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Královéhradecký kraj  

GPS: 50°37‘50“N, 15°35‘56“E

Jiří Pešek

Čas: 3 hod.

Výchoz s fosiliemi u Vrchlabí
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1. začátek vycházky  2. konec vycházky
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Několik údajů z historie Vrchlabí
vrchlabí bylo založeno ve 14. století. v renesančním 
zámku z let 1546–1614 je sídlo Krkonošského národního 
parku. radnice je přestavbou starší budovy. ve vrchlabí 
je k vidění řada krásných roubenek a barokní kostel po-
stavený v 18. století. 

Vybavení na vycházku
Na vycházku je třeba mít vhodné terénní oblečení, dob-
ré boty, kladivo, zápisník a psací potřeby. doporučena je 
i malá lupa. Hodí se i geologický kompas, kterým se měří 
směr a sklon vrstev a porušení vrstevního sledu zlomy. 
pokud si chcete odnést vzorky hornin nebo fosilií potře-
bujete nejlépe papírové, resp. igelitové pytlíky, nebo ale-
spoň noviny, do kterých své nálezy zabalíte i s etiketou. 
Jako etiketa postačí asi 10 × 6 cm velké kousky papíru. 
Na ni napíšete jméno horniny nebo fosilie, pokud jste ji 
určili přímo na lokalitě. Je dobré připojit i datum a jméno 
sběratele. 

Charakter krajiny
lokalita je v podkrkonošské pánvi, tedy v morfologicky 
členitém území. Charakterizujte krajinu a její reliéf.
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Úvod
 Tato vycházka vás zavede na západní okraj města vrchlabí. Město bylo postaveno jednak 

na spodnoprvohorních (staropaleozoických) – kambrických nebo ordovických horninách Krkonošsko-
Jizerského krystalinickém komplexu, jednak na stephanských a autunských sedimentech, tj. 
svrchnokarbonských sedimentech. 

 Navštívíte jeden z nejlepších výchozů v podkrkonošské pánvi.

Jílovce a karbonáty rudnického obzoru. 

Jílovce rudnického obzoru.
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při průzkumu lokality je nutno dbát poměrně silného 
provozu na této silnici. 
Nesouvislé defi lé je dlouhé asi 1600 m.

A. Pohled ze silnice 
odkryv, který vznikl při stavbě obchvatu vrchlabí, zkou-
máme od severu k jihu. Můžeme ho rozdělit do tří částí. 

B. Přiblížíme se k odkryvu 
Na severu se vyskytují sericiticko-chloritické fylity s vlož-
kami grafi tických fylitů a žilkami křemene. podle charak-
teru hornin jsou tyto fylity řazeny do krkonošsko-jizer-
ského krystalinika.
Jsou to původně jílovité horniny později přeměně-
né ve fylity. 
ve střední části tohoto zářezu přes tyto horniny transgre-
dovaly ve svrchních prvohorách (paleozoiku) karbon-
ské sedimenty s několika vložkami tufi tických hornin. 
Transgresní plochu však nemůžete pozorovat, protože 
je zakryta kvartérními uloženinami. Na spodu tohoto 
komplexu se vyskytují převážně červenohnědé slepen-
ce, na které nasedají červené a později šedé pískovce 
a prachovce. z porovnání těchto sedimentů s jinými lo-
kalitami a s vrty vyhloubenými v širším okolí vyplývá, že 
tyto sedimenty je možné řadit do vyšší části semilského 
souvrství stáří stephanu C.

v jižní, nejdelší části výchozu převládají šedé a šedoze-
lené prachovité jílovce a prachovce s vložkami jemno-
zrnných pískovců a černých bitumenních jílovců a bitu-
menních vápenců.

