STANOVIŠTĚ Č. 1
geologické stáří
vývojová etapa: prvohory (paleozoikum)

Jestřebí hory
útvar a epocha: karbon svrchní

stupeň: stephan

stáří: 254–298 milionů let

vystavené horniny
skupina hornin: sedimentární horniny svatoňovických vrstev – uhlonosné vrstvy

a) slepenec
pestrobarevná hornina s tenkými vrstvami zuhelnatělých rostlin; vznikla uložením střednozrnných říčních
sedimentů (převážně křemenných zrn) naplavených do mělkého jezera, s občasným překrytím suchozemskou
vegetací

b) prachovitý jílovec (aleuropelit)
hornina šedých odstínů s výraznou vrstevnatostí, složená z prachových částic velikosti 0,005–0,002 mm,
a to křemene, živců, slíd, karbonátů a jílových minerálů, často se zuhelnatělými zbytky vegetace (části kmenů
a kořenů karbonských stromů) a s rezavými povlaky oxidů (kysličníků) železa; tyto horniny vznikaly v mělkých tropických bažinatých jezerech a nazývají se také kalové sedimenty

c) pískovec až slepenec
hornina okrové barvy, charakteristická střídáním hrubo až jemnozrnných říčních sedimentů, složených z křemenných valounů, zrn písku i jílovitých částic; v jemnozrnných vrstvách jsou patrné stopy po červech (ichnofosilie); vznik těchto hornin byl podmíněn opakovaným usazováním různorodého materiálu ve vrstevním
sledu (cyklická stavba), a to v okolí řek nebo v mělkých jezerech

d) černé uhlí
organogenní sediment černé barvy, vzniklý prouhelněním odumřelých zbytků rostlin; podle složení výchozího
materiálu je uhlí lesklé, matné nebo páskované; prouhelnění probíhalo za nepřístupu vzduchu překrytím odumřelých stromů a rostlin vrstvou písku nebo jílu; ke vzniku 1 m mocné uhelné sloje byla potřeba cca 10–15 m
vysoká vrstva rostlinného materiálu; prouhelnění je závislé především na složení zbytků rostlin, nepřístupu
vzduchu, na mocnosti a tlaku nadložních sedimentů a délce trvání celého procesu; podle stupně prouhelnění
rozlišujeme uhlí hnědé, černé a antracit
původ: bloky hornin vytěžené v důlních štolách
lokalita: SZ od Rtyně v Podkrkonoší, lokalita Pod Kozincem, halda bývalého dolu Ida (Z. Nejedlý I.)
GPS: 50°31‘4.152“N, 16°3‘48.697“E

halda bývalého dolu Ida

STANOVIŠTĚ Č. 2
Jestřebí hory

geologické stáří
vývojová etapa: prvohory (paleozoikum)

útvar a epocha: karbon svrchní

stupeň: stephan

stáří: 254–298 milionů let

vystavené horniny
skupina hornin: sedimentární horniny jíveckých vrstev odolovského souvrství – převážně arkózy
Arkózy jsou zpevněné, úlomkovité, středno až hrubozrnné sedimenty. Stejně jako pískovce obsahují především úlomky křemene, živců a slídy, ale liší se od nich
zastoupením živců – podíl živců tvoří nejméně 25 % objemu zrn v hornině. Tmel je nejčastěji jílovitý nebo karbonátový. Vznik arkóz je spojován s aridním (suchým)
a periglaciálním (v blízkosti ledovce) klimatem, který vytvářel dobré podmínky pro zvětrávání hornin. Zvětralý materiál, většinou ze žulových hornin, byl přinášen
řekami do míst, kde se ukládal.

