
V západní části nýřanského uhelného revíru podél jz. okraje 
plzeňské pánve leží mezi obcemi Pankrác a Rochlov uhelné 
sloje spodní části kladenského souvrství v blízkosti po-
vrchu. Jejich intenzivní těžba zde probíhala od 19. století 
do poloviny 20. století v desítkách menších hlubinných 
dolů z hloubek 5 až 50 metrů. Pozůstatky těžby jsou do
dnes v terénu zřetelné v podobě četných odvalů s hlušinou 
a propadlých kutišť (zavezené těžní a větrací jámy do ša-
chet, propadlé úpadní štoly a těžní chodby), odvaly větších 
dolů jsou patrné i na stínovaném reliéfu povrchu (obr. 1). 
Předmětem dobývání byly sloje radnického a nýřanského 
souslojí. Z doby těžby uhlí pocházejí významné nálezy fo-
silií karbonské flóry zachované v tufech a fauny v sapro-
pelovém uhlí hlavní nýřanské sloje (Fritsch 1883; Němejc 
1932; Opluštil et al. 2007). Po skončení těžby uhlí v této 
části nýřanského revíru v polovině 20. století zanikl i zdroj 
fosilií. Horniny na odvalech podléhají zvětrávání a nálezy 
fosilií jsou dnes fragmentární. Od roku 2007 probíhá v celé 
západní části nýřanského revíru vyhledávání lokalit, kde 
brouskový horizont a hlavní nýřanská sloj s kenelovým 

uhlím leží mělce pod povrchem, a jsou tak vhodné pro bu-
doucí paleontologický výzkum. Rešerše starých důlních 
map v kombinaci s rekognoskací terénu a doklady hornické 
činnosti umožnily optimálně lokalizovat kopané a vrtané 
sondy do míst předpokládaných výchozů brouskového 
horizontu a hlavní nýřanské sloje se sapropelovým uhlím. 
To se potvrdilo v úvodních bagrovaných sondách, které 
ve zkoumané oblasti ověřily sloj se sapropelovým uhlím 
v hloubce 9,8 m (Bureš – Tichávek 2012) a vrstvu tufu 
(bělka) ve stropu spodní radnické sloje v hloubce 5,85 m 
(Bureš et al. 2013). Aplikovaná metoda rešerše historických 
důlních map, jejich počítačová transformace do Křovákova 
zobrazení v kombinaci s rekognoskací stop důlní činnosti 
v terénu je účinným nástrojem k ověření výchozových par-
tií radnického a nýřanského souslojí pro účely plánovaného 
paleontologického průzkumu. V této práci shrnujeme dosa-
vadní výsledky průzkumu a předkládáme litologické pro-
fily kopaných a vrtaných sond z let 2007 až 2021. Shrnuty 
jsou i nálezy fosilií rostlin ve vrstvě tufu (Bělky) ve stropu 
spodní radnické sloje.
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Summary: Coal-bearing sediments of the Radnice and Nýřany 
members (Kladno Formation) were explored in the SW part of the 
Plzeň Basin in an area between the villages Pankrác and Rochlov 
during field seasons of 2007–2021. The goal of the research was 
to find sites where the Whetstone Horizon (Radnice Member) and 
the Main Nýřany Coal Seam with fauna-bearing sapropel coal 
occur close to the surface. Both horizons bear record of the Fossil-
Lagerstätte-type, which makes such areas promising for their future 
exploration as paleontological localities. Based on the combined 
information from old mining maps, boreholes and geological 
maps, we suggested sites suitable for future shallow excavations 
and paleontological research of the fossil-bearing horizons. We 

tested and further refined our assumptions based on evaluation 
of archival data from 51 shallow pits and 3 shallow boreholes. 
The Whetstone Horizon has been found in six different sites at 
depths between 2 and 7 m. Besides the typical architecture of the 
Whetstone Horizon composed of the coarse-grained light-coloured 
tuff at the base (so-called “bělka”) and overlain by laminated tuffitic 
mudstone (so-called Whetstone) tuffite – tuff – coal seam, also 
tuffite – tuff – mudstone, tuff – mudstone, tuffite – coal seam and 
tuffite – arkosic sandstone sequences have been documented. The 
pits demonstrated that the Whetstone Horizon features variable 
thicknesses over a short distance. Flora and fauna found in the 
bělka tuff bed is documented. The Main Nýřany Coal Seam with 
bands of sapropel coal has been found in two pits. 

Výsledky geologického průzkumu kladenského 
souvrství severně od Nýřan v letech 2007–2021
Results of the geological investigation of the Kladno Formation north 
of Nýřany in 2007–2021

(1144 Nýřany)
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Rozšíření uhelných slojí patrné z důlní dokumentace uka-
zuje, že sedimenty radnických vrstev a spodní části ný-
řanských vrstev vyplňují ve zkoumané oblasti zv. směrem 
protažené paleoúdolí  (Opluštil  2005). Výchozy hornin 
(převážně fylitů) barrandienského svrchního proterozoika 
ohraničují u obce Rochlov sz. okraj paleoúdolí a pokračují 
podél jeho s. okraje k V až k obci Pankrác u Nýřan. Jižní 
okraj údolí vymezuje úzký fylitový hřbet, který u Kamen-
ného Újezdu vychází téměř na povrch, ale směrem k Z se 
u obce Blatnice noří do hloubek až kolem 60 metrů. Vý-
chodní část údolí se prohlubuje směrem k Tlučné k jjz.ssv.  
orientované ose plzeňské pánve. Protáhlé dno údolí leží 
přibližně v hloubkách 20–50 metrů (obr. 1). Zdrojem těžby 
ve zkoumané oblasti byly uhelné sloje radnického a ný-
řanského souslojí (Pešek 1994, 2004). Radnické souslojí 
tvoří spodní a svrchní radnická sloj oddělené brouskovým 
horizontem. Tvoří  jej vrstva bělavého až žlutého nebo 
zelenavého tufu na bázi (tzv. bělka) a jemnozrnné, místy 
laminované  tufity  (tzv. brousek) v nadloží. Tento hori-
zont popisuje Němejc (1932) v oblasti mezi Pankrácem 
a Blatnicí v důlních mírách dolu Concordie a Marie jako 
plošně stálý obzor tzv. bělavých lupků (tufů) o mocnosti 
0,45–1,4 m s bohatou flórou. Nýřanské vrstvy obsahují 
v zájmovém území dvě, lokálně i tři sloje nýřanského sou-
slojí (Pešek 1994, 2004). Nejspodnější hlavní nýřanská sloj 
místy obsahuje polohu sapropelového uhlí. Její výskyt však 
není pravidelný a mocnost kolísá od místa k místu (Pur-
kyně 1889). 

