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Čas: 1 hod.
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Středočeský kraj 

GPS: 50°36‘05“N, 15°13‘22“E

Václav Ziegler

Klučov u Českého Brodu –  
blanická brázda

Klučov

Český Brod
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1. Klučov – lom

1.



3

VYCHÁZKA
Kl

uč
ov

 u
 Č

es
ké

ho
 B

ro
du

 –
 b

la
ni

ck
á 

br
áz

da

vzorků) a lupu, abyste si mohli prohlédnout strukturu 
horniny a minerály na místě samém. Dobré je také s se-
bou mít zabezpečenou lahvičku octa (8 %). Důležitý je 
také fotoaparát, neboť ne vše se vám podaří zakreslit 
a fotodokumentace je fotodokumentace. I třeba vaší 
exkurzní skupiny.

Charakter krajiny
Charakterizujte vlastními slovy krajinu a její reliéf!
Okolí exkurzní lokality je součástí nevýrazně zvlněné 
paroviny Českobrodské tabule, která dále k jihu pře-
chází ve Středočeskou pahorkatinu. Do středu této ta-
bule zasahuje severní okraj blanické brázdy, která počíná 
severně od Klučova v nedalekých Kounicích. Lokalita 
se nachází na  východním okraji blanické brázdy, 

která se pak dále táhne k Blaníku přes Tábor a Čes-
ké Budějovice až do Rakouska. Kromě výrazné změ-
ny hornin a barvy půd není zde v terénu nijak nápadně 
omezena. Východní okraj, tvořený horninami kutnohor-
ského krystalinika, překrytými usazeninami české křídy 
a kvartérními sedimenty, přechází pozvolně do mělké 
prolákliny blanické brázdy. Na západním okraji (u Rozto-
klat) blanická brázda přechází rovněž pozvolně do Praž-
ské plošiny. Jen svahy při pohledu směrem východním, 
které jsou nad Klučovem, Lstiboří a Bylany, dávají tušit 
okrajové zlomy brázdy.

Průzkum lokality
Konečně jsme došli na lokalitu. Nezůstaneme stát 
na úzké silnici a sejdeme na plošinu před profilem. Sto-
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Úvod
 Bulánská (bulánecká) brekcie patří 

k zajímavým permským sedimentům blanické 
brázdy a je vyvinuta pouze v severní části 
brázdy, v okolí Českého Brodu. Dosahuje mocnosti 
přes 50 m a v profilu u památníku osvoboditelům 
je dobře odkryto asi 25 m mocnosti brekcie. I když 
jsou stěny zarostlé zde vysázenou zelení (topoly 
bílé), jsou dobře přístupné a kromě toho se 
na spodní ploše před profilem nacházejí jednotlivé 
balvany, z nichž se poměrně snadno odebírají 
vzorky. K fotografování je nejlepší odpoledne, kdy 
na profil dopadá světlo od západu.

Start a cíl exkurze
Na této exkurzi se seznámíme se zajímavým členem se-
dimentů blanické brázdy, s tzv. bulánskou (správně by 
mělo být buláneckou) brekcií. Nejlépe je odkryta v ka-
tastru obce Klučov u Českého Brodu při silnici z Klučo-
va do Poříčan v místech, kde se nachází malý památník 
osvoboditelům z roku 1945 – několik desítek metrů 
za posledním domkem v Klučově, po pravé straně sil-
nice. Do Klučova se pohodlně dostanete vlakem a ze 
zastávky k profilu je to přibližně 1 km pěší chůze. Nad 
profilem se nachází významné archeologické naleziště 
slovanského hradiště. Zpět k vlaku se dostanete stejnou 
cestou, nebo se můžete projít pěšky až na nádraží do Po-
říčan (cca 2,5 km).

Vybavení
Rozhodně si s sebou vezměte geologické kladívko 
(nemáte-li, poslouží i zednické či obyčejné), neboť jste 
na geologické exkurzi. Zde bude k odebrání vzorků 
skutečně zapotřebí, neboť hornina je pevná. Nezapo-
meňte na tužku, zápisník, skládací či pásmový metr, 
staré noviny (na zabalení odebraných geologických 

Okolí profilu s pomníčkem.
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Profil.
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jíme nyní v místech, kudy prochází blanická brázda. Jako 
brázdy se u nás tradičně označují tektonicky omeze-
né příkopové propadliny ssv.-jjz. směru, které jsou 
vyplněny permokarbonskými uloženinami a leží v již-
nějších částech Českého masivu. Kromě brázdy blanic-
ké sem spadá i brázda boskovická, případně jihlavská. 
V blanické brázdě je souvislejší výplň zachována jen v její 
severní části, v okolí Českého Brodu a Kostelce nad Čer-
nými lesy. Jižněji vyznačují průběh brázdy jen izolované 
výskyty permokarbonských usazenin. Kromě typických 
pískovců, jílovců a slepenců se v blanické brázdě vysky-
tovaly i slojky černého uhlí a antracitu a také zrudnění 
minerály stříbra, olova, zinku, mědi a zlata. 