a) arkózovitý pískovec
hornina šedé, okrové až světle hnědé barvy, podíl živců se pohybuje v rozmezí 10–25 %
původ: samovolně odlomený blok horniny ze skalního výchozu

b) červená arkóza
červeno-fialová hornina, zbarvená oxidy železa
původ: odlomený a kamenicky opracovaný blok (patník)

c) žaltmanská arkóza
šedá až pestrobarevná hornina; nejčastější hornina Jestřebích hor, nachází se i v okolí nejvyššího vrcholu
Žaltman (739 m n. m)
původ: samovolně odlomené bloky horniny ze skalních výchozů
lokalita: S nad silnicí ze Stárkova do Odolova, v údolí potoka Jívky
GPS: 50°31‘47.611“N, 16°7‘31.532“E; 50°31‘46.574“N, 16°7‘4.738“E

arkózový výchoz u sinice ze Stárkova do Odolova

d) fosilní zkřemenělý kmen – typu Dadoxylon (araukarit)
součástí karbonských arkózových sedimentů jsou i „zkamenělá dřeva“, horniny vzniklé prokřemeněním kmenů vyhynulých karbonských jehličnatých stromů (třída: Pinopsida) nebo kordaitů (třída: Cordaitopsida); často
používaný název „araukarit“, podle zdánlivé podobnosti se dřevem blahočetů, se již nepoužívá; stromy typu
Dadoxlon se rozšířily během karbonu vlivem teplého klimatu a vulkanické činnosti, která obohacovala ovzduší
kysličníkem uhličitým, nezbytným pro růst suchozemských rostlin; mnohdy dorůstaly výšky až 45 m a průměru kmenů až 2m; zkřemenělé kmeny se dříve hojně nacházely v arkózách říčního původu mezi Odolovem
a Radvanicemi
původ: odlomená část kmene v radiálním řezu
lokalita: V od obce Odolov, lokalita Kryštofovy kameny
GPS: 50°31‘26.477“N, 16°5‘55.775“E

Dadoxylon (araukarit) v arkozách
– těsně při zemi, Krištofovy kameny

STANOVIŠTĚ Č. 3
Jestřebí hory

geologické stáří
vývojová etapa: prvohory (paleozoikum)

útvar a epocha: perm spodní

stupeň: autun

stáří: 298–251 milionů let

vystavené horniny
skupina hornin: sedimentární horniny vernéřovických a bečkovských vrstev chvalečského souvrství – prachovce, slepence

a) prachovec
hornina tvořená prachovými částicemi velikosti 0,05–0,005 mm, a to především křemenem, živci, jílovými minerály a slídou; má hnědočervenou barvu v důsledku
přítomnosti oxidů manganu a železa, díky jílové složce se snadno rozpadá; tyto horniny se usazovaly buď na dně hlubších jezer nebo jako zbytky nánosů po povodních
původ: odlomený blok horniny ze skalního výchozu

b) slepenec s malachitem
pestrobarevná hornina, tvořená středně až hrubozrnnými říčními sedimenty velikosti větší než 2 mm; na povrchu se místy vyskytují nazelenalé povlaky malachitu
(uhličitanu mědi), vzniklého zvětráváním sirníků mědi; tyto sirníky, spolu s kysličníky mědi, obsažené lokálně ve vernéřovických vrstvách v šedozelených jílovcích,
byly v minulosti těženy a získávala se z nich měď
původ: blok horniny vytěžený v důlní štole
lokalita: Z od obce Dolní Vernéřovice, bývalý důl Bohumír - Kuprovka
GPS: 50°32‘51.926“N, 16°5‘37.868“E

vstupní tunel dolu Bohumír

zbytek mědinosné žíly ve štole dolu Bohumír

STANOVIŠTĚ Č. 4
geologické stáří
vývojová etapa: druhohory (mezozoikum)

Polická vrchovina
útvar a epocha: křída svrchní

stupeň: turon

stáří: 93,5–89,3 milionů let

vystavené horniny
skupina hornin: sedimentární horniny Polické vrchoviny – opuky
Opuka je souhrnné označení pro skupinu zpevněných sedimentů, tvořených velmi jemnozrnnými jílovitými
a prachovitými částicemi (úlomky) o velikosti z více než 50-ti % menšími jak 0,004 mm, s uhličitanovou a křemennou složkou. Stojí na hranici klastických (úlomkovitých) a biochemických sedimentů. Vznikly v prostředí mělkého
moře, usazením jemných částic na mořském dně a vysrážením vápnitého tmele z roztoku. Při pochodech měnících
minerální složení, strukturu i texturu těchto sedimentů, v období od usazení po jejich přeměnu tlakem, teplem či
chemickými látkami, došlo k jejich zpevnění. Často obsahují minerál glaukonit a hojné jehlice mořských hub, schránky
foraminifer (jednobuněčných dírkovců) a dalších mořských organizmů. Opuky jsou nejrozšířenější horninou Polické
křídové pánve. V minulosti se hojně těžily v mnoha malých místních lomech a využívaly jako stavební materiál.

