
Lo
m

 O
vč

ín
 u

 R
ad

ni
c

VYCHÁZKA

1

Čas: 4 hod.

Plzeňský kraj 

GPS:  49°50‘36“N, 13°36‘43“E

Jiří Pešek
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1. opuštěný, částečně zatopený lom Ovčín

1.
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Úvod
 V rámci exkurze navštívíte opuštěný 

a zaplavený povrchový lom Ovčín pod jižním 
svahem vrchu Florián. V letech 1979–1985 se zde 
těžily svrchnokarbonské černouhelné sloje 
radnického souslojí oddělené brouskovým 
obzorem. V podloží a v bezprostředním okolí této 
lokality se vyskytují neoproterozoické slabě 
metamorfované břidlice, kambrické a ordovické 
sedimenty a vulkanity. Tyto spodnoprvohorní 
(spodnopaleozoické) horniny jsou součástí 
geologicky a paleontologicky významné jednotky 
Českého masivu – Barrandienu.
V tufogenních proplástcích ve svrchní radnické 
sloji a v brouskovém obzoru se  vyskytují krásné 
exempláře rostlinných fosilií.

 Kdo byl Joachim Barrande a čím se proslavil?

Objev a počátky těžby uhlí 
v radnické pánvi
První zpráva o výskytu uhelné sloje v radnické pánvi 
u Vejvanova je známa z roku 1545. V letech 1570–1580 
se u Chomle těžily kyzem (patrně pyritem) bohaté jílovi-
té vložky na výchozu sloje k výrobě skalice a tzv. vitriolu 
– tj. kyseliny sírové. Z roku 1589 existuje doklad o prona-
jmutí práva k dobývání uhlí. Začátkem 18. století, vlivem 
nedostatku palivového dříví, dochází k rozvoji českého 
hornictví. Uhlí se více používá nejen pro průmyslové 
účely, ale také k otopu domácností.  

Několik údajů o nedalekém městě Radnice
První písemné zmínky jsou z roku 1336. K největšímu 
rozkvětu města došlo po roce 1800, kdy bylo v jeho oko-
lí otevřeno několik převážně povrchových dolů. V hor-
ní části náměstí stojí bývalý zámeček, můžete navštívit 
i místní kostel.

Přístup na lokalitu
Tento lom byl otevřen poblíž jižního okraje radnické 
pánve po pravé straně silnice asi 1 km jižně od Radnic 
nedaleko od obce Přívětice.

Vybavení na exkurzi 
Na exkurzi je třeba vzít si vhodné terénní oblečení, dob-
ré boty, kladivo, zápisník a psací potřeby. Doporučena 
je též malá lupa. Hodí se i geologický kompas, kterým 
můžete měřit směr a sklon vrstev, případně též porušení 
vrstevního sledu – zlomy. Pokud si chcete odnést vzorky 
hornin nebo nalezené fosilie, potřebujete nejlépe papí-
rové 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 napíše-
te název horniny nebo jméno nalezené fosilie, pokud ji 
dovedete na místě určit, a lokalitu. Je dobré připojit i da-
tum a jméno sběratele.  

Úlomky brousku a zvětralá svrchní radnická sloj v nadloží 
„rozrytá“ ronovými (dešťovými) rýhami. Pohled do bývalého lomu Ovčín z dubna 2014. 
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Lokalita a její širší okolí patří do Kralovické pahorkatiny 
Poberounské soustavy geomorfologické provincie Čes-
ká vysočina.

 Popište charakter krajiny a její reliéf.  

Průzkum lokality
Protože místní těžba skončila v polovině osmdesátých 
let minulého století, stěny lomu jsou částečně zasuceny 
a jeho dno zatopeno. Jezero se využívá k chovu ryb.
Jedinečnost této lokality vyplývá z možnosti pozo-
rovat v lomu obě sloje radnického souslojí – spod-
ní i  svrchní radnickou sloj oddělené brouskovým 
obzorem v  meziloží. Obě jsou však bohužel silně 
zvětralé. 

Popis lokality
A. Průzkum stěny lomu
Tímto povrchovým dolem byly těženy obě sloje radnic-
kého souslojí – spodní a svrchní radnická sloj. V současné 
době je v lomu odkryt téměř úplný profil silně zvětralé 
svrchní radnické sloje mocné asi 4 metry. Chybí pouze 
nejvyšší, asi 1,5 metrů mocná část této sloje, která byla 
erodována. Sloj obsahuje několik milimetrových až centi-
metrových jílovitých proplástků. Dva z nich, bělošedé ten-
ké polohy přibližně v polovině zachované mocnosti této 
sloje, vznikly uložením sopečného popela. Na řadě lokalit 
jak v této pánvi, tak např. v pánvi kladensko-rakovnické 
se označují jako opuky. Tento název pochází od horníků, 
protože tyto proplástky jim svou barvou, nápadně odliš-
nou od černouhelné sloje, pomáhaly v hlubinných dolech 
k určení, kterou část sloje dobývají. V těchto polohách, na-
zývaných také tonsteiny, můžeme při troše štěstí nalézt 
i poměrně pěkné zachované otisky rostlinných fosilií. Nej-
lepší fosilie však byly zjištěny na spodu brouskového ob-
zoru v tzv. bělce. Pod brouskovým obzorem se vyskytuje 
silně zvětralé mourovité uhlí spodní radnické sloje.     