1. Jednou ze zajímavých hornin východního okraje 
pánve je permská bulánská (bulánecká) brekcie. 
Brekcie je klastická (úlomkovitá) hornina složená 
z  částic větších jak 2 mm. Částice jsou ostrohranné, 
nedostatečně vytříděné podle velikosti a zpevněné. Díky 
jílovitému tmelu však bulánská brekcie velmi rychle zvě-
trává. Bulánská brekcie je tvořena nevytříděným, 
hrubě úlomkovitým materiálem (některé úlomky 
mají velikost i desítek decimetrů). Materiál pochází z ne-
dalekého východního okolí brázdy, kde při jeho vzniku 
zvětrávaly horniny kutnohorského krystalinika. Stáří bu-
lánské brekcie se odhaduje téměř na 300 milionů let. 
Prohlédněte si jak stěnu profilu, tak i vzorky, které se vám 
určitě podaří odebrat, a vše řádně zdokumentujte.                  
2. Řekli jsme si, že brekcie je složena z nevytříděného, 
hrubě úlomkovitého materiálu. Jak tedy asi vznikla? 
Rozvětralý materiál prodělal krátký transport, než 
se dostal do pánve. Buď ho přinesla nějaká krátká řeka, 
nebo ho lijáky při prudkých bouřích spláchly z okraje 
pánve do jejího nitra. Ještě jednou se zaměřte na ode-
brané vzorky a snažte se určit, z jakých hornin jsou úlom-
ky tvořící brekcii. Určitě budou převládat různé typy rul, 
amfibolity a migmatity. 

3. V takovém bouřlivém prostředí se zkameněliny téměř 
nenacházejí. Byla by velká vzácnost zde nějakou najít. 
Bouřlivý splach a pohyby ostrohranných horninových 
úlomků dokázaly spolehlivě zničit pozůstatky života. 
Brekcie nejsou vhodným prostředím pro zachová-
ní zkamenělin.  
I když jste na lokalitě nenašli žádné zkameněliny, nemu-
síte být smutní. Máte určitě několik zajímavých vzorků 
brekcie, na nichž můžete dokumentovat její vznik i slo-
žení. Hlavně si vzorky řádně označte, abyste je pak mohli 
ve škole dobře popsat. Stačí, když si uvedete kdo, kdy 
a kde sbíral a z jakého místa profilu byl vzorek odebrán. 
Cestu zpátky si naplánujte hlavně podle odjezdu vlaku. 
Vlaky zde sice jezdí každou chvíli, ale i tak je mrzuté, kdy-
by vám ten váš ujel před nosem!
 
Úkoly a otázky po exkurzi  
nikoliv už v terénu, ale ve škole 
1. Výborně! Už jsme zase ve škole a přinesli jsme si z exkur-
ze spoustu materiálu, spíše však fotografií a nákresů a po-
pisů. Je potřeba materiál utřídit, seřadit a popsat. A nako-
nec vybrat takové vzorky, které se nám budou hodit nejen 
na výuku, ale třeba k uspořádání výstavky z exkurze. Takže:

Bulánská brekcie.
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Detail bulánské brekcie.
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Další průvodce pro výlety do terénu lze stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:

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

2. Nejdůležitějšími  exponáty jsou horniny a minerály, 
které jste na exkurzi sebrali. Popište je s pomocí literatu-
ry, páni učitelé vám určitě rádi pomohou. Také překres-
lete své náčrtky do čitelné podoby a nechte zhotovit 
fotografi e. A nezapomeňte na mapku exkurze!
3. Už máme i nákresy a fotografi e a popisy? Opět výbor-
ně! A protože vaši spolužáci, starší i mladší, by rádi věděli, 
co jste všechno při exkurzi nalezli, připravíme pro ně 
výstavku. Ti starší vám budou závidět, neboť oni na ta-
kové exkurzi nebyli, ti mladší se na takovou exkurzi budou 

těšit. Na škole je určitě nějaká uzavíratelná vitrína, kterou 
umístíme na volně přístupném a dobře osvětleném místě. 
Na zadní stranu vitríny upevníme popsané nákresy a foto-
grafi e, na volnou plochu pak umístíme vzorky materiálů, 
k nimž připojíme stručné a výstižné popisky. A výstavka je 
hotová a myslím si, že se rádi podívají i páni učitelé. 
4. Pokuste se zrekonstruovat zdejší krajinu v době vzniku 
zdejších hornin. Moc vám pomůže odborná literatura! 
A svou rekonstrukci dejte také na výstavku! 
Tak hodně zdaru!  Bulánská brekcie.
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A ještě ta doporučená literatura!
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