a) vápnitý prachovec (opuka)
hornina šedo-okrových odstínů, přísně vrstevnaté kvádrové struktury s lavicovitou odlučností, hornina je rozpukaná mrazem a na povrchu navětralá; na vrchní plošině je tvořící se „hnědá půda“, která je zdejším nejrozšířenějším
půdním typem
původ: vrchní část pilíře uměle vytvořeného skalního výchozu
lokalita: na SZ straně silnice z Police n. M. do Velkých Petrovic
GPS: 50°31‘21.956“N, 16°12‘57.990“E

opukový výchoz u Velkých Petrovic

b) písčitý vápenec (opuka)
hornina šedo-okrových odstínů, zprohýbaně vrstevnaté struktury, s výskytem zkamenělých mořských živočichů
(fosílií) – otisky mlže (Inoceramus herkules)
původ: různě zvětralé kameny ze spodních vrstev půdního profilu, z výkopových prácí
lokalita: SV nad obcí Bukovice, lokalita pod Klůčkem
GPS: 50°32‘58.124“N, 16°13‘55.701“E

c) vápnitý pískovec (opuka)
šedo-modrá hornina kompaktní struktury
původ: odlomený blok horniny z bývalého kamenolomu
lokalita: Z od obce Bezděkov n. M., lokalita Kalabon – Mýto, bývalý kamenolom
GPS: 50°30‘30.727“N, 16°13‘0.330“E

bývalý kamenolom u Bezděkova n. Met.

STANOVIŠTĚ Č. 5
geologické stáří
vývojová etapa: druhohory (mezozoikum)

Polická vrchovina
útvar a epocha: křída svrchní

stupeň: coniac

stáří: 89,3–85,8 milionů let

vystavené horniny
skupina hornin: sedimentární horniny Polické vrchoviny – pískovce
Křídové kvádrové pískovce jsou zpevněné, úlomkovité sedimenty, tvořené z více než 50-ti % zrny o velikosti 0,063–2 mm. Rozdělují se na dvě základní skupiny
pískovců – křemenné a arkózovité, a to podle poměru zastoupení tří hlavních složek, kterými jsou křemen a další stabilní horniny, živce a další nestabilní horniny
a výplň, zahrnující jílovité a prachovité částice, včetně drobných slíd.
křemenné pískovce – obsahují více než 90 % zrnek křemene nebo stabilních hornin
arkózovité pískovce – obsahují 75–90 % zrnek křemene nebo stabilních hornin
a do 5–8 % zrnek živců a nestabilních hornin
zvláštní skupinu tvoří ještě glaukonitické pískovce, které obsahují minerál glaukonit
Textura křídových pískovců bývá lavicovitá nebo deskovitá, struktura zrnitá, tmel, který jednotlivá zrna spojuje, může
být křemitý, karbonátový, železitý nebo sádrovcový. Tyto pískovce jsou také charakteristické třemi na sebe kolmými
systémy ploch odlučnosti, takže se rozpadají či vylamují v kvádrech (označují se proto jako kvádrové pískovce). Křídové pískovce vznikaly v mělkých šelfových mořích a tvořily rozsáhlá deskovitá tělesa. Posléze byly vlivem vrásnění
vyzvednuty, rozlámány a následně modelovány působením přírodních činitelů.