Metodika

Zkoumaná oblast  je vymezena poddolovaným územím 
mezi obcemi Pankrác, Rochlov, Blatnice a Kamenný Újezd. 
Průzkum byl soustředěn podél s. výchozové části na ploše 
přibližně 3000 × 500 m. V letech 2007–2021 byla ve zkou-
mané oblasti provedena jedna ručně kopaná sonda, odvrtány 
3 jádrové vrty vrtnou soupravou UGB 50M na podvozku 
Praga V3S a vykopáno 50 bagrovaných sond do hloubky až 
10 metrů bagrem Liebherr 900A s hloubkovým dosahem ra-
mene 4 m. Hlubší sondy vznikaly po vybagrování podúrov-
ňového nájezdu. Světlý průřez průzkumných sond byl cca  
2 × 3 m. Jednotlivé sondy jsou vyznačeny na (obr. 1). Loka-
lizace sond byla provedena na základě údajů z historických 
důlních map z archivu Západočeských uhelných dolů, a. s.,  
(ZUD, a. s., ve Zbůchu) a Obvodního báňského úřadu pro 
území krajů Plzeňského a  Jihočeského v Plzni  (OBÚ). 
Historické důlní mapy byly transformovány na současné 
mapy programem MicroStation/J. V terénu byly sondy vy-
tyčovány a zaměřovány turistickou GPS Garmin aTrex10. 
Při transformaci, vytyčování a zaměřování dat mohlo dojít 
k několikametrovým nepřesnostem vzhledem k použitým 
podkladům a technologii měření. Kritéria lokalizace sond 
se řídila označením výchozu sloje, dokumentací historic-
kého vrtu a přítomností okraje důlního pole v důlní mapě. 
Rekognoskací terénu byly získány informace o přítomnosti 
povrchových propadů důlních děl  a odvalech po  těžbě 
s výskytem hornin brouskového obzoru. V roce 2020 byla 
detailně prozkoumána část odvalu dolu Marie u Pankráce 
s mimořádně velkou akumulací tufu spodní radnické sloje 
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Obr. 1. Lokalizace průzkumných sond severně od Nýřan. 
(Hranice poddolovaného území a hloubky proterozoika jsou převzaty z archivních map: ZUD CD 3/1b/118, ZUD CD 12/3b/61, ZUD CD 
12/3b/65 a OBÚ Concordia 39/1.)
Fig. 1. Location of the test pits situated north of Nýřany. 
(Boundaries of the mined area and subsoil depths are taken from the archive maps: ZUD CD 3/1b/118, ZUD CD 12/3b/61, ZUD CD 
12/3b/65 a OBÚ Concordia 39/1.)



s hojným výskytem flóry a vzácně i fauny. Identifikace 
hornin ze sond a odvalů byla provedena makroskopicky. 
Kvartérní sedimenty v sondách představovaly převážně 
hlinitopísčité půdy. Karbonské sedimenty byly zastoupeny 
aleuropelity (jemnozrnné prachovce až jílovce černošedých 
až okrových barev), páskovaným a sapropelovým uhlím, 
tufy a tufity brouskového horizontu (brousek, bělka), tu-
fitickou arkózou (arkózový pískovec s vulkanoklastickou 
příměsí) a arkózovým pískovcem. Předkarbonské podloží 
tvoří  horniny  barrandienského  svrchního  proterozoika 
označované v důlních mapách jako fylit. Označení „lup-
ková sloj“ nebo „lupek“ v historických mapách předsta-
vuje brouskový obzor. Nalezený fosilní materiál je uložený 
ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni (ZČM). Pavou-
kovec na obr. 3/82 je ze soukromé sbírky Marka Líbenka 
z Honezovic, který jej nalezl po ukončení výzkumů.

Výsledky 

1. Brouskový horizont spodní radnické sloje

Z celkového počtu 54 průzkumných sond (obr. 1 a tab.1) 
bylo na ověření výskytu brouskového horizontu v nadloží 
spodní radnické sloje zaměřeno 46 sond. Zbývajících osm 
sond směřovalo k ověření nýřanské sloje. Z uvedeného po-
čtu zastihlo brouskový obzor 17 sond v hloubkách 2–7 metrů  

pod povrchem (sondy: 52, 53, 54, 14, 15, 20, 21, 18, 45, 
46, 25, 24, 22, 10, 30, 32 a 42). Mocnost obzoru kolísala 
od několika centimetrů do 4 m. Kromě mocnosti bylo pro-
měnlivé i složení brouskového obzoru. Kromě klasického 
vývoje obzoru s bělkou na bázi a brouskem v nadloží (Pe-
šek 1994) se v některých sondách nepravidelně střídaly 
vrstvy bělky a brousku nebo byl přítomen pouze brousek. 
Zjištěna byla i tufitická arkóza makroskopicky podobná 
tufu, ale se sedimentární příměsí v podobě zaoblených 
zrn křemene. Tento výskyt do brouskového obzoru neza-
hrnujeme. Podloží obzoru tvořila nejčastěji uhelná sloj, 
jílovec až prachovec nebo arkózovitý pískovec. Horniny 
obzoru byly často silně zvětralé, místy podrcené do něko-
likacentimetrových úlomků, smíchané s okolními horni-
nami. Horizont na výchozových partiích netvoří souvislou 
vrstvu, jeho mocnost zde značně kolísá. Výzkumy byly 
vztahovány k jednotlivým důlním polím příslušných dolů 
a podle toho jsou pojmenovány lokality s potvrzeným vý-
skytem brouskového obzoru. Lokality jsou seřazené od zá-
padu na východ a jsou do nich zahrnuty i negativní sondy  
(obr. 2).

1.1. Concordie-západ 
Sondy: 52, 53, 54
Důlní mapa: OBÚ Concordia 39/3
Lokalizace sond: S 52 na okraji důlního pole s těžbou 
brouskového obzoru (v důlní mapě označena lupková sloj) 
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Obr. 2. Profily průzkumných sond severně od Nýřan.
Fig. 2. Sections of test pits north of Nýřany.
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pits profile (m) localization (WGS84) archive mining maps excav.

