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Čas: 4 hod.

Plzeňský kraj 

GPS: 49°45‘44“N, 13°19‘34“E

Jiří Pešek

Plzeň-Radčice 

Radčice
Plzeň



Pl
ze

ň-
Ra

dč
ic

e 

VYCHÁZKA

2

1.–2. radčické defi lé

2.

1.



3

VYCHÁZKA
Pl

ze
ň-

Ra
dč

ic
e 

Několik údajů z historie Plzně
Plzeň byla založena v roce 1295. Má četné pamětihod-
nosti. Kromě kostela svatého Bartoloměje na náměstí, 
postaveného ve 14. století, stojí za zmínku krásně zdo-
bená renesanční radnice, zajímavé podzemí, pivovar 
i věznice na Borech. Z Plzně a z jejího blízkého okolí 
je známo pozdně halštatské hradiště, skupina mohyl 
mohylové kultury ze střední doby bronzové i doklady 
o slovanském osídlení. Z Plzně pocházejí významní ro-
dáci, jako např. herec a spisovatel Miroslav Horníček.

Vybavení na exkurzi
Na exkurzi je třeba vzít si vhodné terénní oblečení, přilbu, 
dobré boty, kladivo, zápisník a psací potřeby. Doporuče-

na je též malá lupa. Hodí se i geologický kompas, kterým 
změříte směr a sklon vrstev a porušení vrstevního sledu 
zlomy. Pokud si chcete odnést vzorky hornin nebo nale-
zené fosilie, potřebujete nejlépe papírové či igelitové pyt-
líky, 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 místě určit, 
a lokalitu. Je dobré připojit i datum a jméno sběratele.  
  
Charakter krajiny
Území leží v plzeňské kotlině. Protéká jím řeka Mže s širo-
kou aluviální nivou podél pravého břehu. V Plzni se Mže 
spojuje s Radbuzou, Úhlavou a Úslavou a město opouští 
jako Berounka.    
 
 Charakterizujte krajinu a její reliéf.

Průzkum lokality
Při průzkumu lokality je nutno vzít v úvahu, že na této ne-
příliš široké silnici bývá poměrně silný provoz. Pozor také 
na to, že z výchozu občas padají velké bloky hornin.
Defilé je asi 1100 m dlouhé, místy nesouvislé a až 20 m 
vysoké.

A. Pohled ze silnice
Odkryv je tvořen zřetelně zvrstvenými sedimenty, mírně 
ukloněnými k severoseverovýchodu.

 Nakreslete alespoň část defilé.

B. Průzkum lokality zblízka 
V západní části nesouvislého defilé u Radčic převládají 
žluté, středně zrnité, při bázi diagonálně a křížově zvrst-
vené arkózy až arkózovité pískovce, místy s valouny až 
6 cm velkými. Ojediněle se vyskytují polohy hnědočer-
veného a šedozeleného prachovce – tj. jílovité horni-
ny s příměsí velmi jemných zrníček křemene. Směrem 

Tzv. Čertova kazatelna – bizarní útvary ve slepencích pod Zámečkem. 
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Úvod
 Tato exkurze směřuje na západní okraj 

krajského města Plzně. Část města byla 
postavena na prvohorních svrchnokarbonských 
sedimentech a reliktech terciéru, podloží 
východního okraje tvoří podstatně starší 
neoproterozoické slabě metamorfované 
břidlice.
Nejlepší výchoz karbonských uloženin 
v plzeňské pánvi najdeme na levém břehu 
řeky Mže při silnici mezi městskou částí Plzeň-
Radčice a Plzní.
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hlučenými valouny, místy s náznaky čočkovitého uspo-
řádání. 
V místech, kde se k silnici přibližuje řeka Mže a začí-
ná ochranná zeď silnice, se vyskytuje asi 1,7 m mocná 
poloha šedého až slabě nafialovělého rozpadavého 
prachovce s tenkou vložkou uhelnatého jílovce. V pra-
chovci lze nalézt ne příliš hojné otisky fosilních rostlin: 
např. Shenophyllum emarginatum, Annularia stellata, 
Pecopteris polypodioides, Calamites sp., Cordaites sp. 
Na bázi je 3–5 cm mocná poloha železivce, který od-
děluje prachovec od arkózy v podloží. Průběh polohy 
železivce je čočkovitý, místy je patrné římsovité zvětrá-
vání. Polohu prachovce překrývá asi 3 m mocné těleso 
arkóz, na kterou nasedá slepenec s valouny až 20 cm 
velkými. Hranice mezi arkózami, arkózovitými pískovci, 
slepenci a prachovci jsou vesměs ostré. Velmi často do-
chází ke smývání – erozi části podložní horniny.
Na východě defilé pod Zámečkem jsou arkózy a slepence, 
místy s železitou příměsí ve tmelu, které římsovitě až vošti-
novitě zvětrávají a vytvářejí velmi bizarní útvary. Lidová 
tvořivost tuto část výchozu nazývá Čertovou kazatelnou. 
Základní zjištění: střídání různě mocných poloh sle-
penců, arkóz, pískovců a jílovitých hornin – jílovců 
a prachovců.