a) křemenný kvádrový pískovec Teplicko-adršpašských skal, Ostaše a Hejšoviny
hornina šedo-bílých odstínů se zahnědlými plochami železitých solí, tvořená jemno až střednozrnnými
křemennými zrnky
původ: samovolně odlomené bloky ze skalních výchozů, gravitačně sesuté na úpatí svahu
lokalita: SZ od obce Bukovice, V část Ostaše, úpatí svahu pod skalním seskupením Sluj Českých bratří
GPS: 50°33‘46.954“N, 16°12‘58.239“E

pod Slují Českých bratří, Ostaš

b) křemenný kvádrový pískovec Teplicko-adršpašských skal, Ostaše a Hejšoviny
hornina okrových, žlutých až hnědých odstínů s rezavými proužky či plochami železitých solí (železivce),
tvořená jemnozrnnými křemennými zrnky
původ: bloky horniny z bývalého kamenolomu
lokalita: SZ od obce Bukovice, JV část Ostaše, lokalita Borek, bývalý kamenolom (jižní)
GPS: 50°33‘22.851“N, 16°13‘12.002“E

bývalý kamenolom v Borku (jižní), Ostaš

STANOVIŠTĚ Č. 6
Polická vrchovina
Ukázka přírodní tvorby mikroreliéfu v křemenném kvádrovém pískovci
Vlivem dlouhodobého působení vody (bobtnání, rozpouštění, vymývání, odnos), větru (obrušování, odnos), klimatu (střídání teplot a vlhkosti, mráz), organizmů
(především vegetace), gravitace a dalších přírodních činitelů na dostupné plochy pískovců, dochází z důvodu střídání jejich různě odolných povrchů a tmelů, k jejich nadzemnímu i podzemními, povrchovému i podpovrchovému modelování (zdrsňování povrchu, zahlubování a vytváření štěrbin, dutin a relativních vyvýšenin,
tvorba nových vodních cest, odlamování, přesun a znovu ukládání menších či větších částí). Místy se na povrchu horniny, vlivem prokřemenění nebo proželeznění,
vytváří také skalní kůry, které horninu zpevňují. Postupně tak dochází ke změnám, které vytvářejí originální vzhled, a to od mikroreliéfu na počátku, až po morfologii celých území po velmi dlouhém časovém období.
Toto je také proces, kterým docházelo a stále dochází k vytváření zdejších typických povrchových skalních útvarů a posléze celých skalních „měst“ (Teplicko-adršpašské skaly, Broumovské stěny, Ostaš, Bor apod.) a podpovrchových pseudokrasových prostorů (jeskyně Macarát v Broumovských stěnách, Teplická jeskyně
a další).
Na vystavené hornině je patrná tvorba mikroreliéfu.
původ: samovolně odlomený blok horniny ze skalního výchozu
lokalita: SZ od obce Bukovice, JV část Ostaše, lokalita Borek, bývalý kamenolom s pískovnou (severní)
GPS: 50°33‘29.687“N, 16°13‘6.944“E

bývalý kamenolom s pískovnou v Borku (severní), Ostaš

STANOVIŠTĚ Č. 7
Polická vrchovina
Artézská zvodeň, artézská studna
Zdroje podzemní vody se vyskytují v tzv. zvodních (vodonosných vrstvách,
v nichž dochází k pohybu a akumulaci podzemní vody). V těchto vrstvách je
voda buď volná a v horninách se snadno pohybuje vlivem gravitačních sil nebo
napjatá v důsledku hydrostatického tlaku. Zvodeň s napjatou vodní hladinou se nazývá artézská a vzniká v terénních pánvích (kotlinách), kde došlo
k prostřídání různě propustných vrstev hornin. Strop artézské zvodně tvoří nepropustné horniny, tzv. izolátory (např. jílovce, prachovce – opuky), vodonosné
vrstvy tvoří propustné horniny, kterými voda snadněji prochází, tzv. kolektory
(např. štěrky, písky, pískovce, silně rozpukané horniny) a dno tvoří opět izolátory. Díky tomuto geologickému uspořádání, miskovitému prohnutí kolektorů
a izolátorů a vlivem tlaku vodní hladiny v zónách infiltrace (na okrajích pánve),
dochází v níže položených místech kolektoru k uvedené napjaté vodní hladině.
Voda v kolektoru má pak tendenci vyrovnat hladinu s hladinou v zónách infiltrace. Pokud v blízkosti středu pánve provrtáme stropní izolátor vrtem, začne
voda pod tlakem samovolně vyvěrat, bez nutnosti jejího čerpání. Toto je princip
artézské studny. Část Polické křídové pánve má charakter artézské zvodně.

