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Čas: 3 hod.

Středočeský kraj 

GPS: 49°51‘34“N, 13°52‘41“E

Jiří Pešek
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1. opuštěný, silně zarostlý lom u obce Tlustice
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Úvod
 Tato geologická exkurze směřuje do dosud přístupného, ale velmi zarostlého lomu mezi obcemi 

Tlustice a Žebrák jihozápadně od Berouna. V malém svrchnokarbonském reliktu, obklopeném ordovickými 
vulkanity a sedimenty, se v minulosti těžily dvě černouhelné sloje a horniny tzv. brouskového obzoru, které 
tyto sloje oddělovaly.  Horniny v tomto lomu jsou reliktem karbonu, který leží asi 15 km východně od radnické 
pánve, resp. 30 km jižně od pánve kladensko-rakovnické. Výplň reliktu s těmito pánvemi mohla, avšak 
nemusela souviset. V brouskovém obzoru lze nalézt krásné exempláře převážně rostlinných fosilií.  

Několik údajů z historie těžby uhlí  
a brousku v lomu Na Štílci
Uhelné sloje radnických vrstev se v tomto reliktu kar-
bonu dobývaly jak povrchově, tak mělkými šachticemi 
v hloubce několika málo metrů pod povrchem patrně 
v letech 1728 až 1862. Vesměs nerozsáhlá těžba probíha-
la převážně v době, kdy ustaly polní práce. Taková těžba 
se označuje jako těžba selská. Neúspěšné pokusy o její 
obnovu jsou známy z let 1922–1923 a 1957–1958.

 Proč se těžba, která je významná pouze lokálně 
a zpravidla probíhala v pozdním podzimu a v zimě, 
nazývá selskou těžbou?  

Zajímavosti z okolí lokality
Severozápadně od Žebráku lze navštívit dvojici hradů 
Žebrák a Točník. Pokud zvolíte příchod na lokalitu z obce 
Tlustice, všimněte si, že ve znaku obce je jepice, jako při-
pomínka larvy, která byla v lomu nalezena. 

Přístup na lokalitu
Do opuštěného lomu se lze dostat několika způsoby. 
Z dálnice D5 se v Žebráku odbočí směrem na obec Tlus-
tice. Těsně za označením začátku obce Tlustice je třeba 
zahnout doprava po silnici, která vás přivede až k most-
ku přes dálnici D5. Za ním pokračujte vpravo asi 100 m, 
až dojdete k bílé závoře. Šikmo vpravo uvidíte zarostlý 
lom, ve kterém se ještě v šedesátých letech minulého 
století těžily tzv. brousky – horniny svrchnokarbonského 
brouskového obzoru. Také je možné vyjít z parkoviště 
u benzinové pumpy Agip na dálnici D5 za odbočkou 
do Žebráku a vydat se po cestě podél dálnice zpět, až 
narazíte na výše zmíněnou bílou závoru. 

Vybavení na exkurzi
Na exkurzi je třeba vzít si vhodné terénní oblečení, 
helmu, dobré boty, kladivo, zápisník a psací potřeby. 
Je dobré mít při ruce i malou lupu. Hodí se i geologic-

Současný pohled do zarostlého lomu. 
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Pokud si chcete odnést vzorky hornin nebo nalezené 
fosilie, potřebujete nejlépe papírové či igelitové pytlí-
ky, nebo alespoň 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 nalezené fosilie, pokud ji dovedete na mís-
tě určit, a lokalitu. Je dobré připojit i datum a jméno 
sběratele.  
   
Charakter krajiny
Jak svrchnokarbonské, tak spodnopaleozoické (= starší 
prvohory) horniny v nejbližším okolí lokality jsou převáž-
ně jílovité, takže snadno erodovatelné. Proto je krajina 
poblíž lomu víceméně rovinatá.
 
