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Čas: 5 hod.

Moravskoslezský kraj 

GPS: 49°51‘59“N, 18°15‘54“E

Martin Sivek, Jiří Pešek
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1.–2. částečně zasucené výchozy prachovců, jílovců a černouhelných slojí
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Úvod
 Účastníci této exkurze navštíví jeden z nejlepších výchozů hornin mississippu, tj. spodního karbonu, 

v české části hornoslezské černouhelné pánve na úpatí vrchu Landek v městské části Petřkovice na severním 
okraji Ostravy. Historická část města byla postavena na produktivním (uhlonosném) karbonu, tj. jedné 
z mladších paleozoických (prvohorních) jednotek.
Tato lokalita se vyskytuje na levém břehu řeky Odry. Ve víceméně souvislém defilé, dlouhém asi 1250 metrů, 
jsou odkryty horniny dvou spodních jednotek ostravského souvrství – svrchní část vrstev petřkovických 
v západní části této lokality a směrem na východ spodní část vrstev hrušovských.
Navštívíte lokalitu, která je označena jako přírodní památka.

Přístup na lokalitu
Na lokalitu dojdete z Petřkovic po červené turistické znač-
ce přes areál bývalého Dolu Anselm (dnes LANDEK PARK) 
směrem na Koblov. Výchozy karbonu se vyskytují už v nej-
západnější části vrchu Landek, vlastní exkurzní lokalita však 
začíná až u zadní (východní) brány dolu. Nesouvislé defilé 
končí těsně před mostem přes řeku Odru v Ostravě-Koblo-
vě. Na lokalitu je možný přístup i z této strany – tj. od výcho-
du, ale začít studovat defilé z opačné strany je vhodnější.
Sami zjistíte, proč byste měli začít studovat defilé 
od západu. 

Výchoz sloje Neočekávaný v petřkovických vrstvách. 
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Landek je nejen nádherným, dobře přístupným geolo-
gickým odkryvem, ale také jedinečnou archeologickou 
lokalitou. Bylo zde nalezeno asi 46 mm velké torzo ženy 
– tzv. Landecké Venuše, vyřezané z červeného hemati-
tu pravěkými lovci, kteří zde sídlili před 23–21 tisíci lety. 
S touto lokalitou je také spojováno jedno z nejstarších 
použití uhlí lidmi.   
V bezprostřední blízkosti západně od této lokality je zná-
mé hornické muzeum LANDEK PARK. 

Vybavení na exkurzi
Na exkurzi je třeba vzít si vhodné terénní oblečení, hel-
mu, dobré boty, kladivo, zápisník a psací potřeby. Je dob-
ré mít po ruce i malou lupu. Hodí se i geologický kom-
pas, kterým můžete měřit směr a sklon vrstev. Pokud si 
chcete odnést vzorky hornin nebo nalezené fosilie, po-
třebujete nejlépe papírové či igelitové pytlíky, nebo ales-
poň noviny, do kterých své nálezy zabalíte i s popiskem. 
Na cedulky s popiskem stačí asi 10 × 6 cm velké kousky 
papíru. Na ně napíšete název horniny nebo jméno nale-
zené fosilie, pokud ji dovedete na místě určit, a lokalitu. 
Je dobré připojit i datum a jméno sběratele.  

Charakter krajiny
Skalní defilé těsně sousedí se starou hornickou cestou 
mezi Petřkovicemi a Kobkovem. Přibližně uprostřed něj 
je soutok řek Odry a Ostravice. Odtud zřejmě pochází 
název tohoto vrchu (Land Ecke – německy kout země). 

 Charakterizujte krajinu a její reliéf.

A. Průzkum lokality
Nejprve projděte podél celého defilé a teprve potom 
se s horninami na této lokalitě seznamujte blíže.   

B. Průzkum lokality zblízka
Téměř souvislé skalní defilé je asi 1250 m dlouhé a deset, 
místy až dvacet m vysoké. Lokalita je dobře přístupná. 
Vrstvy jsou ve střední části defilé mírně ukloněné, napro-
ti tomu na západě a místy i ve střední části mají úklon 
výrazný. Defilé tvoří pískovce, prachovce, jílovce (místy 
s mořskou faunou nebo otisky rostlin) a uhelné sloje. 
V bezprostředním podloží slojí se vyskytují otisky kořínků 
rostlin. Tato rozpadavá hornina se nazývá kořenová půda. 
V západní části defilé nalezneme několik slojí z okolí sloje 
Neočekávaný z vyšší části petřkovických vrstev. Střední 
část defilé přibližně mezi 470 a 800 m od západního 
okraje se skládá ze subhorizontálně uložených jílovců 

a prachovců faunistického horizontu Naneta s mořskou 
faunou. V jeho nadloží je asi 50 cm mocná poloha svět-
le šedé jílovité horniny vzniklé přeplavením sopečného 
popelu – tzv. hlavní ostravský brousek. Strop této polohy 
tvoří hranici mezi petřkovickými a hrušovskými vrstvami. 
Z charakteru hornin je zřejmé, že před sebou vidíte 
sedimenty.  

