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Čas: 5 hod.

Lom Kosov u Berouna

Středočeský kraj 

GPS: 49°56‘17,25“N, 14°3‘8,15“E

Štěpán Rak
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1. Beroun – železniční stanice  2. lom Kosov
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Úvod
 Z Berouna se dáte směrem na Koněprusy nahoru přes viadukt do strmého kopce. Za posledním domkem vpravo uvidíte velkou budovu charity a před ní odbočíte 

vpravo. Pokud jdete pěšky, můžete využít zkratku za domky před zatáčkou k vrcholu (jmenuje se Strampoušek). Po 300 metrech minete vodní nádrž. Auto můžete 
zaparkovat vlevo u kapličky na malém náměstí. Po silnici za kapličkou se vydáte pěšky do lomu. Po cca 150 m minete sklad firmy Chalupecký a obejdete závoru. U tří 
velkých kamenů se pustíte strmou lomovou cestou dolů, budete přitom muset překonat padlý strom. Dojdete do lomu a zde je nádherné čiré jezírko s raky, hluboké 
téměř 12 metrů. Můžete jít lomem, nebo zpět a po asfaltkách nahoru do vyšších pater.  

Z historie lomu Kosov
Lom Kosov u Berouna byl otevřen Králodvorskou cemen-
tárnou v roce 1909. Surovina byla zpočátku odvážena 
do cementárny koňskými povozy, ovšem už v roce 1911 byl 
lom spojen s cementárnou visutou nákladovou lanovkou. 
Pohonná jednotka lanovky byla umístěna na Kosově, 
napínací zařízení pak v Králově Dvoře. Podpěrné sloupy 
byly dřevěné. V té době již byla fronta lomu dostatečně 
otevřena a do lomu byl pořízen kolejový parní nakladač.
Princip těžby byl takový, že podél stěny byla postavena 
kolejová dráha, po které se nakladač pohyboval. Souběž-Celkový pohled na lom Kosov.

Schéma lomu Kosov s jednotlivými etážemi.  
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ně s touto dráhou vedla další, na které stál dřevěný zá-
sobník. Aby nedocházelo ke zbytečným prostojům a aby 
byly vozíky plněny rovnoměrně, surovina se nenakládala 
přímo do vozíků, nýbrž do zásobníku. Vedle zásobníkové 
dráhy byla postavena polní drážka o rozchodu 650 mm, 
na které byly ze zásobníku plněny vozíky a koňmi odváže-
ny ke stanici lanovky. Vozíky samotné měly odnímatelnou 
korbu, která se pak zavěsila na lanovku.
Lom byl postupně zahlubován, až ho nakonec otevřeli 
ve dvou etážích. Vozíky pak byly vytahovány k lanovce 
šikmým řetězovým výtahem. Surovina se rozpojovala 
trhacími pracemi. Později byl lom vybaven vrtnými kladi-
vy na stlačený vzduch.
V roce 1931 prošla lanovka důkladnou rekonstrukcí. Dře-
věné sloupy byly nahrazeny železnými, byly zřízeny čtyři 

nové sloupy a nosná i tažná lana vyměněna za silnější. 
Po této rekonstrukci se rychlost lanovky pohybovala 
okolo 2,5 m/s. Jeden naložený vozík vážil 1192 kg (522 kg 
prázdný vozík, 670 kg zátěž). Sled vozíků byl 43 m, takže 
hodinový výkon lanovky se v ideálním případě pohybo-
val okolo 140 t/h. 
Za druhé světové války odmítali majitelé v době země-
dělských prací své koně pronajímat, a Kosov se tak do-
stal do problémů s dopravou. Z toho důvodu byla v roce 
1940 zakoupena od firmy Orenstein a Koppel dieselová 
lokomotiva typu RL 1c. O rok později pak byla přistavěna 
malá dřevěná remíza.
V roce 1941 těžba v lomu Kosov utichá. Lom je v té době 
otevřen dvěma etážemi na úrovni 358 m n. m. a 378 m n.  
m. při šířce 230 m a délce 210 m.

Geologický význam lomu Kosov
Z geologického a paleontologického hlediska se jedná 
o významnou a výjimečnou lokalitu silurských (silur 
– 3. perioda starších prvohor) hornin. V celkem sedmi 
etážích (tedy patrech lomu, z nichž první je to nejvyšší) 
zde vystupují kompletní sledy černých břidlic, vápni-
tých břidlic s konkrecemi, celé škály vápenců, dále jsou 
zde významně zastoupeny vulkanické horniny, přede-
vším bazaltové tufy, sopečné výlevy, charakteristické 
sopečné pumy a tufitické vápence.
V lomu Kosov vystupují především vápence a břidlice 
kopaninského souvrství, v nejvyšší části pak také nej-
mladší a nejmělčí polohy souvrství přídolského s vý-
znamnými nálezy suchozemských cévnatých rostlin, 
tzv. psilofytů. Lom Kosov je významnou lokalitou, 
odkud byly popsány zuhelnatělé zbytky rostliny rodu 
Cooksonia, což svědčí o lokálně hojném osídlení souše 
primitivními rostlinami již v siluru.

