Čas: 1,5 hod.
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Úvod
Cílem exkurze je jedna z nejzajímavějších
lokalit jižního příbřežního pásma české křídové
pánve. Tou je jedinečná ukázka příbřežní
pískovcové facie svrchního cenomanu spojená
s hromadným výskytem ústřice druhu
Rhynchostreon suborbiculatum v uloženinách tzv.
bouřového typu sedimentu. Lokalita je skutečným
světovým unikátem. Proto je také chráněna
zákonem jako přírodní památka.
Foto V. Ziegler
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Okolí lomu u Červených Peček.

Lom Červené Pečky.

Start a cíl exkurze

Vybavení

Start i cíl exkurze je v bývalé pískovně (lomu) u Červených Peček. Do Červených Peček jede z Kolína vlak
i autobus a lokalita se nachází cca 100 m jižně od vlakové zastávky Červené Pečky. Od náměstí v Červených Pečkách je lokalita vzdálena směrem severním
asi 750 m. Od silnice z Červených Peček do Kolína
(na Kutnohorské předměstí) je vzdálena v nejnižším
místě silnice cca 20 m vlevo a k lokalitě od silnice vede
pohodlná pěšina.

Vezměte si s sebou geologické kladívko (nemáte-li, poslouží i zednické či obyčejné). Jste na geologické exkurzi
a kladivo byste mít s sebou měli vždy, i když třeba ani potřeba nebude. Tady sice moc potřeba nebude, ale v okolí
výchozu je opadané horniny i schránek ústřic skutečně
dostatek a vzorky si odtud určitě odnesete. Mějte však
na paměti, že jde o chráněnou lokalitu a do stěny výchozu je zakázáno tlouci či kopat kladivy a jinými nástroji.
Bude však důležité, abyste si tentokrát vzali s sebou tužku,

zápisník, skládací či pásmový metr, staré noviny (na zabalení odebraných geologických vzorků) a lupu, abyste si
mohli prohlédnout strukturu zdejších hornin na místě samém. Dobré je také s sebou mít zabezpečenou lahvičku
octa (8 %) pro určování uhličitanu vápenatého v hornině.
A také fotoaparát. Ten se vám bude určitě hodit!

Charakter krajiny
Charakterizujte vlastními slovy krajinu a její reliéf!
Krajinu na jih od Kolína směrem k Červeným Pečkám

Foto V. Ziegler

budují v podloží horniny kutnohorského krystalinika
a na nich uložené usazeniny české křídy a čtvrtohorní
spraše. Je tak vytvořena zdejší parovina narušená plochými údolími potoků, tekoucími severovýchodním směrem. Sama lokalita se nachází v údolí Nebovidského potoka, který se u Kolína vlévá do Labe.

Průzkum lokality
Než zahájíme prohlídku samu, řekneme si něco o zdejší geologii. Nacházíme se v jižní části české křídové
pánve, v kolínské oblasti české křídy, charakterizované příbřežními mořskými usazeninami (sedimenty)
vrstev korycanských. Ty dokládají cenomanskou mořskou sedimentaci a běžně spočívají buď na vrstvách
peruckých, které měly většinou sladkovodní nebo brakický charakter, nebo přímo na horninách kutnohorského krystalinika (na Kolínsku běžnější). Cenomanská
transgrese (nástup moře na pevninu) se uskutečnila
zhruba před 100 miliony lety a nebyla jednorázovým aktem. Probíhala během svrchního cenomanu v několika
fázích. Typickými horninami korycanských vrstev jsou
světle šedé nebo rezavé pískovce s kaolinickou základní
hmotou, později přibývá minerál glaukonit, který dodává vrstvám charakteristické zelenavé zbarvení. Místy se
ukládají také biodetritické vápence a v blízkosti pobřeží
dochází často k ukládání bouřových sedimentů, v nichž
se projevují účinky proudů a vlnění.
1. Naši lokalitu tvoří opuštěná pískovna s vodorovným
dnem a výškou stěny 6 m. V profilu jsou pod asi 3 m
mocnou vrstvou pleistocenní spraše odkryty cenomanské
pískovce a nad nimi i biodetritické vápence. Mocnost pískovců je zde asi 3,5 m. Na pískovce se nyní podíváme blíže.
2. Odkryty jsou křídové pískovce a slepence v mocnosti cca 3,5 m s ústřičnými lavicemi. V nejvyšší části
(pod sprašovou závějí) i vápence. Ve spodní části odkryvu jsou to žlutavé, dobře vytříděné rozpadavé jemno- až
střednozrnné pískovce křemenné s ojedinělými úlomky
makrofauny. Výše, nad ostrou litologickou hranicí, jsou
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tyto pískovce bělošedé, slabě glaukonitem nazelenalé
a na jejich bázi je vyvinuta ústřičná lavice, tvořená
druhem Rhynchostreon suborbiculatum (Lamarck).
Některé exempláře přesahují velikost 10 cm. Výše přijímají glaukonitické pískovce štěrčíkovou příměs a podíl,
až přejdou do štěrčíkových slepenců. Ty jsou vápnité z rozpuštěných schránek ústřic, jejichž výskyt je zde
omezen. Do nadloží přecházejí slepence do světle šedých nevápnitých, středno- až hrubozrnných glaukonitických pískovců s ojedinělými valouny křemene až 3 cm
v průměru. Opět obsahují zmíněné konkrece a hojné, ale
zřetelně drobnější ústřice.
3. Pozoruhodností je asi 60 cm mocná vrstva (asi
140 cm od plochého dna pískovny) s enormním nahromaděním schránek ústřic druhu Rhynchostreon
suborbiculatum (Lamarck), které tu byly pravděpodobně nahloučeny v průběhu mořské bouře. Vykazují
totiž neusměrněné uložení a nevytříděné schránky.