propustná vrstva (kolektor)
nepropustná vrstva (izolátor)
artézský pramen
pramen odvodňující volnou zvodeň
hladina volné vody
terénní zlom s posunem vrstev

INFILTRACE

Funkční model artézské studny (zde si můžete prakticky vyzkoušet, jak artézská studna funguje)
Podstavec a mísa z pískovce představují nepropustné izolátory a štěrková mezivrstva propustný kolektor.
Návod na použití modelu studny (nutné min. 2 osoby):
1. v nedalekém máchadle (20 m směrem ke klášteru) si naberte do PET lahve nebo jiné vhodné nádoby vodu (pozor – tato voda není pitná!)
2. postavte se za studánku, prstem levé ruky zakryjte otvor uprostřed mísy a prstem pravé vypouštěcí otvor na pravém boku podstavce
3. pomocník nalije rozšířeným nalévacím místem na horní straně podstavce vodu do štěrkové mezivrstvy, zajde ještě jednou pro vodu a vodu opět nalije
4. uvolněte levou ruku a voda vám začne pramenit do mísy; voda bude pramenit tak dlouho, dokud se hladina vody v míse a hladina vody v mezivrstvě nevyrovnají,
poté pramen ustane
5. pro vypuštění vody ze studny uvolněte pravou ruku.
Nejbližší artézskou studní je prameník „Julinka“ ve střední části polického náměstí, kde se také můžete napít kvalitní pitné vody.
GPS: 50°32‘11.564“N, 16°13‘59.669“E

STANOVIŠTĚ Č. 8
Polická vrchovina

geologické stáří
vývojová etapa: druhohory (mezozoikum)

útvar a epocha: křída svrchní

stupeň: turon

stáří: 93,5–89,3 milionů let

vystavené horniny
skupina hornin: sedimentární horniny Polické vrchoviny – pískovce

živcový (arkózovitý) kvádrový pískovec Broumovských stěn
hornina šedo-bílých, okrových až růžových odstínů, tvořená jemnozrnnými křemennými a živcovými zrnky, s rezavými proužky železitých solí (železivce)
původ: odlomené bloky horniny z kamenolomu
lokalita: JZ od obce Božanov, JV část Broumovských stěn, SV svah vrchu Lopota, činný kamenolom
GPS: 50°30‘24.167“N, 16°20‘14.501“E

kamenolom nad Božanovem, Broumovské stěny

odval kamenolomu nad Božanovem

STANOVIŠTĚ Č. 9
Polická vrchovina

geologické stáří
vývojová etapa: druhohory (mezozoikum)

útvar a perioda: křída svrchní

stupeň: cenoman

stáří: 99,6–93,5 milionů let

vystavené horniny
skupina hornin: sedimentární horniny Polické vrchoviny – pískovce

glaukonitický kvádrový pískovec
hornina okrových odstínů, tvořená velmi jemnozrnnými, převážně křemennými zrníčky s glaukonitem (v hornině tvoří nazelenalá zrna), patrné jsou proužky železitých solí (železivce), černé plošky zuhelnatělé vegetace, fosílie mořských živočichů – ústřice (Rhynchostreon suborbiculatum) a mlži – pekteni (Merklinia aspera),
se zachovanými dutinovými chodbičkami mořských červů a zkamenělé dřevo křídových dřevin, navrtané mořskými mlži – skulaři, potažené železitým povlakem
původ: odlomené bloky horniny z kamenolomu
lokalita: SZ od zaniklé obce Libná, S část oblasti Hraničního hřbetu, utlumený kamenolom
GPS: 50°39‘8.680“N, 16°6‘16.658“E