1 0–1 Quaternary, 1–3.5 mudstone with flora 49°44‘00.10 13°10‘30.41 ZUD CD 3/1b/118 2007

2 0–2.5 Quaternary, 2.5–4,5 mudstone, 4.5–4.7 coal, 4.7–5 mudstone 49°43‘55.41 13°10‘46.22 ZUD CD 10/3b/20 2008

3 0–2.2 Quaternary, 2.2–5 mudstone 49°43‘56.15 13°10‘50.31 ZUD CD 10/3b/20 2008

4 0–2.2 Quaternary, 2.2–10 mudstone 49°43‘54.57 13°10‘54.82 ZUD CD 10/3b/20 2008

5 0–2 Quaternary, 2–6 tuffitic arkose, 6–7 mudstone with flora 49°43‘54.86 13°10‘47.44 ZUD CD 10/3b/20 2011

6 0–0.9 Quaternary, 0.9–7 mudstone whit flora, 7–7.15 coal, 7.15–9 mudstone 
with flora, 9–9.75 coal, 9.75–9.8 mudstone, 9.8–10 sapropelit coal with 
fauna, 10–10.1 mudstone

49°43‘55.05 13°11‘58.31 ZUD CD 12/3b/65,
boreholes 17

2011

7 0–3 Quaternary, 3–5.5 tuffitic arkose 49°43‘46.30 13°9‘43.00 OBÚ Concordia 39/1, 
bor. 84

2012

8 0–3 Quaternary, 3–7 mudstone 49°43‘56.40 13°11‘54.21 ZUD CD 12/3b/76, 
bor. 10

2012

9 0–2 Quaternary, 2–3.5 mudstone with flora, 3.5–4.52 coal, 
4.52–4.55 mudstone, 4.55–4.7 sapropelit coal

49°43‘56.10 13°11‘54.56 ZUD CD 12/3b/76, 
bor.10

2012

10 0–3.6 Quaternary, 3.6–5.85 mudstone with intercalation of coal and with 
flora, 5.85–6.20 tuffite with flora, 6.20–6.35 tuff with flora, 6.35–6.40 coal

49°43‘55.77 13°10‘46.02 ZUD CD 10/3b/20 2012

11 0–3 Quaternary, 3–5 mudstone 49°44‘01.20 13°10‘37.76 ZUD CD 3/1b/118 2015

12 0–2 Quaternary, 2–5 mudstone with flora, 5–5.5 coal, 5.5–7 mudstone  
with flora

49°44‘2.29 13°10‘17.48 ZUD CD 3/1b/118 2015

13 0–1 Quaternary, 1–7 mudstone with flora 49°43‘52.50 13°9‘47.11 ZUD CD 3/1b/118 2015

14 0–2.5 Quaternary with tuff fragments, 2.5–3.0 mudstone with intercalation 
of coal, 3.0–3.4 tufitte, 3.4–3.5 tuff with flora, 3.5 – 3.7 mudstone

49°43‘51.02 13°9‘47.67 OBÚ Concordia 39/3 2015

15 0–2.4 Quaternary, 2.4–3.1 tuffite, 3.1–3.2 tuff with plant debrits,  
3,2–3,3 mudstone

49°43‘49.99 13°9‘48.00 OBÚ Concordia 39/3 2016

16 0–1.6 Quaternary, 1.6–1.8 mudstone, 1.8–3.2 tuffitic arkose 49°43‘49.08 13°9‘48.03 OBÚ Concordia 39/3 2016

17 0–0.4 Quaternary, 0.4 –2.5 mudstone, 2.5–3.5 tuffitic arkose 49°43‘49.56 13°9‘48.04 OBÚ Concordia 39/3 2016

18 0–4 Quaternary, 4–5 mudstone with intercalation of coal, 5–5.1 tuffite  
with plant debrits

49°43‘50.00 13°9‘50.00 OBÚ Concordia 39/3 2016

19 0–1 Quaternary, 1–4 coal, 4–5 mudstone 49°43‘50.02 13°9‘49.04 OBÚ Concordia 39/3 2016

20 0–3 Quaternary, 3–3.4 tufitte, 3.4–3.5 tuff with flora, 3.5–3.51 coal,  
3.51–4 mudstone

49°43‘51.04 13°9‘48.70 OBÚ Concordia 39/3 2016

21 0–3 Quaternary, 3–3.5 mixture of mudstone, tuffite and tuff,  
3.5–4 mudstone 

49°43‘51.06 13°9‘49.20 OBÚ Concordia 39/3 2016

22 0–1.3 Quaternary, 1.3–2.2 mudstone, 2.2–2.3 mudstone with intercalation 
of coal, 2.3–2.4 mixture of mudstone, tuffite and tuff, 2.4–3.7 mudstone 
with intercalation of coal

49°43‘55.46 13°10‘29.32 ZUD CD 12/3b/61 2016

23 0–1 Quaternary, 1–4 mudstone with intercalation of coal 49°43‘56.13  13°10‘29.74 ZUD CD 12/3b/61 2016

24 0–1.5 Quaternary, 1.5–1.7 mudstone, 1.7–2 mixture of mudstone, tuffite  
and tuff, 2–2.2 coal, 2.2–4.0 mudstone

49°43‘56.64 13°10‘29.70 ZUD CD 12/3b/61 2016

25 0–1.9 Quaternary, 1.9–2.1 mudstone, 2.1–2.2 tuffite, 2.2–2.3 tuff with  
flora, 2.3–2.35 coal

49°43‘56.60 13°10‘29.30 ZUD CD 12/3b/61 2016

26 0–1 Quaternary, 1–5 mudstone with flora 49°43‘50.69 13°9‘50.39 OBÚ Concordia 39/3 2016

27 0–1 Quaternary, 1–3 coal, 3–4 mudstone 49°43‘50.39 13°9‘46.36 OBÚ Concordia 39/3 2016

28 0–1 Quaternary, 1–1.5 mudstone, 1.5–1.8 coal, 1.8–4 mudstone 49°43‘50.50 13°9‘47.68 OBÚ Concordia 39/3 2016

29 0–1 Quaternary, construction of an old coal mine 49°43‘48.50 13°11‘29.80 ZUD CD 12/3b/85 2020

30 0–2 Quaternary, 2–3.5 mudstone, 3.5–4 coal, 4–5 tuffite, 5–5.2 arkosic 
sandstone

49°43‘49.60 13°11‘25.70 ZUD CD 12/3b/85, 
bor. 6

2020

31 0–2 Quaternary, 2–5 mudstone, 5–6.5 coal 49°43‘50.50 13°11‘26.90 ZUD CD 12/3b/85, 
bor. 4

2020

Tabulka 1. Profily a lokalizace sond
Table 1. Sections and localizations of the pits

1 – ručně kopaná sonda, 2–4 – vrty, 5–54 – bagrované sondy
1 – hand-dug pit, 2–4 – boreholes, 5–54 – dug probes
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Tabulka 1. Pokračování
Table 1. Continued

pits profile (m) localization (WGS84) archive mining maps excav.

