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Malé Svatoňovice

Královéhradecký kraj 

GPS: 50°32‘2“ N, 16°2‘59“E

Jiří Pešek

Trutnov
Malé Svatoňovice
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1. skalní stěna v permských a křídových sedimentech v Malých Svatoňovicích 
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Úvod
 Při této exkurzi navštívíte výchoz asi 650 m 

západně od kostela za bývalým hornickým 
učilištěm v obci Malé Svatoňovice. Tato obec byla 
postavena jednak na svrchnokřídových 
sedimentech – tj. nejmladších uloženinách 
druhohor (mezozoika), jednak na permských 
sedimentech a vulkanitech – tedy na horninách 
nejmladších prvohor (paleozoika).

Několik údajů z historie 
Malých Svatoňovic
První písemná zmínka o této obci je z roku 1357. Malé Sva-
toňovice jsou známým poutním místem, neboť zde v roce 
1715 došlo k zázračnému uzdravení chromého člověka, 
poté co se umyl vodou ze studánky. Nad ní byla postavena 
barokní kaple a později dřevěný kostel Panny Marie Sedmi-
radostné, empírově přestavěný roku 1831. Budova Božího 
hrobu a lurdské kaple vedle kostela je vyzdobena araukarity 
(zkřemenělými stromy svrchnokarbonského stáří). Ty je mož-
né vidět i v místním parčíku naproti tzv. Kamenné hospodě.
9. ledna 1890 se v Malých Svatoňovicích narodil jeden 
z největších českých spisovatelů, Karel Čapek.

 Vyjmenujte alespoň několik knih, které Karel Čapek 
napsal.

 Jaké mezinárodně používané slovo vymyslel  
Karel Čapek? 

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 při 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
Lokalita se nachází v podkrkonošské pánvi, tedy v mor-
fologicky členitém území.

 Popište charakter území v okolí lokality.

A. Průzkum lokality
Nejprve si prohlédněte výchoz s potřebným odstupem. 
Vpravo uvidíte červené permské slepence a arkózovité 
pískovce, které jsou odděleny mineralizovanou zlomovou 
zónou od svrchnokřídových jílovců, pískovců a slínovců.
Skalní stěna je dlouhá asi 40 m a  asi 17 m vysoká. 
Z charakteru hornin je zřejmé, že jde o sedimenty.      

B. Průzkum skalní stěny zblízka
V pravé části stěny vidíme výrazně rozpukané, tektonicky 
postižené červenohnědé permské slepence s vložkami 

Celkový pohled do lomu. 
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špatně zaoblenými až 10 cm velkými valouny křemene, 
buližníku, kvarcitu a bazaltandezitů, obecně označova-
nými jako melafyry. Ve vzdálenosti asi 1,5 m od hrani-
ce mezi permskými a svrchnokřídovými sedimenty je 
v permských sedimentech vybělená cca ½ m mocná 
slabě mineralizovaná tektonická zóna. V levé části stě-
ny na ně nasedají šedé, slabě nazelenalé jílovce. Na bázi 
tohoto komplexu jsou v tmavošedých jílovcích až pra-
chovcích bohatých organickou příměsí zuhelnatělé 
zbytky rostlin a kořenů. Tyto sedimenty řadíme do pe-
ruckých vrstev, což je nejstarší sladkovodní svrchnokří-
dová jednotka. Jejich nadloží tvoří místy jílovité mořské 
pískovce s valounovou příměsí a s až 70 cm mocnými 
polohami slepenců a dále vápnité, místy písčité slínovce 
korycanských vrstev.  

Permské sedimenty s transgredující křídou leží v těchto 
místech v tektonické zóně, kterou lze považovat za okra-
jovou část hronovsko-poříčské zlomové struktury. Jde 
o velmi významnou, několik set metrů širokou tekto-
nickou zónu, která v těchto místech způsobuje výrazné 
zpříkření permských a části svrchnokřídových sedimen-
tů. Vrstvy jsou zde vztyčeny až asi na 84° s úklonem k ji-
hozápadu, tj. k ose tzv. hronovsko-poříčského příkopu, 
paralelního s hronovsko-poříčským zlomem.
Hronovsko-poříčská struktura je soustavou místy proti-
klonných zlomů, kterou lze sledovat od Žacléře ke Žďár-
kám u Hronova, odkud pokračuje do Polska. Odděluje 
od sebe výplň vnitrosudetské a podkrkonošské pánve. 
Struktura se vyvinula z asymetrické vrásy, z níž vznikl 
přesmyk, na kterém se severovýchodní kra přesunula 
přes kru jihozápadní. Zóna je pásmem drcených, rozpu-
kaných a rozklouzaných, místy druhotně karbonatizova-
ných hornin. V Hronově na ní vyvěrají mineralizované si-
rovodíkové vody. Tato zóna je dodnes tektonicky aktivní, 
což se občas projevuje slabým zemětřesením. 25. října 
2005 dosáhlo 3,4 stupně Richterovy stupnice.

 Nakreslete alespoň část stěny lomu.
 Určete, kde je podloží a kde nadloží.    
 Jak se od sebe liší křídové a permské sedimenty?
 Které horniny převládají?  
 Jaké jsou hranice mezi vrstvami? Jsou ostré,  

nebo pozorujete pozvolné zjemňování sedimentů? 
Pokud ano – kterým směrem?

 Jsou rozdíly v zaoblení slepencových valounů?  
Odhadněte průměrnou a největší velikost valounů.

 Nakreslete vrásu.

C. Co znamená střídání různých druhů sedimentů?
Permské slepence a pískovce jsou říčními sedimenty. 
Slepence vznikaly v prostředí podstatně dynamičtěj-
ším, postupné zjemňování sedimentů svědčí o snižo-
vání unášecí schopnosti řeky. 

Svrchnokřídové sedimenty se zpočátku ukládaly nej-
spíše v mělkém jezeře, které bylo postupně zaplaveno 
mělkým mořem.
S výjimkou jihovýchodní a východní Moravy a Slezska 
nebylo od svrchní křídy území Českého masivu pokryto 
mořem.   

D. Co vidíte pod lupou?
V pískovcích můžete pozorovat světle šedá zrnka křeme-
ne, hojné jsou též žlutavé, silně zvětralé živce. Místy se vy-
skytují i šupinky světlé a tmavé slídy – muskovitu a biotitu. 

E. Měli jste štěstí a našli jste nějaké fosilie?
Zuhelnatělé zbytky rostlin a kořenů, které se vyskytují 
na bázi, patří ke svrchnokřídovému komplexu. Vzhle-
dem k charakteru permských sedimentů se v nich žád-
né fosilie nezachovaly. 
Pokud byste nalezli nějaké fosilie, patrně je nedokážete 
určit. 

 Kdo vám může pomoci určit nalezené fosilie?
 Proč se dobře zachované rostlinné fosilie vyskytují 

pouze v jemných sedimentech? 
Hranice mezi permskými sedimenty vpravo 
a svrchnokřídovými vlevo. 
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Detail tektonicky porušené fosilně zvětralé vybělené zóny. 
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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

F. Stáří sedimentů v této skalní stěně
Stáří svrchnokřídových a permských uloženin této lo-
kality vyplývá z porovnání s charakterem sedimentů na 
výchozech a ve vrtech v širším okolí.
   
G. Je možné horniny z tohoto lomu využít?
Spíše ne. Příležitostně se slepence a pískovce používají 
jako ne příliš kvalitní stavební kámen. 

Annularia stellata.

Fo
to

 S
. O

pl
uš

til


