. Až se budete z lomu vracet zpět do Vrbčan, tak po pra-
vé straně budete mít pole. Když je na podzim či na jaře 
zorané, vyskytují se na něm úlomky pegmatitové žíly. 
Pegmatit je velmi hrubozrnná hornina a tady ho tvoří 
především krystaly draselného živce, křemene, obou slíd 
a velké krystaly černého turmalínu – skorylu. 

Vida, už jsme pomalu na zpáteční cestě. Rozhlédněte 
se ještě jednou po kraji, kde byla svedena závěrečná 
bitva husitských válek, bitva u Lipan. Přes Velkou Stráž 
prchaly zbytky polní armády husitů a byly pobíjeny ví-
těznými oddíly panského vojska. I takové události by-
chom si měli připomenout. Hlavně si však zkontroluj-
te, zda máte všechno dobře zdokumentované, vzorky 
zabalené s cedulkami, na nichž je uvedeno, kdo, kdy 
a kde vzorek našel. A také fotografie a nákresy. Vše se 
nám bude ve škole hodit!

Úkoly a otázky po exkurzi nikoliv  
už v terénu, ale ve škole 
Výborně! Už jsme zase ve škole a přinesli jsme si z exkurze 
spoustu materiálu. Spíše však fotografií a nákresů a popi-
sů. Je potřeba to nyní utřídit, seřadit a popsat. A nakonec 
vybrat takové, které se nám budou hodit nejen na výuku, 
ale třeba k uspořádání výstavky o exkurzi. Takže:     
1. Nejdůležitějšími exponáty jsou horniny a minerály, 
které jste na exkurzi sebrali. Popište je pomocí litera-

tury, páni učitelé vám určitě rádi pomohou. Také pře-
kreslete do čitelné podoby nákresy a nechte zhotovit 
fotografie. A nezapomeňte na mapku exkurze!
2. Už máme i nákresy a fotografie a popisy? Opět vý-
borně! A protože vaši spolužáci, starší i mladší, by rádi 
věděli, co jste všechno nalezli při exkurzi, připravíme 
pro ně výstavku. Ti starší vám budou závidět, neboť 
oni na takové exkurzi nebyli, ti mladší se na takovou 
exkurzi budou těšit. Na škole je určitě nějaká uzaví-
ratelná vitrína, kterou umístíme na volně přístupném 
a dobře osvětleném místě. Na zadní stranu vitríny 
upevníme popsané nákresy a fotografie, na volnou 
plochu pak umístíme vzorky písku, k nimž připojíme 
stručné a výstižné popisky. A výstavka je hotová a my-
slím si, že se rádi podívají i páni učitelé. 
3. Pokuste se zrekonstruovat, jak vypadala zdej-
ší krajina v  době vzniku zdejších hornin. Moc 
vám pomůže odborná literatura! A svou rekonstrukci 
dejte také na výstavku! 
Tak hodně zdaru! 

Pegmatit z Vrbčan s turmalínem.
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Aplitická žilka z Vrbčan.
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Žíla s krystaly křemene z Vrbčan.
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Ziegler, V. (2002): Příroda Pečecka. – Karolinum Praha.
Ziegler, V. (2002): Geologická školní technika rychle a stručně. – Pedagogická fakulta UK. Praha. 

 

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

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