32 0–1 Quaternary, 1–2.5 mudstone, 2.5–3 mixture of mudstone and tuffite, 
3–3.2 arkosic sandstone

49°43‘52.80 13°11‘27.80 ZUD CD 12/3b/85 2020

33 0–2 Quaternary, 2–2.2 coal, 2.2–2.8 mudstone 49°43‘52.50 13°11‘24.90 ZUD CD 12/3b/84, 
bor. 24

2020

34 0–2 Quaternary, 2–2.5 coal, 2.5–4 mudstone 49°43‘53.10 13°11‘26.40 ZUD CD 12/3b/84, 
bor. 24

2020

35 0–0.5 Quaternary, 0.5–3.5 mudstone, 3.5–4 arkosic sandstone 49°43‘57.50 13°11‘31.70 ZUD CD 12/3b/85 2020

36 0–0.5 Quaternary, 0.5–3 mudstone, 3–3.5 arkosic sandstone 49°43‘56.90 13°11‘32.60 ZUD CD 12/3b/85 2020

37 0–0.5 Quaternary, 3.5–4 mudstone, 4–5.5 tuffitic arkose 49°43‘58.30 13°11‘27.70 is not a map 2020

38 0–0.5 Quaternary, 0.5–4 mudstone 49°43‘58.80 13°11‘28.20 is not a map 2020

39 0–2 Quaternary, 2–4 arkosic sandstone 49°44‘00.10 13°11‘21.90 is not a map 2020

40 0–2 Quaternary, 2–6.5 mudstone 49°44‘01.30 13°11‘39.00 ZUD CD 12/3b/84, 
bor. 5/34

2021

41 0–2 Quaternary, 2–3 mudstone, 3–4.5 tuffitic arkose 49°44‘3.24 13°11‘35.83 ZUD CD 12/3b/84 2021

42 0–1 Quaternary, 1–2 mudstone, 2–2.5 tufitte, 2.5–2.75 tuff with flora, 
2.75–2,8 coal, 2.8–3.4 mudstone, 3.4–4.4 coal, 4.4–5.5 mudstone with flora

49°44‘3.09 13°11‘34.88 ZUD CD 12/3b/84 2021

43 0–2 Quaternary, 2–4 mudstone with plant debris, 4–4.5 coal 49°44‘5.00 13°11‘57.80 ZUD CD 3/1b/118 2021

44 0–2 Quaternary, 2–3 mudstone, 3–3.2 coal, 3.2–4 mudstone, 4–5 coal, 
5–6.5 mudstone

49°44‘3.27 13°11‘37.00 ZUD CD 12/3b/84, 
bor. 3/34

2021

45 0–1.5 Quaternary, 1.5–4.5 tufitte 49°43‘57.18 13°10‘27.50 ZUD CD 12/3b/61 2021

46 0–2 Quaternary, 2–4 tufitte, 4–4.2 coal 49°43‘57.73 13°10‘27.81 ZUD CD 12/3b/61 2021

47 0–1 Quaternary, 1–4.5 mudstone with plant debris 49°43‘49.02 13°9‘56.80 OBÚ Concordia 39/1, 
bor. 87

2021

48 0–3 Quaternary, 3–5.5 mudstone with plant debris 49°43‘48.67 13°9‘55.50 OBÚ Concordia 39/1 2021

49 0–0.5 Quaternary, 0.5–1.5 coal, 1.5–5 mudstone with flora 49°43‘48.98 13°9‘53.80 OBÚ Concordia 39/1 2021

50 0–1 Quaternary, 1–2 arkosic sandstone 49°43‘52.85 13°10‘6.32 ZUD 18/3e/59 2021

51 0–1 Quaternary, 1–2 arkosic sandstone 49°43‘48.17 13°9‘14.23 OBÚ Concordia 39/3 2021

52 0–2 Quaternary, 2–6 tufitte with plant debris 49°43‘53.22 13°9‘17.53 OBÚ Concordia 39/3 2021

53 0–2.5 Quaternary, 2.5–3 mudstone, 3–3.5 tufitte with flora, 3.5–3.6 tuff  
with flora, 3.6–4 coal

49°43‘53.64 13°9‘24.72 OBÚ Concordia 39/3 2021

54 0–2 Quaternary, 2–4 mudstone with flora, 4–4.6 whetstone with flora 
changing over to tuffites with root fossils, 4.6–4.7 tuff with flora, 4.7–5 coal

49°43‘53.21 13°9‘24.82 OBÚ Concordia 39/3 2021

a poblíž výchozu podloží ve 4 m. S 53 a S 54 na okraji 
důlního pole u 0,5 m hlubokého propadu. Vzdálenost mezi 
S 52 a S 53  je asi 100 m, S 54 byla  lokalizovaná 10 m 
od S 53 směrem do středu důlního pole. S 52 byla na hra-
nici lesa a louky, S 53 a S 54 v lese. Lokalizace sond je 
vyznačena v důlní mapě (obr. 3/1).

Popis sond: S 52 zastihla v hloubce 2–6 m jemnozrnný 
tufit (brousek), který obsahoval drobné úlomky alochtonní 
flóry. Další hloubení bylo pro velkou hloubku a tvrdost 
materiálu zastaveno. S 53 zastihla ve 3–3,5 m tufit s flórou 
a v hloubce 3,5–3,6 m vrstvu zvětralého tufu s flórou v těs-
ném nadloží uhelné sloje. S 54 zastihla v hloubce 4–4,6 m 
tufit  s  flórou,  který byl na bázi hrubší  a  se  zuhelnatě-
lými kořeny rostlin. V 4,6–4,7 m byla vrstva tufu s flórou 
a pod ní uhelná sloj (obr. 4/4, obr. 5/22). Vrstva tufu v S 54 
byla méně zvětralá než v S 53. 