kamenolom u Libné

odlomená pískovcová stěna s fosíliemi mořských živočichů, kamenolom u Libné

STANOVIŠTĚ Č. 10
Ukázka opracování a využití kvádrového pískovce v minulosti i současnosti
Křídový kvádrový pískovec byl již od 12. století, tedy od doby osídlování zdejšího území, hlavní nerostnou surovinou Polické vrchoviny. Důvodem
jeho těžby byla jednak snadná dostupnost, ale i dobrá opracovatelnost a relativní trvanlivost, která umožňovala jeho využití pro stavební, hospodářské
i dekorační účely. Těžil se v mnoha místních kamenolomech, případně sbíral ve formě napadaných kamenů na bázi svahů pod stolovými horami skalních měst.
Opracováním pak vznikaly kamenné bloky na základy, stěny a klenby staveb, na komíny, schody, parapety, ostění kolem oken a dveří, brány, dlažby, balustrády
a sloupy, na mosty, tunely, hráze, opěrné a ohradní zdi, na patníky, mezníky apod. Pískovec byl využíván nejenom k uvedeným stavebně – architektonickým účelům, ale byl i matriálem pro tvorbu soch, sousoší, křížů, kašen, pomníků či náhrobků. Používal se také pro různé hospodářské účely na koryta, nádrže, závaží,
mlýnské a brusné kameny a pod.
Práce s kamenem není nikterak snadná, a o to více v minulosti, kdy byly kameníci odkázáni pouze na svoji sílu, zručnost a ruční nářadí: paličku, lámací klínky,
speciální majzlíky a šalírky, pemrlici a pod. Opracováním kamene se v minulosti také nezabývali pouze kameníci, ale patřilo to k běžné činnosti mnoha místních
hospodářů a chalupníků, kteří během zimních měsíců opracovávali sbírané pískovcové kameny na stavební kvádry. Dnes je opracování pískovce díky katrům s diamantovými kotouči, kompresorovým sbíječkám, úhlovým bruskám, frézám a dalším pomocníkům snadnější, ale i přesto si vyžaduje značný kamenický um.
V současnosti se zde pískovec těží pouze v kamenolomu na SV úbočí Broumovských stěn, nad obcí Božanov a příležitostně v kamenolomu na úpatí hřbetu
Závora, SZ nad zaniklou obcí Libná u Zdoňova. Kámen se částečné opracovává přímo v lomech a pak především v kamenických dílnách v Teplicích n. M., kde
zkušení kameníci, díky praxi, zručnosti a znalosti řemesla, vytvářejí i náročné atypické výrobky, známé nejenom v Čechách, ale i ve světě.
S využitím božanovského pískovce se můžeme setkat na mnoha historických stavbách v okolí – polický klášter a kostel Nanebevzetí Panny Marie, polická radnice,
broumovský klášter, kaple na Hvězdě v Broumovských stěnách a řada dalších, ale také v Praze – například v Národním divadle, Národním muzeu a na Karlově
mostě (podstavec pro sousoší sv. Kosmy a Damiána, pro sochu Vidění sv. Luitgardy a sochu sv. Anny nebo i samotná socha sv. Vojtěcha). Tvrdý a trvanlivý pískovec
z Libné je vhodný pro hrubou i ušlechtilou kamenickou výrobu, sochařské práce a také pro výrobu brusů. Uplatnil se například i při opravách Bratislavského hradu
a hradu Strečno na Slovensku nebo byl použit při stavbě československé expozice na Světové výstavě v kanadském Montrealu v roce 1967.

opracování pískovce,
Granit Lipnice, s. r. o.,
provozovna Teplice n. Met.

podstavec pod sousoší
sv. Kosmy a Damiána
na Karlově mostě v Praze,
Granit Lipnice, s. r. o.,
provozovna Teplice n. Met.

