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Čas: 4 hod.

Jihomoravský kraj  

GPS: 49°7‘43“N, 16°19‘55“E

Jiří Pešek

Oslavany

Oslavany
Brno
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Z oslavanského náměstí se vydáte Hlavní ulicí k severo-
západu, tj. k mostu přes řeku Oslavu. Za mostem odbočí-
te vpravo do ulice Na Poříčí. Krátce za výrazným ohybem 
řeky defilé začíná. 

Zajímavosti z lokality a jejího okolí
V oslavanském defilé vycházejí na povrch sedimenty 
boskovického příkopu. Boskovický příkop je asi 90 km 
dlouhá a až 12 km široká, místy oboustranně, spíše však 
jednostranně  tektonicky omezená struktura. Na jejím ji-
hozápadním okraji se v širším okolí Rosic a Oslavan těžilo 
v letech 1760–1992 černé uhlí, které bylo využíváno pře-
devším pro výrobu elektrické energie. Byla zde otevřena 
řada poměrně hlubokých dolů. Nejznámějšími hlubinný-
mi doly jsou Antonín, Františka, Jindřich, Ferdinand, Kuk-
la a Julius. Nejdéle se těžilo v dole Jindřich II ve Zbýšově, 
což byl tehdy jeden z nejhlubších uhelných dolů v Evro-
pě. Nejhlubší 13. patro dosáhlo až 1488 m pod povrch. 
Velmi zajímavé a cenné důlní mapy i jiné doklady o zdej-
ší těžbě a využití uhlí jsou vystaveny v místním Muzeu 
hornictví a energetiky. V Oslavanech se nachází bývalý 
klášter cisterciaček s kostelem, který byl vysvěcen v roce 
1228. Po roce 1583 byl klášter přestavěn na arkádový re-
nesanční zámek.

Vybavení na exkurzi
Na exkurzi je třeba vzít si vhodné terénní oblečení, hel-
mu, dobré boty, kladivo, zápisník a psací potřeby. Dopo-
ručena je též malá lupa. Hodí se i geologický kompas, 
kterým můžete měřit směr a sklon vrstev. Pokud si chce-
te odnést vzorky hornin nebo nalezené fosilie, potřebu-
jete nejlépe papírové či igelitové pytlíky, 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 nale-
zené fosilie, pokud ji dovedete na místě určit, a lokalitu. 
Je dobré připojit i datum a jméno sběratele.  Vrásový přesmyk v jílovcích rosicko-oslavanského souvrství. 
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Úvod
 Během této exkurze se účastníci seznámí s nejstaršími jednotkami sedimentární výplně boskovického 

příkopu – tzv. boskovické brázdy, tj. se svrchnokarbonskými a permskými uloženinami. Oslavanské defilé 
o délce téměř jednoho kilometru se nachází na levém břehu řeky Oslavy. Jde o nejlepší odkryv v této 
tektonicky omezené struktuře. 
Lokalita je instruktivní naučnou stezkou s několika místy označenými jako kulturní památka. 
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Lokalita je součástí boskovické příkopové struktury. 
Vzhledem k rozdílnému petrografickému složení její vý-
plně je to území poměrně dosti morfologicky členité.

 Popište charakter území v okolí lokality.

A. Průzkum lokality
Nesouvislé, místy částečně zarostlé defilé začíná něko-
lika výchozy výrazně ukloněných moravických svorů. 
Nejstaršími svrchnokarbonskými uloženinami jsou tzv. 
balinské slepence, které leží na bázi svrchnostephanské-
ho rosicko-oslavanského souvrství při západním okraji 
tohoto příkopu. Jejich transgresní plocha, kterou nase-
dají na metamorfované (přeměněné) horniny, je zakryta 
kvartérními hlínami. Vlastní bázi tohoto souvrství tvoří 
špatně vytříděné hrubé červené brekciovité slepen-
ce až brekcie, které do nadloží přecházejí do slepenců 
s dobře zaoblenými valouny, dále do pískovců až šedých 
prachovců a jílovců, ve kterých mezi cca 250 a 450 m 
vycházejí na den sloje, které byly těženy v nedalekém 
Dolu Kukla. Při studiu sedimentů tohoto defilé narazíte 
mj. na zamřížované ústí Dědičné štoly, která původně 
sloužila k odvodnění starých důlních děl. Ještě dnes z ní 