A. Průzkum lokality
Protože jsme v již delší dobu opuštěném a znač-
ně zarostlém lomu, je třeba nejprve vyhledat co 
nejpřístupnější a nejlépe odkrytou část jeho stěny. 
Na místech dosud nepokrytých vegetací nebo sutí 
se vyskytuje světle šedá jemnozrnná hornina – tzv. 
brousek. Brousek je místy výrazně horizontálně zvrst-
vená jílovitá hornina, kterou označujeme též jako tufit. 
Tato poloha vznikla přeplavením sopečného popela, 
který se původně uložil mimo sedimentační bazén 
a následně byl do tohoto území přeplaven. Pro svoji 
odolnost byly také horniny brouskového obzoru tě-
ženy. Na spodu brouskového obzoru se vyskytuje asi 
40–50 cm mocná poloha tzv. bělky, což je bělošedý 
jemnozrnný ryolitový tuf, tj. sopečný popel uložený 
přímo na této lokalitě (tzv. in situ).  
Brouskový obzor od sebe odděluje spodní a svrchní rad-
nickou sloj, jejichž zbytky v podobě silně mourovitého 
uhlí až uhelnatého jílovce lze ve stěně lomu nalézt.
V lomu je unikátní výchoz hornin tzv. brouskového 
obzoru. Ten odděluje spodní a  svrchní radnickou 
černouhelnou sloj.

 Která sloj leží v podloží a která v nadloží brouskové-
ho obzoru?

 Jaké je stáří hornin v lomu?
 Jaké prostředí je vhodné k zachování sopečného 

popela? 
 Proč byly horniny brouskového obzoru těženy?

B. Stáří slojí a hornin brouskového obzoru
Obě sloje i tzv. bělka a brousek jsou svrchnokarbonské. 
Patří do radnických vrstev stáří bolsov (= westphal C). 

C. Co dokazuje stáří hornin této lokality?
To už vyřešili paleontologové, když nalezli otisky pře-
vážně rostlinných fosilií. V brouskovém obzoru, přede-
vším však v poloze bělky, se vyskytují velmi pěkně za-
chované otisky bylinných a pseudobylinných kapradin. 

Na této lokalitě byly nalezeny například druhy Sternber-
gites leismanii, Palaeostachya feistmantelii, Desmopteris  
alethopteroides, Kidstonia heraceensis či Dendraena  
pinnatilobata. Nejkrásnější exempláře měřily až 1 metr. 
Naproti tomu v tzv. brousku se vyskytují pouze přepla-
vené úlomky fosilních rostlin a rostlinný detrit. Z této 
lokality je znám i vzácný nález larvy jepice Bojophlebia 
prokopi. 

 Připomínají vám některé názvy fosilií známé  
osobnosti?

 Koho požádat o určení fosilií, které jste nalezli  
při návštěvě lomu a sami je nedokážete identifi-
kovat?

 Kde je možné vidět nejhezčí exempláře dříve  
nalezených zdejších fosilií?

Výchoz brousku a silně zvětralé uhlí svrchní radnické sloje v nadloží. 
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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

D. Absolutní stáří hornin brouskového obzoru
Metodou Ar38/ Ar39 bylo určeno, že horniny brouskového 
obzoru se uložily asi před 309 miliony let. K určení abso-
lutního stáří se využívá sanidin, což je druh draselného 
živce. 

E. Ještě jedna lokalita navíc
Asi 70 m nalevo od bílé závory se nachází velká pís-
kovna, ve které se těžil třetihorní písek. Terciérní stáří je 
doloženo na základě analogie s jinými lokalitami reliktu 
miocenního říčního toku, který tekl od Hořovic k severu,  
což dokazují nálezy dalších terciérních reliktů severně 
odsud, např. u Broum. Tento tok se ještě severněji vléval 
do poměrně rozsáhlé řeky, ústící v okolí Žatce do severo-
české hnědouhelné pánve.
Ve stěně pískovny vycházejí na den rezavě hnědé a še-
davé silně jílovité jemnozrnné písky a písčité jíly. Pro svoji 
nízkou kvalitu se používaly jako posypový materiál nebo 
do nepříliš kvalitní malty.  

Pecopteris aspidioides. 
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Sphenophyllum majus. 
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