STANOVIŠTĚ Č. 11
Jetřichovsko

geologické stáří
vývojová etapa: druhohory (mezozoikum)

útvar a epocha: trias spodní až střední

stupeň: anis

stáří: 249,7–237 milionů let

vystavené horniny
skupina hornin: sedimentární horniny bohdašínského souvrství

arkózovitý pískovec, zvětrávající na štěrk a písek
hornina šedorůžových odstínů, rozpadavá a nesoudržná, tvořená středno až hrubozrnnými říčními sedimenty (zrnitostní rozmezí od valounů až po drobná křemenná a živcová zrnka), podíl živců v hornině se pohybuje v rozmezí 10–25 %, soudržnější bloky jsou stmeleny oxidy a hydroxidy železa (železivcem); tyto horniny
vznikly usazováním říčních sedimentů v sedimentační pánvi
původ: soudržnější blok a zvětralý sypký materiál (písek) z pískovny
lokalita: JZ od obce Jetřichov, SZ okraj Broumovských stěn, SZ úpatí vrchu Honský Špičák, činná pískovna
GPS: 50°35‘58.418“N, 16°14‘42.528“E

pískovna Jetřichov

soudržné bloky se želivcem v triasovém pískovci, pískovna Jetřichov

STANOVIŠTĚ Č. 12
Červenokostelecko

geologické stáří
vývojová etapa: druhohory (mezozoikum)

útvar a epocha: trias střední

stupeň: anis – ladin

stáří: 245–228 milionů let

vystavené horniny
skupina hornin: sedimentární horniny bohdašínského souvrství

deskovitý kaoliniticko-křemenný pískovec
hornina šedobílých až okrových odstínů, deskovité až lavicovité odlučnosti, tvořená jemno až střednozrnnými jezerními sedimenty, s unikátními „zkamenělými“ jevy
na povrchu vrstevních ploch (mechanoglyfy); jsou to nerovnosti mechanického původu, podmíněné prouděním vody a pohyby nezpevněných sedimentů na jezerním
dně; projevují se například zvlněním (čeřiny), otisky kapek deště, stopami po vlečení, bahenními prasklinami, stopami po unikání plynu apod. a jsou důležitými
ukazateli sedimentačních podmínek v dané oblasti v době jejich vzniku; významné jsou také tamní nálezy dinosauřích stop v této hornině
původ: bloky horniny z kamenolomu
lokalita: SZ od Červeného Kostelce, lokalita U Devíti Křížů, činný kamenolom Krákorka
GPS: 50°29‘27.255“N, 16°3‘23.111“E

kamenolom Krákorka

zkamenělé písečné vulkány, kamenolom Krákorka

STANOVIŠTĚ Č. 13
geologické stáří
vývojová etapa: prvohory (paleozoikum)

Broumovsko
útvar a epocha: perm spodní

stupeň: autun

stáří: 298–251 milionů let

vystavené horniny
skupina hornin: sedimentární horniny martínkovických a olivětínských vrstev broumvského souvrství

a) písčitý prachovec
hornina hnědé barvy, tence vrstevnatá, rozpadavá, tvořená jemnozrnnými jezerními sedimenty
původ: samovolně odlomené bloky horniny ze skalního výchozu
lokalita: SV část Broumova, skalní výchozy pod V stranou klášterní zahrady
GPS: 50°35‘14.866“N, 16°20‘3.177“E

b) vápenec, slínovec
světle šedý, jemnozrnný jezerní sediment, masivní až vrstevnaté struktury, který vznikal z nahromaděných schránek
a ulit měkkýšů
původ: bloky horniny vytěžené z šachtice a ze staré důlní štoly
lokalita: SV od obce Otovice, lokalita Vápenka
GPS: 50°33‘47.236“N, 16°24‘3.218“E

bývalá vápenka u Otovic

c) prachovec
tence vrstevnatý až destičkovitě rozpadavý, velmi jemnozrnný jezerní sediment, charakteristický střídáním šedobílých
a hnědočervených vrstviček, proložený vrstvami hrubších náplavových sedimentů; prostřídání vrstev dokumentuje střídání
suchého a vlhkého klimatu – zamokření a vysychání
původ: uměle odlomený blok ze skalního výchozu
lokalita: Z část obce Hynčice, lokalita Permská stěna, skalní výchoz nad korytem řeky Stěnavy
GPS: 50°37‘18.353“N, 16°16‘54.189“E

