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Čas: 2 hod.

Liberecký kraj 

GPS: 50°37‘85“N, 15°14‘17“E

Václav Ziegler
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1. vápencový lom s krasovými jevy

1.
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Úvod
 Říká se mu „vápencový“ lom. Je tak i označen 

v turistické mapě 1 : 50 000, č. 19, z roku 1991. 
Jenže hornina, která se zde před lety těžila, nebyla 
vápenec. Severní částí Koberov totiž probíhá 
důležitý zlom, kterému se říká lužická porucha. 
Podle něj byla vyzdvižena zemská kra severně 
od zlomu a dlouhodobá eroze pak odkryla horniny 
železnobrodského krystalinika, které je jižní 
součástí krystalinika krkonošsko-jizerského. 
Horniny železnobrodského krystalinika se usadily 
jako břidlice a vápence ve staroprvohorním moři 
v období, které je od nás vzdáleno 450–400 
milionů let. V době variského vrásnění prošly 
metamorfními geologickými procesy a změnily se 
na horniny přeměněné – fylity a krystalické 
vápence neboli mramory. V jedné takové čočce 
mramorů byl založen zdejší lom. 

Start a konec exkurze 
Do Koberov u Železného Brodu se dostanete autobu-
sem buď z Turnova, nebo ze Železného Brodu. Od za-
stávky autobusu je „vápencový“ lom vzdálen necelé dva 
kilometry po silnici směrem na Železný Brod. Lom (dnes 
již bývalý) se nachází po pravé straně silnice a vstup 
k němu vede okolo skládky odpadu, který se sem vozí 
od počátku sedmdesátých let minulého století. Přesto 
se zpevněnou lomovou cestou dostanete až do lomu 
samotného. Cesta zpět je stejná. Pozor! Pokud sem poje-
dete zájezdovým autobusem, ten zde zaparkovat nemů-
že, zastavit na nástup či výstup však ano.

Vybavení
Rozhodně si s sebou vezměte geologické kladívko  
(nemáte-li, poslouží i zednické či obyčejné) pro odběr 

Lom v Koberovech.
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geologických vzorků. Dále pak tužku, zápisník, skládací 
či pásmový metr, staré noviny (na zabalení odebraných  
geologických vzorků) a lupu, abyste si mohli prohlédnout 
drobné minerály a zkameněliny na místě samém. K této 
exkurzi si také připravte turistickou mapu 1 : 50 000  
Český ráj, č. 19, a to buď z roku 1991, či nějaké novější vydá-
ní. Dobré je také s sebou mít zabezpečenou lahvičku octa  
(8 %). Důležitý je také fotoaparát, neboť ne vše se vám 
podaří zakreslit a fotodokumentace je fotodokumenta-
ce. A jak se nám bude hodit po návratu do školy!

Charakter krajiny
Charakterizujte vlastními slovy krajinu a její reliéf!
Lom se nachází asi v  polovině strmého svahu se-
verozápadního úbočí Kozákova. Svah končí zhruba 
na kótě 438 m n. m. u osady Mudálov severozápadně 
od lomu a od lomu stoupá jihovýchodním směrem až 
k osadě Dlouhý s nadmořskou výškou 523 m n. m. Tímto 
svahem byla vybudována silnice, která spojuje Koberovy 
se Železným Brodem. Silnice probíhá v nepřehledném 
lesním terénu zhruba po vrstevnici. Nad silnicí (po pravé 
straně na Železný Brod) byl otevřen zdejší lom. 
Pokud jste už vystoupili z autobusu či došli na místo  
určení pěšky, pojďme do lomu, abychom ho prozkoumali.

Průzkum lokality
Po lomové cestě vstoupíme podle skládky odpadu 
do areálu bývalého lomu. Je založen v čočce přeměně-
ných vápenců železnobrodského krystalinika. To 
se dnes pokládá za  součást krkonošsko-jizerské-
ho krystalinika a  jeho geologická historie začíná  
v ordoviku.
1. Jeho spodním a velmi výrazným členem jsou po-
krývačské fylity železnobrodské, vzniklé v hlubo-
kovodním prostředí jako flyšové sedimenty. Do nadloží 
následují vulkanity tzv. železnobrodského komplexu 
a metakvarcity. Všechny tyto horniny jsou ordovické-
ho stáří. Silurského stáří jsou pak metamorfova-

