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Na čem stojí Chrudim…trocha dávné historie

Letecké foto

Geologická mapa

Topografická mapa



Od starohor po dnešek 
(na obrazech od P. Modlitby, 2016)

Sopky u Sovolusk i Konopáče Prvohory od Prachovic i Monaka



Od starohor po dnešek 
(na obrazech od P. Modlitby, 2016)

Žuly od Skutíčka (konec prvohor) Houby v opukách a 
slínech (druhohory –

křída)
„Teď“ (!) přišlo poslední (křídové) moře před „99 348 957“ lety

!



Od starohor po dnešek

„Nedávno“ u Podskály vyrazily 
prameny (P. Modlitba, 2016)

Řeky tvarují krajinu, člověk také, 
Škrovád koncem 19.století 

(J. Houba, 2012)



Chrudimský ostroh…zlomy, které řeka zvýraznila

Ideální geologický profil v Chrudimi?
1-10 m písky, štěrky – Pumberka, hřbitov U Václava kvartér
10-60 m slínovce, opuky – pod nemocnicí, bývalé vinice křída – střední turon
60-85 m opuky – nejbližší u Slatiňan křída – spodní turon
85-110 m pískovce – Škrovád, Monako, H.Městec křída - cenoman
110-? m křemence, žuly – Monako, Žumberk prvohory



Slínovec, svahy, gravitace 
= problémy se stabilitou



Lomy 
na Chrudimsku,
o kterých budeme
mluvit



Na čem stojí Chrudim a okolí
(zdroj surovin pro stavby)

Spraš = cihly Bramac, okolí letiště
Jáma po těžbě spraší

SPRAŠE
stáří

50 000 –
100 000 let



Na čem stojí Chrudim a okolí 
(zdroj surovin pro stavby)

Písky, štěrkopísky
(stáří „teď“)

Štěrkopísky „drží“ 
vodu (Červená 

studánka)

Pumberka, 1947
J.Vodička

Pumberka dnes



Na čem stojí Chrudim a okolí
(zdroj surovin pro stavby)

slepenec pískovec pískovec 
s glaukonitem

slínovecopuka

…co poslední moře naneslo před 100 – 65 mil let, to se ještě nedávno těžilo a lámalo…

Proč Říp? …protože je z Přibylova!
Každý Chrudimák

musí znát!



Pátrání po tom, kde se těžilo a lámalo

Některé mapy mlčí….

Císařské otisky map, 1839

I.vojenské mapování (josefské)
1760-1780

II.vojenské mapování (františkovo)
1806-1869



Co nafotili 
vojáci (I.)

Chrudim

1938



Chrudim

1955

Co nafotili 
vojáci (I.)



Co nafotili 
vojáci (I.)

Chrudim

1966



Co nafotili 
vojáci (II.)

Škrovád
1950



Když se řekne opuka

Lom Přibylov

Opuka = 
spongilitický, vápnitý 

prachovec

Stáří:
křída - spodní turon



Chrudim stojí na „opuce“
(slínitý prachovec, stáří: střední turon)

Rychle 
zvětrává, 

drolí se a sutí

Kontrast se zdravou opukou
od Přibylova

„zdravější“ kámen 
je kdesi v hloubce



Co je pod opukou?....Pískovec! 
(stáří: cenoman, vrty u letiště, Jezbruna, plavecký bazén)

Škrovád

H. Městec

Pískovec 
se řezal i 

lámal

Glaukonit
důkaz moře



Pod pískovcem….křemenec!
(stáří: prvohory, ordovik)

Když se na Podhůře
lámal kámen

Básník J.Vrchlický
na Monaku 

Kočičí hrádek



ŽULA = národní kámen
(stáří: 250 – 300 mil let)



ŽULA na kámen i pro krásu

Matulovy lomy

Jak vzniká kostka
Ctětínek

Každý ví, že
žula = křemen, slída, živec



Vápenec ze Železných hor na sochy, na vápno
(stáří: prvohory – silur, devon)

Vápenec jak ho 
neznáte

Vápenný Podol
poslední skála

Lom Prachovice
ordovik, silur, devon

Poznáte valchu?



CHRUDIM
Po čem šlapeme?

Staré dlažby:
co nanesla Chrudimka

žuly
ruly

křemenec
gabro

Nové schody ze žuly 
od Matuly přes starou 

dlažbu z řeky 
Chrudimky,

kolem pískovců ze 
Škrovádu, na kostky 

z Prosetína

Patníky 
ze Švihova

Nová dlažba
žula z Dešné a 

Srní,
i z roztaveného 

čediče



Městské hradby a regulace Chrudimky

Opuka/pískovec
Přibylov/Škrovád Kámen a bolest

Kyklopské zdivo
(Libkov?)

Pískovec ze 
Škrovádu i Hořic

opuka



Stavbám dominuje pískovec

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a 
Sloup Proměnění Páně
pískovec ze Škrovádu

Mydlářovský dům
pískovec ze Škrovádu ?

Nové „zábradlí“
pískovec z hořického hřbetu 

od Boháňky-Skály



Využití vápence

Oltář v kostele

Obláčkový vápenec 
(mramor) 

od VápennéhoPodola



Renesance kamene

travertin ze Spiše
žula z Finska

tašky 
a beton

žuly všech barev

i sypaný kámen 
je krásný



Díky za pozornost

Odkaz na tuto přednášku najdete na 
http://www.geoparkzh.cz/cs/ke-stazeni/