 Nakreslete alespoň část defilé.
 Určete, kterou část defilé tvoří petřkovické a kterou 

hrušovské vrstvy – kde je nadloží a kde podloží.
 Pozorujte hranice mezi vrstvami. Jsou ostré, nebo 

do sebe sedimenty pozvolna přecházejí?
 Které horniny převládají na  tomto defilé?
 Proč asi vznikl název brousek?
 Pokud máte geologický kompas, pokuste se změřit 

směr a sklon vrstev.
 Jak se měří mocnost vrstev?
 Co to je pravá a nepravá mocnost vrstev? Proč je 

nutné zjistit zejména při výzkumu ložiska pravou 
mocnost vrstev? 

 Jak jsou mocné uhelné sloje na tomto výchozu?

C. Co znamená střídání různých druhů sedimentů?
Pískovce jsou vesměs říční sedimenty. Vznikaly v dyna-
mičtějším prostředí. Postupné zjemňování sedimen-
tů a přechod do prachovců a jílovců směrem nahoru 
(do nadloží) dokládá snižování unášecí schopnosti 
řeky. Prachovce a jílovce se ukládaly buď ve slepém 
říčním rameni, v aluviální nivě této řeky, nebo jsou 
to uloženiny jezera, resp. moře. Zda se jedná o jezer-
ní, či mořské sedimenty, lze bezpečně rozlišit pou-
ze tehdy, pokud obsahují zbytky bezpečně určitelné 
fauny. Vzhledem k tomu, že se tyto sedimenty v defi-
lé mnohokrát opakují, označuje se tento jev jako cyk-
lická stavba sedimentů. Uhelná sloj vzniká převážně 
v rašeliništi přeměnou odumřelé organické hmoty.  
Předpokladem je poměrně rychlé překrytí rašeliny Sloj Albert v čelbě důlní chodby ve skanzenu LANDEK PARK. 
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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

sedimentem, který zabrání jejímu rozkladu, a pokles 
do hloubek nejméně několika desítek, spíše však nej-
méně stovek metrů. Zde vlivem stoupající teploty a tla-
ku nadloží dochází k přeměně rašeliny v uhelnou sloj. 
Předpokládá se, že černouhelná sloj o mocnosti jedno-
ho metru vzniká asi z 8–10 mocné polohy odumřelé 
organické hmoty.   

D. Co vidíte pod lupou?
V arkózovitých pískovcích můžete pozorovat světle 
šedá zrnka křemene, hojné jsou i žlutavé, větráním 
částečně rozložené živce. Místy se vyskytují i šupinky 
světlé a tmavé slídy – muskovitu a biotitu. Ty jsou ob-
čas patrné i v jemnějších horninách – v prachovcích 
a jílovcích.    

 Které prvky se vyskytují v křemeni? Napište jeho vzorec.

E. Našli jste nějaké fosilie?
Pokud jste měli štěstí a nalezli jste organické zbytky 
fauny nebo fl óry, pokuste se je alespoň orientačně ur-
čit. Nedaří-li se vám to, buď si sežeňte vhodné odbor-
né publikace, nebo se obraťte na odborníky, kteří vám 
s jejich určením pomohou.

 Proč se dobře zachované fosilie vyskytují pouze 
v jemných sedimentech?

 Je v Ostravě muzeum, kde by bylo možné porovnat 
nalezené fosilie s vystavenými exponáty?

 Kde hledat odbornou pomoc k určení fosilií?

F. Stáří sedimentů pozorovaných v defi lé
Stáří hornin petřkovických a hrušovských vrstev vyplývá 
jednak z porovnání nalezených fosilií s fosiliemi na jiných 
lokalitách (v tomto případě zahraničních), jednak je ur-
čeno datováním hlavního ostravského brousku. Jeho 
stáří bylo stanoveno na 327 milionů let, což je tzv. abso-
lutní stáří. K určení absolutního stáří horniny se používají 
různé druhy metod, z nichž nejznámější je radiometrická 
metoda, která využívá samovolného rozpadu některých 
prvků v minerálech – např. zirkonu nebo sanidinu (sani-
din je minerál ze skupiny draselných živců).  

G. Jak zasáhl člověk do tohoto území?
Při stavbě silnice bylo nutno odlámat část hornin to-
hoto defi lé.

H. Je možné horniny tohoto defi lé nějak využít?
Určitě ne. Nejen proto, že jde o horniny navětralé, a tu-
díž rozpadavé, ale zejména proto, že toto defi lé je ná-
rodní přírodní památkou. 

CH. Návštěva hornického muzea LANDEK PARK
V bezprostřední blízkosti západně od defi lé můžeme 
navštívit hornické muzeum LANDEK PARK, které se na-
chází v areálu bývalého Dolu Anselm. Jamou v těžní 
kleci sfáráme do podzemí a v čelbě krátké chodby po-
zorujeme uhelnou sloj; současně si uděláme představu 
o tom, jak se horníkům pracovalo v podzemí. Vlastní 
expozice jsou umístěny v historických štolách i v budo-
vách bývalého Dolu Anselm. Je zde možné se seznámit 
například s technologií těžby uhlí, s problematikou důl-
ního záchranářství či s historií důlní dopravy.

Lepidodendron veltheimi. 
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Lepidodendron ostraviense. 
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