né graptolitové břidlice (grafitické fylity) a  naše 
krystalické vápence (mramory). Devonskými ulo-
ženinami jsou některé přeměněné vápence a fyli-
ty, přesvědčivé paleontologické doklady pro devonské 
stáří těchto hornin však dosud chybějí. V okolí lomu, při 
silnici, zastihneme dnes zahliněné výchozy grafitických 
břidlic, v okolí Železného Brodu pak pokrývačské fylity 
železnobrodské. Zkuste z takového místa odebrat vzor-
ky hornin. 
2. Zdejší mramory nejsou úplně čistě vápencového 
složení. Mají značnou příměs uhličitanu hořečnatého, 
protože je během zpevňování horniny a vlivem tlaků 

a teplot při metamorfóze prostoupily hořečnaté roztoky. 
Zůstaly však krystalickými vápenci, neboť hořečnatých 
roztoků nebylo tolik, aby přeměnily vápence na dolomi-
ty. Ovšem při vrásnění vznikly již v pevných horninách 
četné praskliny, které byly později vyplněny kře-
menem. Takové horniny se tu tedy těžily jako stavební 
materiál. 
3. Musíme však dodat, že ve stejných horninách vznikl 
v nedalekém Bozkově kras. I  zdejší mramory pod-
lehly slabému zkrasovění. Nad lomem jsou vyvi-
nuty mělké závrty a v dutinách mramorů se vytvořily 
krápníky. Těsně pod povrchem, kde působil dešťový 

Fylity.
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ron erozi, byly z mramorů vypreparovány složité kře-
menné struktury, které ukazují průběh prastarých 
prasklin mramorů vyplněných právě křemenem. Zkus-
te najít takový vzorek zdejší horniny. Nemusíte kvůli 
tomu bušit do stěny lomu, stačí se podívat po úlom-
cích horniny po těžbě. 
4. Zdejší mramory jsou poměrně jemnozrnné. 
Chemicky jsou to uhličitany převážně vápníku, a měly 
by tedy po kápnutí octa šumět. Zkusme to. Šumí. A co 
ostatní minerály? Chceme-li v hornině hledat některé 
minerály, musíme se zaměřit na pukliny či praskliny. 
Praskliny, které byly vyhojeny křemenem, jsme už určitě 
objevili, ale co další minerály? Někdy se na větší pukli-
ně najdou malé klencové krystaly kalcitu či nahnědlé 
malé sloupečky aragonitu. Šedé až žlutošedé stébel-
naté až vláknité agregáty patří wollastonitu a narůžo-
vělé zrnité agregáty zase dolomitu. Ten je tu však vel-
mi vzácný. Pokud najdete na puklině nějaké minerály, 

snažte se odebrat opatrně vzorek tak, abyste minerály 
nerozbili.
Těžba ve zdejším lomu odhalila zajímavý kus pradávných 
dějin kraje pod Kozákovem. Škoda jen, že ty nejzajíma-
vější části lomu byly v nedávné době překryty odpadky 
a nemohou být dnes studovány.  
Všechny odebrané vzorky si na cedulky důkladně popiš-
te (kde jste je sebrali, kdy jste je sebrali a kdo je sebral) 
a zabalte i s cedulkami do přinesených starých novin, aby 
se neotloukly a nepomíchaly. Řádně si lom vyfotografujte 
i zakreslete, určitě vám to pomůže ve škole při dalším stu-
diu vzorků. A nyní se vydáme na zpáteční cestu. 

Úkoly a otázky po exkurzi  
nikoliv už v terénu, ale ve škole 
Výborně! Už jsme zase ve škole a přinesli jsme si z ex-
kurze spoustu materiálu. Horniny už máme určené a po-
psané, ale teď ty minerály a zkameněliny. I ty jdou určit 

za pomoci odborných atlasů a klíčů, jejichž seznam je 
na konci povídání o exkurzi. Takže:
1. Dáme se do určování přineseného materiálu; po-
kud si nebudeme vědět rady, páni učitelé rádi pomohou; 
a když ne, tak určitě bude nějaký odborník v nejbližším 
muzeu.
2. Už máme i nákresy a fotografie? Opět výborně! A pro-
tože 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 ško-
le je určitě nějaká uzavíratelná vitrína, kterou umístíme 
na volně přístupném a dobře osvětleném místě. Na zad-
ní stranu vitríny upevníme popsané nákresy a fotografie, 
na přední plochu pak umístíme horniny a zkameněliny, 
k nimž připojíme stručné a výstižné popisky. A výstavka je 
hotová a myslím si, že se rádi podívají i páni učitelé. 
Tak hodně zdaru!  

Zdejší krystalické vápence.
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Detail wollastonitu.
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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
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