Interpretace: Prostor mezi těmito sondami i v jejich 
okolí pravděpodobně obsahuje brouskový obzor v charak-
teristickém vývoji, odpovídají tomu i mapové podklady 
s vyznačením místa těžby lupku. Variabilní je jeho moc-
nost, hloubka uložení a intenzita zvětrání. 

1.2. Concordie-východ
Sonda: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28
Důlní mapa: OBÚ Concordia 39/3
Lokalizace sond: S 14 v místě nálezu roztroušeného vý-
skytu úlomků tufu na poli. Ostatní sondy byly lokalizovány 
na základě pozitivního nálezu brouskového obzoru v této 
sondě v okolním poli do vzdálenosti cca 70 m. Lokalizace 
sond v důlní mapě (obr 1. a obr. 3/2).

Popis sond:  S  14 obsahovala  v  profilu  kvartérními 
hlínami úlomky  tufu. V hloubce 3–3,4 m sonda ověřila 

1 – ručně kopaná sonda, 2–4 – vrty, 5–54 – bagrované sondy
1 – hand-dug pit, 2–4 – boreholes, 5–54 – dug probes



vrstvu tufitu a ve 3,4–3,5 m zvětralý tuf s flórou spočíva-
jící na vrstvě aleuropelitu (obr. 4/1, 5/20). S 15 zastihla  
v  2,4–3,1 m  vrstvu  tufitu,  pod  kterou  následovala  ve  
3,1–3,2 m nesouvislá vrstva zvětralého tufu s úlomky flóry 
s aleuropelitem v podloží. Sonda 16 zastihla v hloubce 
1,8 m velmi pevnou tufitickou arkózu, která bránila dalšímu 
hloubení sondy. Tuto pevnou tufitickou arkózu zastihla 
i S 17 v hloubce 2,5 m. Sonda 18 zastihla strop pevného tu-
fitu s úlomky flóry v hloubce 5–5,1 m, který nebylo možné 
pro tvrdost horniny překonat. S 19 obsahovala v hloubce 
1–4 m  uhelnou  sloj.  Brouskový  obzor  nebyl  zastižen, 
pravděpodobně se nejednalo o spodní radnickou sloj (její 
svrchní lávku), v blízkém okolí se podle důlních map tě-
žily nýřanské i radnické sloje. Sonda 20 zastihla v hloubce 
3–3,4 m vrstvu tufitu, v 3,4–3,5 m následovala vrstva zvě-
tralého tufu s úlomky flóry a slojí v podloží. S 21 zastihla 
v hloubce 3–3,5 m pouze zvětralou směs úlomků tufu, tu-
fitu a aleuropelitu. Sonda 26 obsahovala v hloubce 1–5 m 
aleuropelit s hojnou flórou. Sonda 28 zastihla v hloubce 
1,5–1,8 m uhelnou sloj bez brouskového obzoru.

Interpretace: Brouskový obzor byl vyvinutý nejlépe 
v bezprostředním okolí sondy 14, sondy umístěné směrem 
na J (S 16, S 17) nezastihly brouskový obzor, ale pouze 
„tufitickou arkózu“. Vzdálenější S 18 narazila na strop 
nezvětralého tufitu s flórou, pod kterým lze předpokládat 
i vrstvu nezvětralého tufu. 

1.3. Hugo
Sonda: 22, 23, 24, 25, 45, 46
Důlní mapa: ZUD CD 12/3b/61
Lokalizace sond: S 22 se nachází na okraji propadu v blíz-
kosti odvalu s výskytem úlomků tufu, podle mapy při okraji 
důlního pole. S 23 je situována směrem k dalšímu propadu 
u S 24. Ostatní sondy byly na základě pozitivního nálezu 
brouskového obzoru v S 24  lokalizovány v  jejím okolí 
do vzdálenosti 50 m. Všechny sondy se nacházejí v lese. 
Pozice sond v důlní mapě je na obr. 3/3.

Popis sond: S 22 byla umístěna na okraji asi 2 m hlubo-
kého propadu, v hloubce 2,3–2,4 m zastihla zvětralý roz-
padavý aleuropelit s příměsí úlomků tufitu a tufu, dále byl 
až do hloubky 3,7 m aleuropelit s proplástky uhlí. Sonda 
23 ověřila pouze vrstvu aleuropelitu s proplástky uhlí až 
do hloubky 4 m. V S 24 byla v hloubce 1,7–2 m směs zvě-
tralých úlomků aleuropelitu, tufitu a tufu a v jejím pod-
loží tenká uhelná slojka. Sonda 25 obsahovala v hloubce 
2,1–2,2 m vrstvu tufitu a v hloubce 2,2–2,3 m vrstvu zvě-
tralého  tufu s flórou, která nasedala na  tenkou uhelnou 
slojku (obr. 4/2, 5/21). Sonda 45 zastihla v hloubce 1,5–4 m 
vrstvu tufitu a v hloubce 4 m je ukončena. Sonda 46 ově-

řila v hloubce 2–4 m tufit, pod kterým následovala uhelná  
sloj.

Interpretace: V okruhu 50 metrů, ve kterém bylo vyko-
páno 6 sond, vykazoval brouskový obzor velkou variabilitu 
v mocnosti a složení. Pouze S 25 zastihla brouskový ob-
zor v typickém vývoji. S 45 a S 46 narazily na neobvykle 
mocnou vrstvu tufitu, která u S 46 nasedala na vrstvu uhlí. 
Tyto skutečnosti svědčí o velmi dynamické sedimentaci 
brouskového obzoru i na této lokalitě

1.4. Karel
Sonda: 2, 5, 10
Důlní mapa: ZUD CD 10/3b/20
Lokalizace sond: S 2 byla vzdálena od úpadní štoly „Has
pelschacht“ dolu Karel asi 30 m sz. směrem k okraji důl-
ního pole, nacházela se poblíž odvalu s úlomky tufu. S 5 
byla vykopána v místě vstupu do úpadní štoly. S 10 byla 
vykopána téměř v místě S 2. Sondy 2 a 10 se nacházely 
na poli, S 5 v lese. Lokalizace sond je vyznačena v důlní 
mapě (obr. 3/4).