vytéká rezavě zbarvená voda. Odval Dolu Kukla je dobře 
patrný asi v polovině tohoto defilé. Sedimenty rosicko-
-oslavanského souvrství, ve svrchní části červeně zbar-
vené, lze sledovat přibližně mezi 150–700 m tohoto de-
filé. Na několika místech jsou tektonicky postiženy. Jsou 
zde patrné jak poklesy, tak drobné násuny, které místy 
připomínají až překocenou vrásu. V jihovýchodní až již-
ní části defilé vycházejí na den červené a šedé pískov-
ce se slabými vložkami prachovců a jílovců. Sedimenty 
tohoto komplexu řadíme do následující jednotky – pa-
dochovského souvrství. Jak v rosicko-oslavanském, tak 
v padochovském souvrství se vyskytují mnohdy pěkně 
zachované rostlinné fosilie. Jsou to např. Sigillaria brardii, 
Annularia sphenophylloides, Asterophyllites equisetiformis, 
Autunia conferta či Walchia piniformis. V rosicko-oslavan-
ském souslojí bylo v tomto defilé nalezeno hmyzí křídlo 
rodu Anthracoblattina. Z odvalu bývalého Dolu Kukla 
pochází nález obratle blíže neurčeného plaza. 
Z  charakteru hornin převážné části defilé je zřej-
mé, že se jedná o sedimenty.

 Nakreslete část defilé, kterou považujete za nejzají-
mavější. 

 Kterým směrem se uklánějí sedimenty v tomto defi-
lé? Mají stále stejný sklon, nebo se mění?

 Určete, kde je podloží a kde nadloží.    
 Jak se od sebe liší sedimenty rosicko-oslavanského 

a padochovského souvrství?
 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? Od-
hadněte průměrnou a největší velikost valounů.

B. Co znamená střídání různých druhů sedimentů?
Slepence a pískovce jsou vesměs říční sedimenty. 
Vznikaly v dynamičtějším prostředí. Postupné zjem-

ňování sedimentů a přechod do prachovců a jílovců 
směrem nahoru (do nadloží) dokládá  snižování uná-
šecí schopnosti řeky. Prachovce a jílovce se ukládaly 
buď ve slepém říčním rameni, nebo v aluviální nivě 
této řeky. Část jílovců jsou nepochybně uloženiny je-
zera. Uhelné sloje vznikaly v rašeliništi nahromaděním 
odumřelé organické hmoty. Vzhledem k tomu, že se 
tyto sedimenty v defilé mnohokrát opakují, označuje 
se tento jev jako cyklická stavba sedimentů. Předpo-
kladem vzniku uhelné sloje je poměrně rychlé překry-
tí rašeliny sedimentem, který zabrání jejímu rozkladu, 
a pokles do hloubek nejméně několika desítek, spí-
še však nejméně stovek metrů. Zde vlivem stoupají-
cí teploty a tlaku nadloží dochází k přeměně rašeli-
ny v uhelnou sloj. Předpokládá se, že 1 metr mocná 
černouhelná sloj vzniká z asi 8–10 m mocné polohy 
odumřelé organické hmoty.

C. Co vidíte pod lupou?       
V arkózovitých pískovcích jsou světle šedá zrnka křeme-
ne, hojné jsou i žlutavé, větráním částečně rozložené 
živce. Místy se vyskytují i šupinky světlé a tmavé slídy – 
muskovitu a biotitu. Ty se vyskytují i v jemnějších horni-
nách – v prachovcích a jílovcích.    

Jezerní čeřiny v jílovcích. 
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Lom v arkózovitých pískovcích padochovského souvrství. 
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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

 Které prvky se vyskytují v křemenu? Napište jeho 
vzorec.

 Znáte alespoň několik druhů živců?

D. Našli jste nějaké fosilie?
Pokud jste měli štěstí a nalezli jste organické zbytky fau-
ny nebo fl óry, pokuste se je alespoň orientačně určit. 
Nedaří-li se vám to, buď si sežeňte vhodné odborné pu-
blikace, nebo se obraťte na odborníky, kteří vám s jejich 
určením pomohou.

 Proč se dobře zachované fosilie vyskytují pouze 
v jemných sedimentech?

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

 Kde hledat odbornou pomoc k určení fosilií?

E. Stáří sedimentů pozorovaných v defi lé
Svrchnostephanské a permské stáří uloženin rosicko-
-oslavanského a padochovského souvrství vyplývá z na-
lezených fosilií. 

F. Jak zasáhl člověk do tohoto defi lé?
Pískovce padochovského souvrství byly v minulosti těže-
ny především jako ne příliš kvalitní stavební kámen. 

H. Je možné horniny tohoto defi lé nějak využít?
Určitě ne. Nejen proto, že jde o horniny částečně zvětra-
lé, ale zejména proto, že toto defi lé je naučnou stezkou 
a jeho část je chráněna jako přírodní památka. 

Arkózovité pískovce padochovského souvrství porušené 
malými zlomy.
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Annularia stellata.
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