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Čas: 3 hod.

Moravskoslezský kraj 

GPS: 49°49‘48“N, 18°17‘59“E

Lenka Petrušková, Jakub Jirásek, Martin Sivek, Jiří Pešek

Slezská Ostrava –  
zámecký slepenec

Slezská Ostrava
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1. opuštěný lom v zámeckém slepenci

1.
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Přístup na lokalitu
Na lokalitu je možné dojít po pravém břehu proti prou-
du řeky Lučiny ulicí Podzámčí od mostku přes tuto řeku.

Zajímavosti z okolí lokality
Na protilehlém břehu Lučiny těžil černé uhlí dnes již 
zlikvidovaný Důl Zárubek. V jeho areálu se lze seznámit 
se způsobem likvidace starých důlních děl v české části 
hornoslezské pánve. Několik málo set metrů od exkurzní 
lokality je údolí Burňa, odkud pocházel jeden z prvních 
nálezů uhelných slojí na území Ostravy. Dnes již tato 
lokalita neexistuje, zanikla následkem zásahů člově-
ka do zdejší krajiny. Od lokality není příliš vzdálené ani 

Ostravské muzeum, kde je uložena vynikající kolekce 
karbonské flóry dr. ing. Václava Šusty, renomovaného 
odborníka na zdejší karbon, jakož i rozsáhlá sbírka fosilní 
fauny manželů Řehořových.

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. Hodí se i geologický 
kompas, kterým můžete měřit směr a sklon vrstev. Po-
kud si chcete odnést vzorky hornin nebo nalezené fo-
silie, potřebujete nejlépe papírové 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 napíšete název hor-
niny nebo jméno nalezené fosilie, pokud ji dovede-
te na místě určit, a lokalitu. Je dobré připojit i datum 
a jméno sběratele.  
  
Charakter krajiny
Řeka Lučina zde protéká územím silně ovlivněným 
činností člověka, jak dokládají četné odvaly po těž-
bě uhlí, likvidovaná ústí starých dolů a zbytky areálů 
po další průmyslové výrobě. Poklesy způsobené pod-
dolováním se projevily mj. i na nedalekém Slezsko-
ostravském hradu. 

Stěna lomu, ve které převládají pískovce nad prachovci a jílovci. 
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Úvod
 Exkurze zavede účastníky do blízkosti 

centra města Ostravy – a to do její městské části 
Slezská Ostrava. Ostrava byla postavena 
na produktivním (uhlonosném) karbonu, jedné 
z nejmladších prvohorních jednotek.
Lokalita se nachází asi 200 metrů 
od Slezskoostravského hradu. Zdejší skalní 
defilé je asi 100 m dlouhé a 10 m vysoké. Tvoří 
je původní stěna starého zašlého lomu, jehož 
hornina byla mimo jiné použita na zdivo 
blízkého Slezskoostravského hradu, v 16. století 
přestavěného na zámek. Odtud je také odvozeno 
jméno tohoto horninového komplexu: zámecký 
slepenec. Zámecký slepenec je významnou 
litostratigrafickou polohou porubských vrstev 
na svrchu ostravského souvrství stáří mississipp,  
tj. spodní karbon české části hornoslezské pánve.
Navštívíte jeden z mála výchozů karbonu 
v české části hornoslezské pánvi, protože 
valná část hornoslezského karbonu je zakryta 
kvartérními sedimenty. 
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Lokalita je z větší dálky hůře pozorovatelná, protože je 
částečně zarostlá křovinami a stromy. Přesto se pokuste 
prohlédnout si celé defi lé nejprve z dálky a teprve po-
tom se blíže seznamujte s jejími horninami.

B. Průzkum lokality zblízka
Stěnu defilé tvoří převážně hrubozrnné pískovce 
s ojedinělými tenkými vložkami uhelnatých jílovců 
a šedých prachovců a jílovců. Pískovce jsou mírně 
ukloněné, tvoří dobře rozlišitelná tělesa – kanály či 
pískové valy. 
Celý komplex označovaný jako zámecký slepenec má 
slepencové polohy převážně na své bázi. Ve zbývají-
cí části výrazně převládají pískovce, jež lze pozorovat 
ve stěně tohoto bývalého lomu.
Z charakteru hornin je zřejmé, že se v lomu vysky-
tují sedimentární horniny.

 Nakreslete alespoň část defi lé.
 Pozorujte hranice mezi vrstvami. Jsou ostré, nebo 

do sebe sedimenty pozvolna přecházejí?
 Které horniny převládají na  tomto defi lé?
 Pokud máte geologický kompas, pokuste se změřit 

směr a sklon vrstev.

C. Co znamená střídání různých druhů 
sedimentů?
Pískovce jsou vesměs říční sedimenty. Vznikaly v dyna-
mičtějším prostředí. Postupné zjemňování sedimentů 

a přechod do prachovců a jílovců dokládá snižování 
unášecí schopnosti řeky. Tyto horniny se ukládaly buď 
ve slepém říčním rameni, v aluviální nivě této řeky, nebo 
jsou to jezerní uloženiny. Uhelná hmota vznikla nahro-
maděním odumřelé organické hmoty. 

D. Co vidíte pod lupou?       
V pískovcích jsou světle šedá zrnka křemene, hojné jsou 
i žlutavé, větráním částečně rozložené živce. Místy se vy-
skytují i šupinky světlé a tmavé slídy – muskovitu a bioti-
tu. Ty jsou občas patrné i v jemnějších horninách – v pra-
chovcích a jílovcích.    

 Které prvky se vyskytují v křemeni? Napište jeho 
vzorec.

E. Našli jste nějaké fosilie?
S ohledem na charakter hornin tohoto sedimentárního 
komplexu je nález nějakých fosilií velmi málo pravděpo-
dobný. Pokud jste měli štěstí a nalezli jste zbytky fauny 
nebo fl óry, pokuste se je alespoň orientačně určit. Ne-
daří-li se vám to, buď si sežeňte vhodné odborné pub-
likace, nebo se obraťte na odborníky, kteří vám s jejich 
určením pomohou.

 Proč se dobře zachované fosilie vyskytují pouze 
v jemných sedimentech?

 Jsou v Ostravě muzea, kde by bylo možné porovnat 
nalezené fosilie s vystavenými exponáty?

 Kde hledat odbornou pomoc k určení fosilií?

F. Stáří sedimentů pozorovaných v defi lé
Stáří hornin zámeckého slepence porubských vrstev 
vyplývá z porovnání se sedimenty na jiných lokalitách. 
Relativní stáří zámeckého slepence se udává na 323 mi-
lionů let. Kromě relativního stáří existují i různé druhy 
metod, kterými se určuje i absolutní stáří hornin. Nejzná-
mější z nich je metoda radiometrická, která využívá sa-
movolného rozpadu radioaktivních prvků v minerálech 
– např. v zirkonu. 

G. Jak zasáhl člověk do tohoto území?
Při stavbě silnice bylo nutno odlámat část hornin tohoto 
defi lé. Slepence a pískovce komplexu zámeckého sle-
pence se používaly jako stavební kámen.
Přibližně dva kilometry od této lokality je termicky ak-
tivní odval bývalého dolu Ema, kam byla vyvážena tzv. 
hlušina – tj. horniny z nadloží nebo podloží uhelných 
slojí. Jde o vůbec největší a nejvyšší odval na Ostravsku 
s naučnou stezkou a jedinečným výhledem na Ostravu.

H. Je možné horniny tohoto defi lé nějak využít?
Nikoli. Tyto horniny jsou navětralé, a tudíž rozpadavé. 

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

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