Popis sond: S 2 byla odvrtána jádrovým vrtem. Pro-
nikla polohou tmavě šedého aleuropelitu s proplástky uhlí 
do hloubky 5 m, kde byla zastavena. Bagrovaná sonda 5 
pronikla vstupem do úpadní štoly, v hloubce 2–6 m ově-
řila tufitickou arkózu a v jejím podloží aleuropelit. Sonda 
10  vzdálená  několik metrů  od  S  2  zastihla  v  hloubce  
5,85–6,2 m tufit s flórou a v 6,2–6,35 m tuf s flórou a pod 
tufem uhelnou sloj. Podrobný popis sondy s nálezem fosi-
liferního tufu uvádí Bureš et al. (2013). V místě sondy byl 
v roce 2013 na ploše 6 × 8 m odkryt výkopem „Doubrava 1“  
brouskový obzor pro účely  studia uhlotvorné vegetace 
spodní radnické sloje zachované in situ. Celkem bylo zís-
káno 3680 vzorků s flórou (obr. 4/61, 4/62, 5/23 a 5/24).

Interpretace: S 2 byla zastavena v hloubce 5 m před-
časně, protože tmavošedý aleuropelit byl původně chybně 
interpretován jako reprezentant spodní radnické sloje. Situ-
aci objasnila až S 10, která zastihla v hloubce 5,85 m brous-
kový obzor v charakteristickém vývoji.

 
1.5. Marie-západ
Sonda: 30, 31, 32
Důlní mapa: ZUD CD 12/3b/85
Lokalizace sond: S 30 byla u vrtu č. VI v historické důlní 
mapě, který uvádí ve 3 m lupek (brouskový obzor) o moc-
nosti 0,9 m. S 31 byla lokalizována u vrtu č. IV v historické 
důlní mapě, který popisuje v 5,4 m lupek (brouskový obzor) 
o mocnosti 0,9 m. S 32 byla v místě propadů. V okolí sond 
je odval s převahou úlomků jílovců a prachovců a se vzác-
nými úlomky tufu s flórou. Vzdálenost mezi krajní S 30 
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> Obr. 3. Lokalizace sond v důlních mapách a odval dolu Marie. 1 – důlní pole Concordie-západ (OBÚ Concordia 39/3), 2 – důlní pole 
Concordie-východ (OBÚ Concordia 39/3), 3 – důlní pole Hugo (ZUD CD 12/3b/61), 4 – důlní pole Karel (ZUD CD 10/3b/20), 5 – důlní 
pole Marie-západ (ZUD CD 12/3b/85), 6 – důlní pole Marie-severozápad (ZUD CD 12/3b/84), 7 – důlní pole Marie (ZUD CD 12/3b/65),  
8-1 – část odvalu dolu Marie s velkou akumulací tufu ze stropu spodní radnické sloje, 8-2 – nález pavoukovce řádu Trigonotarbida 
na odvalu.
> F ig. 3. Location of the test pits in mining maps and spoil heap of the Marie Mine. 1 – Concordia West mining field (OBÚ Concordia 
39/3), 2 – Concordia East mining field (OBÚ Concordia 39/3), 3 – Hugo mining field (ZUD CD 12/3b/61), 4 – Karel mining field (ZUD CD 
10/3b/20), 5 – Marie West mining field  (ZUD CD 12/3b/85), 6 – Marie Northwest mining field (ZUD CD 10/3b/84), 7 – Marie mining field 
(ZUD CD 10/3b/65), 8-1 – Part of the 1 of the Marie Mine with huge accumulation of the Lower Radnice Coal Seam tuff. 8-2 – Find of 
a spider of the order Trigonotarbida in the spoil heap.
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a S 32 byla asi 100 m. Všechny sondy byly lokalizovány 
v lese. Lokalizace sond a vrtů jsou v důlní mapě (obr. 3/5).

Popis sond: S 30 zastihla ve 4–5 m vrstvu jemnozrnného 
tufitu (brousku), pod kterým následoval arkózovitý písko-
vec (obr. 4/5). S 31 zastihla v hloubce 5–6,5 m vrstvu uhlí, 
pak došlo k borcení stěn výkopu, který musel být zastaven. 
S 32 zastihla v hloubce 2,5–3 m vrstvu se směsí úlomků 
aleuropelitu a tufitu, která nasedala na arkózovitý pískovec.

Interpretace:  S  30  odpovídá  litologickému  popisu 
historického vrtu, u kterého byla vykopána, podobně by 
tomu bylo pravděpodobně i u S 31, která však nedosáhla 
potřebné hloubky pro technické potíže. Brouskový obzor 
u S 30 obsahoval pouze homogenní vrstvu jemnozrnného 
tufitu (brousku), který nasedal na arkózovitý pískovec, ni-
koli na uhelnou sloj nebo aleuropelit, jak je obvyklé. S 32 
zastihla fragment přeplavené a zvětralé části brouskového 
obzoru. 

1.6. Marie-severozápad
Sonda: 41, 42, 44
Důlní mapa: ZUD CD 12/3b/84
Lokalizace sond: S 41 a S 42 byly lokalizovány na okraji 
důlního pole poblíž asi 0,5 m hlubokých propadů. S 44 
u vrtu 3/34 s 0,2m vrstvou uhlí ve 4,8 m a 0,6m vrstvou 
uhlí v 6,2 m. V okolí sond je odval odtěženého aleuropelitu 
se vzácnými úlomky tufu s flórou. Vzdálenost mezi krajní 
S 42 a S 44 byla asi 50 m. Všechny sondy byly vybag-
rovány v lese. Lokalizace sond je uvedena v důlní mapě 
(obr. 3/6).

Popis sond: S 41 narazila v hloubce 3–4,5 na tufitic-
kou arkózu, dále se pro tvrdost horniny nedalo v hloubení 
pokračovat. S 42 zastihla v hloubce 2–2,5 m tufit a pod 
ním v hloubce 2,5–2,75 m zvětralou až rozpadavou vrstvu 
tufu s velmi vzácnými fragmenty špatně zachovalé flóry. 
V hloubce 2,75–2,8 byla uhelná slojka (obr. 4/3). V hloubce 
2,8–3,4 m následovala vrstva aleuropelitu a pod ní uhlí. 
S 44 zastihla v 3–3,2 m uhlí, níže aleuropelit a v hloubce 
4–5 m opět vrstvu uhlí.