Černé břidlice – spodní etáž s jezírkem 
Ve spodní etáži (tolik proslavené svým jezírkem) si 
po překonání stromu ve svahu a krkolomné cesty  
kolem železných vrat povšimneme na dně lomu a vle-
vo skalního masivu tvořeného černými vrstevnatými 
břidlicemi. 
Tyto černé „graptolitové břidlice“ jsou typickým se-
dimentem. Vznikaly v tzv. anoxickém (bezkyslíkatém) 
prostředí (podobné dnes známe např. z Černého moře) 
na dně, kam spadly mrtvé schránky graptolitů (po-
divných polostrunatců, jejichž tělo bylo tvořeno sou-
stavou organických koster s typickými „zoubky“, v nichž 
přebývali mikroskopičtí živočichové – podobně jako 
dnes v korálech). Jelikož na dně bez přístupu kyslíku 
nedošlo k následnému rozpadu jejich těl ani k sežrání 
mrchožrouty, graptoliti se nám zachovali dodnes. Vědci 
jsou schopni podle jejich specifických koster stanovit 
určité stratigrafické stáří daných vrstev, a graptoliti tak 
slouží jako vůdčí zkameněliny na celém světě.    

Stratigrafické schéma siluru v Barrandienu, převzato podle Chlupáče et al. (2002).
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Především ve spodním patře (7. etáži) jsou cestou k je-
zírku vlevo ve skalní stěně patrné kulovité konkrece. 
Jedná se o sedimentární struktury vzniklé na mořském 
dně, dosahující různých rozměrů od několika cm až 
do dm, bývají velmi kompaktní a často obsahují pyrit. 
V Berouně se s těmito konkrecemi setkáme jako s deko-
račním kamenem na četných skalkách a zahrádkách.   

Sopečné pumy 
Ve spodní etáži i v etážích vyšších se hojně vyskytují 
kulovité či oválné černozeleně zbarvené útvary. Jedná 
se o památku na zdejší pravěkou sopečnou činnost 
– máme co do činění se sopečnými pumami, které 
koneckonců vznikají dosud téměř na všech činných 
sopkách. Zde je můžeme důkladně studovat, přede-
vším pak jejich strukturu, která se podobá cibuli. Od 
vnitřního jádra, které ztuhlo jako první, se postupně vli-
vem zvětrávání odlupují další a další vrstvy. Ve skalním 
masivu jsou pak instruktivně odkryta střídání klidné se-
dimentace černých břidlic a náhlých sopečných výlevů, 
po nichž opět následovaly klidné podmínky.     

Synklinála a antiklinála
V geologii má vše svůj název, jen minimum z nich má 
ale český ekvivalent. Pokud se geolog podívá na vrstvy, 
uvidí synklinálu či antiklinálu, zatímco obyčejní lidé vidí 
různě zvrstvené skály. Pokud má vrstva oblouk nahoru 
a připomíná tak písmeno „A“, jde o tzv. antiklinálu, po-
kud je ve tvaru písmene „U“ či „V“, pak jde o synklinálu 
(no, zde logika podle tvaru písmen mírně pokulhává, 
můžeme si ale představit spodní vlnku písmene „S“ 
a pak v tom jistý smysl nacházíme…) 

Různé typy graptolitů (Petránek 1993).

Konkrece ve skalním profilu lomu Kosov. 
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Sopečná puma v lomu Kosov.
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Antiklinála a synklinála v lomu Kosov.
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Schematická kresba kostry graptolita. Z www stránky 
Západočeské univerzity v Plzni.
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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

Hlavonožcové („orthocerové“) lavice
Hlavonožce zná snad každý, ať už olihně, chobotnice, 
sépie či obří krakatice. Tito predátoři a nejdokonalejší 
zástupci měkkýšů žili již v dávném pravěku a právě silur 
se stal jejich doménou. 

Došlo k jejich celosvětovému rozšíření a k vytvoření sto-
vek a stovek druhů a různých forem. Nejčastěji nacházíme 
zkameněliny jejich rovných schránek (tzv. orthocerů), 
méně hojné jsou pak zahnuté či stočené formy. Na rozdíl 
od dnešních hlavonožců (výjimkou je jen loděnka hlu-
binná) měli ti pravěcí pevné vnější schránky a právě ty 
patří v lomu Kosov k četným nálezům, především pak 
v horní etáži, kde mnohdy tvoří celé vrstvy vápenců.  

Trilobiti lomu Kosov
Co by to bylo za lokalitu bez trilobitů? Samozřejmě že v 
lomu Kosov je trilobitů celá řada, jistě desítky forem, celí 
jedinci však obecně (až na výjimky, jako třeba Jince, Lo-
děnice či právě lom Kosov!) patří k velkým vzácnostem. 
Celé exempláře trilobitů ve větším množství se vyskytují 
pouze v horní etáži lomu Kosov. V tence vrstevnatých 
nazelenalých břidlicích, jež sběratelé výstižně nazývají 
„dřevotříska“, nacházíme drobné, většinou bíle fosilizo-

vané zbytky krunýřů trilobitů. Nejčastějšími druhy jsou 
Acantalomina (Diacanthaspis) minuta a Harpidella misera, 
z nichž ten první je výrazně trnitý, zatímco druhý má 
úzké protažené tělo.

Orthocerová lavice v lomu Kosov.
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Trnitý trilobit Acantalomina (Diacanthaspis) minuta z lomu Kosov. 
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Doporučené www odkazy
Muzeum Českého krasu Beroun: http://muzeum-beroun.cz/
Chlupáčovo muzeum historie Země: http://www.natur.cuni.cz/geologie/chlupacovo-muzeum
Multimediální mineralogicko-petrografi cký exkurzní průvodce po území Čech: http://pruvodce.geol.cechy.sci.muni.cz/index.htm


