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Čas: 4 hod.

Středočeský kraj 

GPS: 49°34‘83“N, 14°20‘98“E

Václav Ziegler
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1. krajina v okolí lomu  2. pohled na lom ve Skoupém  3. vápencový lom ve Skoupém  4. vápencové škrapy nad lomem  5. sestup do Skoupého
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Úvod
 Tato exkurze vás zavede do lomu 

na přeměněný vápenec (mramor). Lom se nachází 
v tzv. sedlčansko-krásnohorském „ostrovu“, 
jenž patří do zóny metamorfovaných „ostrovů“, 
kterou tvoří izolované zbytky pláště 
středočeského plutonu, rozkládající se zhruba 
mezi jihovýchodním okolím Prahy a Blatnou v jižních 
Čechách. V sedlčansko-krásnohorském „ostrovu“ je 
nejlépe zachován stratigrafický sled přeměněných 
usazenin proterozoika (starohor) a staršího paleozoika 
(starších prvohor) ze všech dalších metamorfovaných 
„ostrovů“ středočeského plutonu. 

Start a konec exkurze
Lom u Skoupého, to je docela blízko Vysokého Chlumce 
na jihozápadě Středočeského kraje. Nejlépe je jet z Vy-
sokého Chlumce (nebo ze Sedlčan) do Bratřejova, od-
kud odbočuje silnice na Skoupý. Poslední 1,5 km dojděte 
nejlépe pěšky, neboť se před vámi otevře krásná krajina 
s nízkými chloumky a už hodně brzy se dočkáte pohle-
du na lom (dosud činný) u Skoupého. Po prohlídce lomu 
a jeho blízkého okolí sejděte do obce Skoupý, odkud 
jezdí autobus zpět do Vysokého Chlumce či do Sedlčan. 
Protože je však zejména to okolí zajímavé, rezervujte si 
na exkurzi právě ony avizované čtyři hodiny času.

Vybavení
Kromě dobré obuvi a nezbytného jídla a pití si s sebou 
rozhodně vezměte geologické kladívko (nemáte-li, po-
slouží i zednické či obyčejné) pro odběr geologických 
vzorků. Bude potřeba. Dále pak tužku, zápisník, skládací 
či pásmový metr, staré noviny (na zabalení odebraných 
geologických vzorků) a lupu, abyste si mohli prohléd-
nout strukturu horniny na místě samém. K této exkurzi 
si také připravte turistickou mapu 1 : 50 000 Sedlčansko,  

Lom a okolí.

Lom ve Skoupém.
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č. 39, buď z roku 1991, či nějaké novější vydání, nebo také 
turistickou mapu Sedlčansko (1 : 50 000), kterou vydalo 
v roce 2007 Městské muzeum Sedlčany. Také dalekohled 
se bude hodit. Dobré je s sebou mít zabezpečenou lah-
vičku octa (8 %). Důležitý je také fotoaparát, neboť ne vše 
se vám podaří zakreslit a fotodokumentace je fotodoku-
mentace. A jak se nám bude hodit po návratu do školy!

Charakter krajiny
Charakterizujte vlastními slovy krajinu a její reliéf!
Jižní část Středočeské pahorkatiny, Krásnohorská pa-
horkatina, je krajina, kde nad mírně zvlněnou  plo-
chu vystupují četná zalesněná návrší, budovaná 
ve  svém základu hlubinnými vyvřelinami středo-
českého plutonu. Mnohé jejich výchozy se zvětrává-
ním proměnily v bizarní balvany a viklany, které se nachá-
zejí nejen na návrších, ale i na polích či rybnících. Hlavní 
podíl na vzniku těchto balvanů má hlubinná vyvřelina 
durbachit, označovaná také jako typ Čertovo břemeno. 
Na těchto hlubinných vyvřelinách jsou zachovány 
zbytky pláště středočeského plutonu, v tomto pří-
padě přeměněných vápenců (mramorů) v podobě 
protaženého návrší mezi obcemi Skoupý a Týnča-
ny. Návrší je porostlé stepními travinami a nízkými keři 
a i po prohlédnutí z dálky (dalekohledem) je patrný škra-
pový povrch s vystupujícími drobnými skalkami. V jižním 
úbočí tohoto návrší je založen lom na přeměněný vápe-
nec. Zaměřme však nyní pozornost na lom samotný.

Průzkum lokality   
Dříve než se pustíme do zkoumání lomu a hornin v něm 
těžených, povězme si alespoň v krátkosti něco o meta-
morfovaných „ostrovech“ a zvláště o „ostrovu“ sedlčan-
sko-krásnohorském.
1. Tam, kde se silnice začíná sklánět do Skoupého, roste 
takový řídký lesní porost. Před ním (směrem ke Skoupé-
mu) odbočuje polní cesta doprava. Po necelých padesáti 
metrech se nám otevře hezký pohled na lom. Tady se 
zastavíme a vyslechneme si stručný výklad. Zónu me-
tamorfovaných „ostrovů“ tvoří izolované zbytky 
pláště středočeského plutonu, které se rozkládají 
zhruba mezi jihovýchodním okolím Prahy a  Blat-
nou v  jižních Čechách. Pláštěm plutonu rozumíme 
usazené i vyvřelé horniny, starší než těleso plutonu, které 
byly teplem a tlakem vystupujících hlubinných vyvřelin 
přeměněny (metamorfovány). Jedním z  největších 
a  stratigraficky nejúplnějších metamorfovaných 
„ostrovů“ je právě ten zdejší, sedlčansko-krásno-
horský. Vrstevní sled tu začíná uloženinami a vyvřelina-
mi starohor a nejstarší vrstvy odpovídají tzv. jílovskému 
pásmu, přeměněnému souboru výlevných hornin. Kam-
brické uloženiny tu nebyly prokázány, zato ordovické 
jsou zde vyvinuty dobře. Dokonce v nich byly nalezeny 
i ichnofosilie (stopy po činnosti organismů). Nejvyššími 
vrstvami jsou tady vrstvy kvarcitů (u Tisovnice), které tvo-
ří podloží paleontologicky doložených silurských vrstev 
– graptolitových břidlic (graptoliti byli nalezeni u Týn-