Interpretace: Velmi  zvětralý  brouskový  obzor  byl 
zastižen pouze v sondě S 42, okolní sondy měly odlišný 
litologický profil. S 44 odpovídá litologickému popisu his-
torického vrtu 3/34. 

1.7. Ostatní náznaky výskytu brouskového obzoru 
v bagrovaných sondách
V sondě 7 byla v hloubce 3–5,5 m objevena tufitická ar-
kóza, která nešla dále probagrovat pro tvrdost materiálu. 
Tato sonda byla  lokalizovaná asi 15 m v. od vrtu č. 84 
(v 6,4 m bylo 1,1 m lupku) v mapě OBÚ Concordia 39/1. 
Lokalizace výkopu nebyla přesně v místě vrtu, který byl 

v neprůjezdném lese. V S 37 v místě propadu na území bez 
dostupných historických mapových podkladů byla tufitická 
arkóza v hloubce 4–5,5 m. Sondy 35 a 36 byly lokalizovány 
na okraji důlního pole, podle mapy ZUD CD 12/3b/85 pro-
bíhala v místě těžba lupkové sloje, byly však ukončeny 
v pevném arkózovém pískovci v hloubce 4 a 3,5 m. 

1.8. Brouskový obzor na odvalu dolu Marie a srovnání 
flóry s ostatními lokalitami
Ve studované oblasti byly prozkoumány desítky odvalů 
po těžbě. V části odvalu dolu Marie byla nalezena neob-
vykle vysoká akumulace tufu, tufitu a brousku ze stropu 
spodní radnické sloje. Místo s akumulací tufu bylo v roce 
2020 detailně prozkoumáno a v tufu (bělka) bylo nalezeno 
kolem 3000 vzorků fosilní flóry (obr. 5/1 až 5/19) a fosilie 
4 pavoukovců z řádu Trigonotarbida (obr. 3/81, 3/82). 

Nalezená flóra se druhovým složením podobá flóře na-
lezené ve výkopu „Doubrava 1“ v důlním poli Karel (Bu-
reš et al. 2013). Nepatrně větší druhová pestrost na dole 
Marie oproti výkopu „Doubrava 1“ patrně souvisí s lep-
ším zachováním méně zvětralého materiálu a menším za-
stoupením neolistěných stonků. V průzkumných sondách  
25 – důlní pole Hugo, 14 – důlní pole Concordievýchod 
a 54 – důlní pole Concordiezápad je řádově nižší četnost 
druhů z důvodu malého rozsahu výkopových prací, i když 
není jisté, jaká je situace v širším okolí průzkumných sond. 
Předkládané druhové určení je předběžné (tab. 2).

2. Sapropelové uhlí nýřanské sloje

2.1. Sondy v důlním poli dolu Marie
Sonda: 6, 8, 9
Důlní mapa: ZUD CD 12/3b/65, ZUD CD 12/3b/76
Lokalizace sond: S 6 podle vrtu č. 17 v mapě ZUD CD 
12/3b/65 (v 8 m 1,1m vrstva uhlí a 0,2m vrstva sapropelo-
vého uhlí). S 8 vzdálená 10 m s. od vrtu č. 10 v mapě ZUD 
CD 12/3b/76 (v 4,5 m 1,25m vrstva uhlí). S 9 byla v místě 
vrtu č. 10. Lokalizace sond v důlní mapě (obr. 3/7). 

Popis sond: Sonda 6 zastihla v hloubce 9–9,75 m hlavní 
nýřanskou  sloj,  v 9,75–9,8 m následovala  tenká vrstva 
aleuropelitu a v 9,8–10 m vrstva tence lupenitého sapro-
pelového uhlí s faunou (Bureš – Tichávek 2012). Sonda 8  
nezastihla uhelnou sloj a byla zastavena v 7 m v aleuro-
pelitu. S 9 zastihla v 3,5–4,52 m hlavní nýřanskou sloj, 
pod kterou v hloubce 4,52–4,55 m následovala tenká vrstva 
aleuropelitu a v 4,55–4,7 m vrstva velmi zvětralého sapro-
pelového uhlí. 

Interpretace: Sonda 6 zastihla strop hlavní nýřanské 
sloje o metr hlouběji než podle informací v historickém 
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> Obr. 4. Brouskový obzor ve vybraných sondách. 1 – sonda 14 v důlním poli Concordie-východ, 2 – sonda 25 v důlním poli Hugo,  
3 – sonda 42 v v důlním poli Marie-severozápad, 4 – sonda 54 v důlním poli Concordie-západ, 5 – sonda 30 v důlním poli Marie-západ, 
6-1 – sonda 10 v důlním poli Karel, 6-2 – výkop („Doubrava 1“) v roce 2013 u sondy 10, na dně vrstva tufu ze stropu spodní radnické  
sloje. 
> Fig. 4. Whetstone Horizon in selected pits. 1 – pit no. 14 Concordie East mining field, 2 – pit no. 25 Hugo mining field, 3 –pit no. 
45 Marie Northwest mining field, 4 –pit no. 54 Concordia West mining field, 5 – probe no. 30 Marie West zone, 6-1 – pit no. 10 Karel 
mining field, 6-2 –pit no. 10, excavation („Doubrava 1“) in 2013 near probe no. 10, a layer of the tuff of the lower Radnice Coal Seam 
at the bottom. 
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vrtu. Nelze však vyloučit nepřesnost vyvolanou transfor-
mací důlních map a měření GPS. Sonda 8 nezastihla uhel-
nou sloj, přestože byla vzdálená jen 10 m s. od S 9, která 
tuto sloj ověřila. V sondě 9 byl proplástek aleuropelitu nad 
sapropelovým uhlím litologicky shodný s podobným pro-
plástkem v S 6. 

