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Čas: 3-4 hod.

Středočeský kraj 

GPS: 49°48‘48“N, 13°56‘31“E

Štěpán Rak
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Úvod
 Stejně jako Skryje u Křivoklátu či moravská obec Čelechovice na Hané mají také Jince ve svém 

obecním znaku trilobita. Na Jinecko se za trilobity jezdí již více než 200 let a tato oblast se stala právem 
klasickou lokalitou, kde – jako na málokterém místě v celé České republice – lze celkem snadno narazit 
na celý trilobitový krunýř. Dnes je ale velká část lokalit v samotných Jincích buď ve vojenském újezdu 
(vrchy Vystrkov či Koníček), nebo se jedná o přísně chráněné lokality (vrch Vinice), kde není radno sbírat 
ani v suti. Přece jen však v blízkém okolí Jinců stále najdeme pár míst, kam lze beztrestně zabloudit 
a prohrabáváním suti vyzískat krásné exempláře vládců prvohorních moří. Jedním z nich, a nutno říci, že 
asi nejlepším, je proslulá Felbabka – Ostrý vrch. 
Jistě není bez zajímavosti, že podobně jako v případě Skryjí se veškerá historická pozornost soustředí 
na osobu Joachima Barranda, jemuž bývá často přisuzováno vědecké prvenství. Fakta však říkají něco 
naprosto odlišného. Tedy především dochovaná korespondence.  Velmi vědecky přesné (až tak, že 
dodnes je možné podle kreseb trilobity určit do druhů!) zobrazení jineckých trilobitů nalezneme 
např. na jedné z tabulí, které provázejí dopis Františka Josefa Kinského významnému přírodovědci 
Ignáci Bornovi, která je datována  r. 1775. Joachim Barrande se narodil až roku 1799 a nejprve studoval 
polytechniku ve Francii a o českých trilobitech neměl zřejmě ani ponětí. Jeho stěžejní dílo, kde zobrazil 
jinecké formy, pak pochází z roku 1852. Jinecko dodnes nabízí téměř nevyčerpatelné možnosti objevů, 
a to zdaleka ne jen trilobitů, ba naopak, vědecky jsou zhodnoceny především nálezy doprovodné, 
netrilobitové fauny.
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Conocoryphe sulzeri. Paradoxides gracilis. Ptychoparia striata.

Tabule Kinského z roku 1775.
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Nejznámější jsou výskyty kambria (první periody star-
ších prvohor) ve středních Čechách. V Barrandienu jsou 
dvě téměř spolu sousedící oblasti. Na severozápadě je 
to oblast skryjsko-týřovická, na jihu oblast příbramsko-
-jinecká. Sedimentace v příbramsko-jinecké pánvi začí-
ná již ve spodním kambriu. Na hrubozrnná klastika (sle-
pence, pískovce) spodního kambria, která tvoří několik 
souvrství, navazuje ve středním kambriu sedimentace 
mořská. Té však předchází vznik lagun a jezer v době 
sedimentace holšinsko-hořického souvrství. Jemné je-
zerní sedimenty paseckých břidlic z tohoto souvrství 
poskytly nejstarší zjištěnou makrofaunu našeho území. 
Vůdčím členovcem je v ní členovec Kodymirus vagans, 
doprovázený vzácnějším Kockurus grandis a korýšem 
Vladicaris subtilis. V týchž vrstvách byly nalezeny vlákni-
té řasy a ichnofosilie. Toto společenstvo je nepochybně 
brakického nebo sladkovodního původu, neboť v něm 
chybí jakákoliv typická mořská fauna. Jezera a laguny 
byly pravděpodobně napojeny na dnes nezachovaný 
mořský prostor dále k jihu.  
Skutečná mořská sedimentace jinecko-příbramské ob-
lasti začíná ve středním kambriu. Mořské sedimenty 
jineckého souvrství jsou výlučně klastické (pískovce, 
prachovce, břidlice) a poskytly světově proslulou a mi-
mořádně bohatou faunu. Střední kambrium je známo 
ze Železných hor u Heřmanova Městce, kde byly v dro-
bách a prachovcích vzácně zjištěny shodné trilobitové 
druhy s jineckým souvrstvím Barrandienu. Kambrium se 
předpokládá i v metamorfovaných „ostrovech“ v plášti 

středočeského plutonu, paleontologicky však jejich stáří 
nebylo prokázáno. 

Za trilobity na Felbabku 
Na samotnou lokalitu se dostaneme velmi lehce – je 
dosažitelná vlakem a pak snadno dostupná pěšky. Ze 
zastávky Rejkovice, kam jezdí vlak např. z Berouna, 
projdeme k malé kapličce, přejdeme Litavu a vydáme 
se vlevo na křižovatce, kde je již Felbabka značená, ko-
lem Hejdova dvora – nově obnoveného statku a koň-
ských ohrad po pravé straně. Po cca 1,5 km od nádraží 
vejdeme po asfaltové silnici do lesa a po pravé straně 
si pak po cca 300 m povšimneme malé pěšinky. Tou 
se pustíme do mírného a pak velmi strmého kopce 
malým korytem, vymletým vodou. Samotnou lokali-
tu, která je od silnice vzdálena cca 300 m,  poznáme 
velmi snadno – po levé straně lesní strouhy spatříme 
neomylné haldy a vykopané jámy především po ko-
merčních sběratelích.   
Jámy a velmi rozlehlá suťová pole sběratelům nahrávají, 
neboť nemusejí kopat (což je mimochodem přísně za-
kázáno!), ale stačí jen trpělivě prohlížet a proklepávat již 
vytěžené bloky zelenavých břidlic v lese. Jistě po chvíli 
narazíme na četné zbytky trilobitů, především neúplné 
hlavové štíty bez volných lící – tzv. kranidia – velmi hoj-
ného druhu Paradoxides gracilis a na části Conocoryphe 
sulzeri. Právě na Felbabce platí pravidlo, že čím déle zde 
jsme, tím více nálezů získáme. Kromě asi třiceti druhů 
trilobitů jsou odsud popsáni četní ostnokožci, hyoliti, 
ramenonožci, houby, členovci a celá řada velmi výjimeč-

ných a vědecky nesmírně cenných zkamenělin. V sutích 
můžeme při troše štěstí dokonce narazit také na vývojo-
vá stadia trilobitů. 
Jinecké břidlice oplývají velkým bohatstvím a právě Fel-
babka nabízí nepřeberné množství neprobrané sutě. 
Není divu, že patří k hojně navštěvovaným lokalitám. 

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

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

Tabule J. Barranda s trilobity od Jinců z roku 1852.


