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Čas: 3 hod.

Plzeňský kraj 

GPS: 49°49‘2“N, 13°17‘47“E

Jiří Pešek

Příšovská homolka

Příšov
Plzeň
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1. Příšovská homolka – pliocenní sopka a opuštěný lom ve svrchnokarbonských arkózách a slepencích

1.
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Přístup na lokalitu
Příšovská homolka se nachází po pravé straně silnice z Pří-
šova do obce Nevřeň asi 1 km severozápadně od Příšova. 
V její těsné blízkosti je lom na svrchnokarbonské horniny. 
Pohodlně se lze do něho dostat z lesní cesty, která uhýbá 
vpravo ze silnice na západním konci této lokality.

Vybavení na exkurzi
Na exkurzi je třeba vzít si vhodné terénní oblečení, helmu, 
dobré boty, kladivo, zápisník a psací potřeby. Doporučena 
je též malá lupa. Máte-li k dispozici geologický kompas, 
vezměte si ho s sebou. Jím se měří směr a sklon vrstev. 
Pokud si chcete odnést vzorky hornin nebo nalezené fosi-
lie, potřebujete nejlépe papírové či igelitové pytlíky, nebo 
alespoň noviny, do kterých své nálezy zabalíte i s popis-
kem. 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 místě určit, a lokali-
tu. Je dobré připojit i datum a jméno sběratele.  

Charakter krajiny
Lokalita se nachází v plzeňské svrchnokarbonské pánvi 
(svrchní karbon spolu s permem jsou nejmladšími útva-
ry prvohor, tj. paleozoika). Horniny této pánve mají roz-
dílný petrografický charakter – různá odolnost hornin 
k erozi formuje její mírné zvlnění.
 Popište charakter krajiny v okolí lokality.

Průzkum lokality
Vzhledem k tomu, že silnice mezi Příšovem a Nevření je 
poměrně úzká, je lépe prohlédnout si lokalitu ze svahu 
vpravo od silnice. Zarostlý svah při silnici dokládá ně-
kdejší těžbu horniny. Její výchozy na povrchu jsou nejlé-
pe k vidění téměř na vrcholu homolky.

A. Průzkum lokality zblízka
Příšovská homolka je de facto sopečným hrdlem vyplně-
ným vulkanickou brekcií s úlomky terciérních jílů, valouny 
křemene, úlomky karbonských sedimentů a třetihorních 
dřev a dále vrstevnatými pyroklastiky. Tento komplex je 
proražen „čedičovými“ žilami, tj. bazickými vulkanity. 
Mikroskopickým studiem této horniny bylo zjištěno, 
že se jedná o hauynický nefelinit. V tufech se vyskytují 

ostrohranné jílovité úlomky, valouny křemene a množ-
ství úlomků rozpadavých dřev, které náleží druhu Elyp-
tostrobus europeus. Všechny tyto klasty svědčí o tom, že 
na povrch vylévající se láva s sebou strhávala horniny 
z podloží a k jejímu výlevu došlo nepochybně do lesem 
porostlé krajiny. Podle hlubokých zářezů v někdejším 
lomu v něm byly těženy čtyři žíly a několik tenkých „če-
dičových“ žilek. Z výše uvedeného je zřejmé, že Příšov-
skou homolku vytvořily dvě časově oddělené erupce. 
Druhá následovala až po určitém časovém odstupu, 
když první navršila hlavní část tohoto tělesa – šedohně-
dé tufy. Časová mezera je zřejmá z toho, že „čedičové“ 
žíly vnikaly do již utuhlých tufů první erupce. Druhá 
erupce začala vyvržením rezavých tufů a poté průniky 
„čedičových“ žil.

Celkový pohled na přírodní památku Příšovská homolka. 
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Úvod
 Účastníci exkurze navštíví přírodní památku 

severozápadně od obce Příšov, nevelký zbytek 
patrně pliocenní sopky ležící nejjižněji od 
třetihorních vulkánů v podkrušnohorských 
pánvích, a lom, ve kterém se dobývaly 
svrchnokarbonské arkózovité pískovce  
a slepence.