Obě sloje i  horniny brouskového obzoru patří 
do  radnických vrstev stáří svrchního karbonu – 
stupně bolsov (= westphal C). Spodní část hornin 
brouskového obzoru vznikla ukládáním sopečné-
ho popela, jeho svrchní část vznikla přeplavením 
tohoto materiálu ze širšího okolí.  

 Proč jsou polohy sopečného popela jak lokálně,
 tak regionálně významné?
 V jakém prostředí vznikaly uhelné sloje?
 Proč nazývali horníci bělošedé proplástky opukami?

B. Stáří uhelných slojí a hornin brouskového obzoru 
To už vyřešili paleontologové četnými nálezy rostlinných 
otisků jak během těžby obou slojí radnických vrstev, tak 
po jejím skončení. Nejlepší fosilie se vyskytovaly v poloze 
tzv. bělky, tj. bazální polohy brouskového obzoru – např. Co-
rynepteris angustissima, Sphenophyllum majus, Lepidoden-
dron lycopodioide či Lepidofloyos acerosus, ale pěkné otisky 
fosilních rostlin lze nalézt i v opukových proplástcích. Z této 
lokality pochází unikátní nález části křídla vážky Bohemia 
tupus, s odhadovaným rozpětím křídel 50–55 cm.          
Absolutní stáří bylo zjišťováno na horninách brousko-
vého obzoru. Udává se na cca 310 milionů let. K určení 

absolutního stáří horniny se používají různé druhy me-
tod, z nichž nejznámější je radiometrická metoda, která 
využívá samovolného rozpadu některých prvků v mine-
rálech – např. zirkonu.

 Koho požádáme, aby nám pomohl určit nalezené fosilie?
 Kde je možné vidět nejlepší exempláře již dříve nale- 

zené na této lokalitě?

C. Význam lokality
Kromě toho, že zde můžeme studovat uhelné sloje 
a horniny brouskového obzoru, využívají zatopené dno 
tohoto lomu rybáři k chovu ryb.  

D. Prostředí, ve kterém vznikaly uhelné sloje,  
a původ hornin brouskového obzoru  
Uhelné sloje vznikají převážně v rašeliništi přeměnou od-
umřelé organické hmoty. Předpokladem je poměrně rych-
lé překrytí rašeliny sedimentem, který zabrání jejímu roz-
kladu, a pokles do hloubek nejméně několika desítek, spíše 
však nejméně stovek metrů. Zde vlivem stoupající teploty 
a tlaku nadloží dochází k přeměně rašeliny v uhelnou sloj.  
Předpokládá se, že 1 metr mocná černouhelná sloj vzniká 
z asi 8–10 mocné polohy odumřelé organické hmoty.

Lepidodendron licopodioides. 
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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

Brouskový obzor tvoří asi 50 cm mocná poloha tzv. bělky, 
která vznikla uložením sopečného popela, a až 4 m moc-
ný brousek. Brousek vznikl uložením sopečného popela 
mimo tuto lokalitu a jeho přeplavením do míst jeho sou-
časného výskytu.

 Vysvětlete název horniny brousek. K čemu tato hornina 
nejspíše sloužila?

E. Další významná lokalita v blízkém okolí
Vzhledem k tomu, že v lomu Ovčín jsou sloje výrazně zvě-
tralé a horniny brouskového obzoru z větší části zasucené, 
vydejte se do nedaleké obce Kříše. Zde je naproti bývalé 
pile nad dnes obtížně přístupným a silně zarostlým bý-
valým povrchovým dolem Klement zachován jako pří-

rodní památka Bašta asi čtyři metry mocný, téměř úplný 
profi l svrchní radnické sloje včetně bělavých tufi tických 
proplástků – tzv. opuk a tenkých tmavě šedých jílovitých 

vložek. Chybí pouze asi 1,5 metru nejvyšší části této sloje. 
Před stěnou s uhlím si vlevo všimněte dřevěného vozí-
ku – horníky nazývaného hunt, do  kterého se nakládalo 
vytěžené uhlí. 
V uhelné sloji se střídají polohy – tzv. pásky – lesk-
lého a  matného uhlí. Lesklé uhlí páskované vzni-
kalo nejčastěji prouhelněním dřevitých částí kar-
bonských rostlin – kmenů, větví a  kořenů, matné 
uhlí páskované tvoří zgelovatělé drobné úlomky 
rostlinných pletiv, eventuálně s příměsí spor a řas.  

Část zakonzervované svrchní radnické sloje u bývalého povr-
chového dolu Klement. Vlevo v popředí starý dřevěný vozík, 
ve kterém se vozilo vytěžené uhlí. 
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Bašta v obci Kříše. Upoutávka na přírodní památku – část 
zakonzervované svrchní radnické sloje. 
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