Některé schránky mají dosud (po více až 95 milionech
let) zachované původní zbarvení. Jsou na nich patrné
podélné barevné pruhy.
4. Pevný strop křídového odkryvu tvoří ostře nasedající
lavice organodetritického písčitého vápence s křemennými valouny a faunou, převážně v úlomcích.
I ve vápenci se nacházejí úlomky misek ústřic, ale i úlomky schránek dalších mlžů a plžů, vzácněji pak mechovek,
ježovek a serpulidních červů.
5. V nadloží vápenců je asi 3 m mocná vrstva pleistocenních spraší, na nichž je vyvinuta půda černozemního typu. Ve spraších lze najít cicváry, drobné vápnité
konkrece, které ve spraších vznikají nahromaděním uhličitanu vápenatého. Mohou být i vypadlé ze spraší.
Nyní bychom mohli sebrat na plochém dnu pískovny
vzorky zdejších hornin (pískovce, vápence i spraše) a vypadlé schránky ústřic či jejich úlomky. Je docela dobře
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možné, že najdete i schránku s barevnými pruhy. Vzorky pečlivě zabalte do přineseného novinového papíru
(jsou křehké!) a také je pečlivě označte! Nafotografujte si
profil pískovny a potom si ho zakreslete. Vyznačte v něm
hlavně polohu s enormním nahromaděním schránek ústřic i polohu organodetritického vápence pod sprašemi.
Zakreslete si polohu bývalé pískovny do přinesené turistické mapy.
Takto vybaveni budete moci dobře postupovat po návratu do školy.

Úkoly a otázky po exkurzi nikoliv
už v terénu, ale ve škole

Foto V. Ziegler

Lavice s ústřicemi.

Detail zdejších organodetritických vápenců.
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Výborně! Už jsme zase ve škole a přinesli jsme si z exkurze spoustu materiálu. Horniny už máme určené a popsané, ale teď ty minerály a zkameněliny. I ty jdou určit
za pomoci odborných atlasů a klíčů, jejichž seznam je
na konci povídání o exkurzi. Takže:
1. Dáme se do určování; pokud si nebudeme vědět
rady, páni učitelé rádi pomohou; a když ne, tak určitě
bude nějaký odborník v nejbližším muzeu.
2. Už jsme všechno určili? Ano? Výborně, ale máme ještě
fotografie lomu a jeho částí a také nákresy, které je
třeba upravit tak, aby byly dobře čitelné; to je nejlepší
tak na formát běžné čtvrtky, kterému říkáme formát A4.
3. Už máme i nákresy a fotografie? Opět výborně! A protože vaši spolužáci, starší i mladší, by rádi věděli, co jste
při exkurzi všechno nalezli, připravíme pro ně výstavku. Ti starší vám budou závidět, neboť oni na takové
exkurzi nebyli, ti mladší se na takovou exkurzi budou
těšit. Na škole je určitě nějaká uzavíratelná vitrína, kterou umístíme na volně přístupném a dobře osvětleném
místě. Na zadní stranu vitríny upevníme popsané nákresy a fotografie, na přední plochu pak umístíme horniny
a zkameněliny, k nimž připojíme stručné a výstižné popisky. A výstavka je hotová a myslím si, že se rádi podívají
i páni učitelé.
Tak hodně zdaru!
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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
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