při pečlivé prohlídce výchozu najdete v této části vý-
chozu i několik slabých vložek přeplaveného sopeč-
ného popelu, tj. tufitů, a tenké povlaky Cu a U mine-
rálů. v jílovitých sedimentech se vyskytuje větší počet 
druhů krásně zachovaných rostlinných fosilií, např. 
Autunia confernta, Autunia naumanii, Dichophyllum 
flabellifera, Arnhardia scheibei. Byly zde nalezeny mj. 
i paprskoploutvé ryby, žraloci, obojživelníci, tetrapo-
di a také stopy po lezení živočichů – tzv. ichnofosilie. 
Šedé sedimenty jsou vyvinuty ve dvou polohách od-
dělených červenohnědými jílovci a prachovci, ve kte-
rých se místy vyskytují konkrece tvořené ankeritem 
nebo dolomitem. z charakteru sedimentů a z nale-
zených fosilií vyplývá, že tyto horniny řadíme k tzv. 
rudnickému obzoru ze spodní části vrchlabského sou-
vrství. Jeho stáří je autunské. 
Pozor! V  horninách bohatých bitumenem se jak 
na puklinách, tak místy na vrstevních plochách vy-
skytují milimetrové až několikacentimetrové čer-
né, smolně lesklé „žilky“ asfaltu až grafi tu podob-
né polohy. Odborně se označují jako antraxolity. 

Tyto polohy nesbírejte a  neodnášejte si je domů, 
protože jsou silně radioaktivní. 
Základní zjištění: ve střední a spodní části výchozu se 
vyskytují sedimenty. 

 pozorně si prohlédněte fylity. pokuste se v nich najít 
zrnka granátů.
 Určete, kde je podloží a kde nadloží. 
 Nakreslete alespoň část defi lé.
 Jaké jsou hranice mezi vrstvami. Jsou ostré, nebo po-
zorujete pozvolné zjemňování sedimentů? pokud ano, 
kterým směrem?
 Které horniny převládají? 
 Které horniny převládají ve slepencích? Jsou rozdíly 
v jejich zakulacení? 

C. Co znamená střídání různých druhů sedimentů?
Slepence a pískovce střední části výchozu jsou říční-
mi sedimenty. Slepence vznikaly v prostředí podstat-
ně dynamičtějším, postupné zjemňování sedimentů 
svědčí o snižování unášecí schopnosti řeky. Jílovce 
a prachovce se ukládaly buď v aluviální nivě, nebo to 
mohou být uloženiny slepých říčních ramen, resp. je-
zera.
Sedimenty v jižní části výchozu – rudnického obzoru – 
vznikaly dílem ve špatně větraném, tj. anoxickém jezeře, 
dílem v pobřežních bažinách. 

D. Co vidíte lupou
v pískovcích jsou světle šedá zrnka křemene, hojné jsou 
též žlutavé, silně zvětralé živce. Místy se vyskytují i šupin-
ky světlé a tmavé slídy – muskovitu a biotitu. Jílovce jsou 
natolik jemné, že na jejich vrstevních plochách můžete 
pozorovat pouze šupinky slídy a drobné zuhelnatělé 
úlomky blíže neurčitelných rostlin. S přibývajícím množ-
stvím jemných zrnek křemene přecházejí jílovce do pra-
chovců.
E. Měli jste štěstí a našli jste nějaké fosilie?

Annularia stellata.
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vyobrazenou v tomto průvodci, budete muset vyhledat 
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? 

F. Jak zasáhl člověk v tomto území?
při stavbě silnice bylo nutné odlámat část hornin tohoto 
defi lé.

G. Je možné horniny tohoto defi lé využít?
Spíše ne. v minulosti se slepence a pískovce používaly 
jako ne příliš kvalitní stavební kámen. 
 
souvrství
bohdašínské

bohuslavické

trutnovské

chotěvické

prosečenské

vrchlabské

semilské

syřenovské

lumburské

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

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

Malými zlomy porušené rytmické (více méně pravidelné) střídání jílovců a dolomitických vápenců. 
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