 Určete, kde je podloží a kde nadloží.    
 Pozorujte stálost jednotlivých poloh.
 Které horniny jsou nejčastější?
 Jaké valouny převládají ve slepencích?
 Jak vypadají hranice mezi jednotlivými typy hornin? 

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

D. Co znamená střídání různých druhů sedimentů?
Kromě prachovců, které sedimentovaly nejspíše v alu-
viální nivě nebo ve slepém říčním rameni, většinu se-
dimentů ukládaly poměrně rychle tekoucí řeky. Vzhle-

dem k tomu, že se slepence, arkózy, arkózovité pískov-
ce a prachovce v defilé mnohokrát opakují, označuje se 
tento jev jako cyklická stavba sedimentů. Tenká vložka 
uhelnatého jílovce vzniká v rašeliništi přeměnou od-
umřelé organické hmoty. Předpokladem je poměrně 
rychlé překrytí rašeliny sedimentem, který zabrání je-
jímu rozkladu, a pokles do hloubek nejméně několika 
desítek, spíše však stovek metrů. Zde vlivem stoupají-
cí teploty a tlaku nadloží dochází k přeměně rašeliny 
v uhelnou hmotu (v tomto případě pouze uhelnatý jí-
lovec). Předpokládá se, že černouhelná sloj o mocnosti 
jednoho metru vznikne asi z 8–10 metrů mocné polo-
hy odumřelé organické hmoty. Sphenophyllum emarginatum. 
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Arkózovité pískovce a slepence týneckého souvrství v nadloží šedých jílovců a prachovců až uhelnatých jílovců nýřanských vrstev. 
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V arkózách a arkózovitých pískovcích můžete pozoro-
vat světle šedá zrnka křemene, hojné jsou též žlutavé, 
silně zvětralé živce. Místy se vyskytují i šupinky světlé 
a tmavé slídy – muskovitu a biotitu. Slídy a zuhelnatě-
lou rostlinnou drť najdete také na vrstevních plochách 
prachovců.  

F. Měli jste štěstí a našli jste nějaké fosilie?
Pokud jste našli otisk nějaké fosilní rostliny podobné té, 
která je na fotografi i, nemáte problém s jejím určením. 
Co ale s dalšími nálezy?

 Kam se obrátit o radu? Kde jsou vystaveny nejlepší 
exempláře fosilií z této a dalších lokalit?

G. Stáří sedimentů pozorovaných v defi lé 
Fosilie z této lokality jsou svrchnokarbonské, ale ne-
mohou jednoznačně určit bližší stáří těchto hor-
nin. Obdobné sedimenty jsou známy z četných vrtů 
do neoproterozoického podloží, které byly hloubeny 
při vyhledávání a ověřování ložisek černého uhlí mj. 
i v okolí Radčic. Víme, že západní část defilé až po po-
lohu šedého prachovce patří nýřanským vrstvám 
kladenského souvrství stáří astur (= westphal D) až 
kantabr (barruel = stephan A). Sedimenty v jejím nad-
loží tvoří bázi mladšího souvrství týneckého řazeného 
do barruelu.

H. Jak vznikly velké „jeskyně“ v arkózách a arkózo-
vitých pískovcích pod Zámečkem?
Větrnou erozí vznikají v horninách s různě odolným tme-
lem otvory – tzv. aeroxysty. Ke vzniku velkých bizarních 
útvarů pod Zámečkem možná napomohla řeka Mže a pa-
trně i lidská ruka.

I. Jak zasáhl člověk v tomto území?
Při stavbě silnice bylo nutné odlámat část hornin tohoto 
defi lé.

J. Je možné horniny tohoto defi lé využít?
Spíše ne. Jednak je to přírodní památka, jednak je odol-
nost těchto hornin vůči větrání poměrně malá. V minu-
losti se však tyto sedimenty, které byly těženy v několika 
velkých, dnes již většinou nepřístupných lomech v bez-
prostředním okolí (dnes na území) Plzně, používaly jako 
stavební kámen. 

Další průvodce pro výlety do terénu lze stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:

http://www.geology.cz/svet-geologie/vylety/vylety