čan). Na ně navazují tmavé, na pyrit bohaté týnčanské 
vápence. K devonu tu řadíme světlé krystalické vápen-
ce. U Skoupého byla zjištěna i velká čočkovitá tělesa vá-
penců, pravděpodobně přeměněných korálových úte-
sů, ve kterých se vyskytují i stonky lilijic (krinoidů). Celý 
stratigrafický sled je zakončen kvarcity a slepenci (tzv. 
skoupské slepence). Tolik ke stratigrafii sedlčansko-krás-
nohorského metamorfovaného „ostrova“.   

2. Před námi se rozkládá skoupský lom. Je založen  
ve velkém čočkovitém tělese chemicky čistých vá-
penců. Již jsme si řekli, že jde pravděpodobně o meta-
morfované útesy. Uvnitř těchto těles, v polohách grafitic-
kých vápenců, se vyskytují zbytky krinoidů devonského 
rázu. Některé zdejší krystalické vápence (mramory) jsou 

Lom ve Skoupém.

Fo
to

 V
. Z

ie
gl

er

Zdejší horniny – metamorfované vápence.
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tmavou mezerní hmotou. Ty vznikly během metamor-
fózy. Tady u lesíka jsou vyvezeny odpady z těžby, ale 
i v nich najdete pěkné vzorky zdejších hornin. Je potřeba 
je odebrat vzorky hornin a řádně je označit. Také je zkusí-
me octem, jestli ten krystalický vápenec šumí. 
3. Lom je založen v jižním úbočí skoupského návrší. Je to 
lom stěnový, v němž dosud probíhá pravidelná těžba 
zdejších krystalických vápenců (mramorů). Určitě si lom 
vyfotografujte, třeba i z dálky.  
4. Nyní obejdeme lom a vystoupáme na plošinu nad 
lom. Tady se setkáme s typickým škrapovým povr-
chem. Škrapy vznikají rozpouštěním vápenců deštěm 
obohaceným oxidem uhličitým. Na povrch vystupují 
jako nepravidelně laločnaté až hrotovité tvary zbytků vá-
penců. Mezi nimi zůstává na zemském povrchu neroz-
pustné, jílovité reziduum červenavé až hnědavé barvy, 
které nazýváme terra rossa. Po dešti nebo na jaře je terra 
rossa velmi lepkavá a lepí se na boty i šaty. 
5. Poté, co obejdeme lom, sestupujeme škrapovitým te-
rénem dolů na silnici, která nás dovede do obce Skoupý. 
Tady na svahu se rovněž setkáme se škrapy a s ma-
lými závrty. Také závrty jsou povrchové krasové tvary 
vzniklé rozpouštěním vápenců. U Týnčan jsou dokonce 
vyvinuty i podpovrchové krasové jevy – jeskyně. 
6. Zdejší mramory jsou poměrně jemnozrnné. 
Chemicky jsou to uhličitany převážně vápníku, a měly 
by tedy po kápnutí octa šumět. Zkusme to. Šumí. A co 
ostatní minerály? Chceme-li v hornině hledat někte-
ré minerály, musíme se zaměřit na pukliny či praskliny. 
Praskliny, které byly vyhojeny křemenem, jsme už určitě 
objevili, ale co další minerály? Někdy se na větší puklině 
najdou malé klencové krystaly kalcitu či nahnědlé malé 
sloupečky aragonitu. Šedé až žlutošedé stébelnaté až 
vláknité agregáty patří wollastonitu a narůžovělé zrnité 
agregáty zase dolomitu. Ten je tu však velmi vzácný. Po-
kud najdete na puklině nějaké minerály, snažte se ode-
brat opatrně vzorek tak, abyste minerály nerozbili. 

Potom již sestupujeme do obce k autobusové zastávce. 
Tady exkurzi ukončíme. Dobře je mít všechno zdoku-
mentované, vzorky odebrané a popsané. To abychom 
s nimi mohli dále ve škole pracovat. 

Úkoly a otázky po exkurzi 
nikoliv už v terénu, ale ve škole 
Výborně! Už jsme zase ve škole a přinesli jsme si z ex-
kurze spoustu materiálu. Horniny už máme určené a po-
psané, 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 přineseného materiálu; po-
kud si nebudeme vědět rady, páni učitelé rádi pomohou; 

a když ne, tak určitě bude nějaký odborník v nejbližším 
muzeu.
2. Už máme i nákresy a fotografie? Opět výborně! A pro-
tože vaši spolužáci, starší i mladší, by rádi věděli, co jste 
všechno nalezli při exkurzi, připravíme pro ně výstavku. 
Ti starší vám budou závidět, neboť oni na takové exkurzi 
nebyli, ti mladší se na takovou exkurzi budou těšit. Na ško-
le je určitě nějaká uzavíratelná vitrína, kterou umístíme 
na volně přístupném a dobře osvětleném místě. Na zad-
ní 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!  

Škrapy nad lomem.
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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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