4

VYCHÁZKA

Př
íš

ov
sk

á 
ho

m
ol

kaV bezprostřední blízkosti Příšovské homolky, směrem na se-
ver, se nachází částečně zarostlý lom s výškou stěny asi 10 m. 
V něm se dobývaly svrchnokarbonské arkózovité pískovce 
a slepence. V západní stěně lomu proráží těmito sedimenty 
žíla „čediče“, která je většinou překryta sutí. Ve střední části  
lomu se vyskytují šedavé a nažloutlé slepence s valouny až 
20 cm velkými a lavice arkózovitých pískovců s ojedinělými 
valouny a tenkými vložkami šedých prachovců. Severový-
chodní část lomu tvoří šedé prachovce až jílovce se zvý-
šenou zuhelnatěnou příměsí. Horniny této části lomu jsou 
od slepenců a arkózovitých pískovců odděleny zlomem. 
Základní zjištění: střídání různě mocných poloh 
slepenců, arkózovitých pískovců a prachovců.
V lomu se vyskytují sedimenty.

 Nakreslete alespoň část stěny lomu.
 Které horniny jsou nejčastější?
 Jak velké jsou valouny slepenců a které horniny 

v nich převládají?
 Jak vypadají hranice mezi jednotlivými typy hornin? 

Jsou ostré, nebo pozorujete pozvolné zjemňování 
sedimentů? Pokud ano – kterým směrem?

 Sledujte laterální (horizontální) stálost jednotlivých poloh.

B. Co vidíte pod lupou? 
Zaměřte se především na arkózy a pískovce. Dobře roz-
poznatelná jsou zrnka světle šedého křemene, nažloutlé 
zvětralé živce a šupinky převážně světlé slídy – musko-
vitu a tmavého biotitu. Jílovité horniny jsou natolik jem-
nozrnné, že v nich je možné rozeznat pouze šupinky slíd. 

Pokud v nich přibývá drobných zrnek křemene, nazývá-
me tuto horninu prachovcem.

C. Co znamená střídání různých druhů sedimentů?
Slepence byly přinášeny zřejmě velmi rychle tekoucí ře-
kou. Ta postupně snižovala schopnost unášet hrubý ma-
teriál a ukládala sediment, ze kterého po jeho cementaci 
(zpevnění) vznikly arkózovité pískovce. Pokud řeka pře-
nesla své koryto jinam, ve slepém rameni, v jezeře, resp. 
v aluviální nivě se uložily nejjemnější sedimenty – jíly 
a prachy, které se po zpevnění přeměnily v jílovce a pra-
chovce.

D. Stáří hornin Příšovské homolky a  svrchnokar-
bonských sedimentů v lomu za homolkou
V lomu za homolkou nebyly dosud nalezeny žádné fo-
silie. Z porovnání litologického charakteru hornin s hor-
ninami zjištěnými v hlubokých vrtech vyhloubených 
v blízkém okolí  je zřejmé, že v lomu zjištěné sedimenty 
jsou ekvivalentem sedimentů týneckého souvrství stáří 
barruel (= stephan A).

E. Proč je Příšovská homolka chráněnou lokalitou?
Protože se zde jako na jediném místě v plzeňské svrch-
nokarbonské pánvi vyskytují sopečné produkty – „čedi-
čové“ žíly a tufy. Kromě toho se zde nachází nejjižnější 
terciérní sopka, která leží nejdále od Doupovských hor 
a Českého středohoří v podkrušnohorských terciérních 
pánvích.

F. Je možné využít horniny v lomu za homolkou?  
Určitě ne. Dříve se výjimečně používaly na zdivo míst-
ních obydlí.

Lom v karbonských arkózovitých pískovcích a slepencích 
za Příšovskou homolkou. 
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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