prachovcový výchoz Permská stěna

d) červený pískovec
hnědočervený, masivní, střednozrnný sediment, tvořený převážně křemennými zrny, pouze s malou příměsí živců; červené zbarvení horniny způsobuje obsah oxidů železa charakteristický pro horniny, které vznikly za podmínek aridního
(suchého) klimatu v pouštích nebo polopouštích; v humidním (vlhkém) klimatu s vydatnějšími srážkami, jako tomu bylo
např. v karbonu, vznikaly horniny převážně šedě zbarvené
původ: kamenicky opracované kvádry z kamenolomu
lokalita: J část Meziměstí, V okraj lokality Alpská víska, bývalý kamenolom
GPS: 50°37‘4.724“N, 16°14‘48.731“E

bývalý kamenolom u Alpské vísky

STANOVIŠTĚ Č. 14
Javoří hory

geologické stáří
vývojová etapa: prvohory (paleozoikum)

útvar a epocha: perm spodní

stupeň: autun

stáří: 298–251 milionů let

vystavené horniny
skupina hornin: pyroklastické horniny ryolitového komplexu noworudských vrstev broumovského souvrství

ryolitový ignimbrit
masivní pyroklastická hornina růžové až fialové barvy se světlými skvrnami, tvořená jemnozrnnou základní hmotou, v níž se objevují útržky rozložených hornin;
na rozdíl od ryolitů, výlevných kyselých vulkanitů, kterým se svým chemickým složením podobá, vznikla tato hornina ve žhavých sopečných mračnech, tvořených
především popelem, krystaly křemene, živců, sopečným sklem a drobnými úlomky starších hornin; ke spékání jednotlivých částic dochází až po jejich usazení, kdy
hornina začíná tuhnout, ale uvnitř je stále ještě žhavá (roztavená) a plastická; název ignimbrit je odvozen z latinských slov ignis – oheň a imber – déšť; vystavené
vzorky reprezentují dva typy těchto hornin vyskytujících se v Javořích horách
původ: odlomené bloky horniny z kamenolomů
lokalita: V okraj obce Hynčice, bývalý kamenolom na počátku Hrnčířského údolí, poblíž pstruží líhně GPS: 50°37‘19.333“N, 16°17‘46.052“E
S od obce Ruprechtice, SZ část Javořích hor, JZ úbočí Ruprechtického Špičáku, příležitostný kamenolom GPS: 50°39‘14.265“N, 16°16‘16.906“E

bývalý kamenolom u Hynčic

kamenolom u Ruprechtic, Javoří hory

STANOVIŠTĚ Č. 15
Javoří hory

geologické stáří
vývojová etapa: prvohory (paleozoikum)

útvar a epocha: perm spodní

stupeň: autun

stáří: 298–251 milionů let

vystavené horniny
skupina hornin: vyvřelé horniny v olivětínských vrstvách broumovského souvrství

trachybazalt – trachyandezit (melafyry)
masivní hornina různých barev – nejtypičtější je hnědočervená, většinou s mandlovcovitou, někdy porfyrickou, sklovitou nebo i vrstevnatou texturou, složená
z živců, křemene, amfibolu, pyroxenů, vzácně olivínu a dalších minerálů; mineralogicky jsou zajímavé geody (drúzy), což jsou dutiny vyplněné různými modifikacemi křemene; geneticky jde o lávy, místy i vulkanické brekcie, které vznikly jako výlevy (efuze) sopek za teplot kolem 1000 °C; melafyry mají vysokou tvrdost
a odolnost a proto využívají jako stavební kamenivo, nejčastěji jako drcené štěrky různých zrnitostních frakcí pro drenážní, podkladní i povrchové vrstvy silnic,
cest, chodníků, parkovišť a dalších staveb
původ: odlomené bloky hornin z různých částí a vrstev kamenolomu
lokalita: S od obce Rožmitál, střední část Javořích hor, J úpatí Bobřího vrchu, činný kamenolom
GPS: 50°36‘55.808“N, 16°22‘21.928“E

kamenolom u Rožmitálu, Javoří hory

kamenolom u Rožmitálu, vpravo dotěžená část s naučnou stezkou