2.2. Ostatní sondy cílené na ověření nýřanské sloje
Sonda 40 byla lokalizována podle vrtu 5/34 v mapě ZUD 
CD 12/3b/84. V hloubce 6,1 m byla vyznačena 1,1m vrstva 
páskovaného uhlí a 0,13m vrstva sapropelového uhlí. Tato 
sonda nebyla zřejmě důsledkem několikametrové nepřes-
nosti způsobené transformací důlních map a měřením GPS 
umístěna přesně v místě historického vrtu. Ten byl podle 
důlní mapy přímo na okraji zlomu, který může být příči-
nou, že uhelná sloj nebyla zastižena. Sonda byla následně 
v hloubce 6,5 m zastavena v aleuropelitu. Sondy 33 a 34 
byly umístěny poblíž starého vrtu 24 (v hloubce 2,7 m byla 
1,2m vrstva uhlí) vyznačeného v mapě ZUD CD 12/3b/84 
a zastihly ve 2 m na okraji důlního pole velmi zvětralou 
uhelnou sloj mocnou 0,2 a 0,5 m bez vrstvy sapropelového 
uhlí. S 47 v místě vrtu 87 (v 5,2 m bylo 2 m uhlí) v mapě 
OBÚ Concordia 39/1 byla v hloubce 4,5 m předčasně ukon-

čena ve vrstvě aleuropelitu z důvodu omezeného prostoru 
v  lesním porostu. Sonda 48 vzdálená asi 30 m jz. smě-
rem, umístěná na lesní cestě byla ukončena v aleuropelitu 
v hloubce 5,5 m.

Závěr

V profilech průzkumných sond zaměřených na radnické 
a nýřanské souslojí byly zjištěny výrazné rozdíly v lito-
logickém vývoji i mocnosti jednotlivých vrstevních těles, 
a to i na malou vzdálenost prvních desítek metrů. To je 
pravděpodobně způsobenou silnou dynamikou sedimen-
tace a eroze brouskového obzoru na okraji uhelné pánve. 
Brouskový obzor spodní radnické sloje byl nalezen v 6 čás-
tech důlních polí bývalých malodolů v hloubkách 2–7 m. 
Kromě typického vývoje (v pořadí podle nejmladších vrs-
tev): tufit (brousek) – tuf (bělka) – sloj v důlních polích 
Concordiezápad, Concordievýchod, Hugo a Karel byly 
zjištěny i varianty tufit – uhelná sloj v zóně Hugo a tu-
fit – arkózovitý pískovec v důlním poli Mariezápad nebo 
tufit – tuf – aleuropelit v části důlního pole Concordievý-
chod. Brouskový obzor byl často velmi zvětralý. Nálezy 
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Marie Mine                         

Karel (excavation „Doubrava 1“)                         

Hugo (pit no. 25)                         

Concordie East (pit no. 14)                         

Concordie West (pit no. 54)                         

Tabulka 2. Výskyt flóry na lokalitách
Table 2. Flora occurrences in localities

< Obr. 5. Přehled nalezené flóry v tufu spodní radnické sloje. 1 – Sphenopteris mixta, 2 – Calamites sp., 3 – Cordaites borassifolius, 4 – 
Desmopteris longifolia, 5 – Discopteris sp., 6 – Dicksonites irregularis, 7 – Sigillaria sp., 8 – Lepidodendron simile, 9 – Lepidophloios sp., 
10 – Hymenotheca globulifera, 11 – Laveineopteris loshii, 12 – Paripteris sp. sensu lato, 13 –Sphenopteris sp. 1, 14 – Oligocarpia sp., 
15 – Palaeopteridium sp., 16 – Palmatopteris furcata, 17 – Selaginella sp., 18 – Sphenophyllum pseudoaquense, 19 – Sphenophyllum 
priveticense, 20 – Sphenophyllum myriophyllum, 21 – Pecopteris aspidioides, 22 – Corynepteris angustissima, 23 – Eusphenopteris 
nummularia, 24 – Macroneuropteris scheuchzeri (1–19 nálezy na odvalu dolu Marie; 20 nález ze s. 14; 21 nález ze s. 25; 22 nález ze  
s. 54; 23 a 24 nálezy z výkopu „Doubrava 1“ u s. 10). Měřítko 20 mm.
< Fig. 5. Overview of the flora found in the fuff of the lower Radnice Coal Seam. 1 – Sphenopteris mixta, 2 – Calamites sp., 3 – Cordaites 
borassifolius, 4 – Desmopteris longifolia, 5 – Discopteris sp., 6 – Dicksonites irregularis, 7 – Sigillaria sp., 8 – Lepidodendron simile, 
9 – Lepidophloios sp., 10 – Hymenotheca globulifera, 11 – Laveineopteris loshii, 12 – Paripteris sp. sensu lato, 13 – Sphenopteris sp., 
14 – Oligocarpia sp., 15 – Palaeopteridium sp., 16 – Palmatopteris furcata, 17 – Selaginella sp., 18 – Sphenophyllum pseudoaquense, 
19 – Sphenophyllum priveticense, 20 – Sphenophyllum myriophyllum, 21 – Pecopteris aspidioides, 22 – Corynepteris angustissima,  
23 – Eusphenopteris numularia, 24 – Macroneuropteris scheuchzeri (1–19 Finds from the Marie Mine spoil heap; 20 from the pit no. 14;  
21 fiund from the probe no. 25; 22 find from the probe no. 54; 23 and 24 find from the excavation „Doubrava 1“ near pit no. 10). 
Scale bar 20 mm.



flóry v bělce v důlním poli Karel a na odvalu dolu Marie 
vykazují velmi podobné druhové složení a pravděpodobně 
i stejný typ rostlinného společenstva, srovnatelného s rost-
linným společenstvem v tufu v radnické pánvi (Opluštil 
et al. 2014). Vrstva sapropelového uhlí hlavní nýřanské 
sloje byla vzhledem k menšímu počtu sond nalezena pouze 
ve dvou z nich, obě v důlním poli dolu Marie. 

Poděkování. Městskému úřadu v Nýřanech a obecnímu úřadu 
v Rochlově děkujeme za povolení bagrovaných sond na obecních 
pozemcích. Za pomoc při určování nalezené flóry děkujeme Josefu 
Pšeničkovi ze Západočeského muzea v Plzni a Zbyňku Šimůnkovi 
z České geologické služby. Za zapůjčení pavoukovce ke studiu 
děkujeme Martinu Líbenkovi z Honezovic a za jeho předběžné 
určení Ivaně Hradské ze Západočeského muzea v Plzni. Za kon-
zultaci k petrologii sedimentů radnických vrstev děkujeme Ro-
manu Kocourkovi ze společnosti Arcadis. Tuto práci věnujeme 
kamarádovi jeskyňáři Václavu Mathauserovi z Tlučné, který nás 
předčasně opustil. Výzkum byl podpořen ústavním úkolem Zápa-
dočeského muzea v Plzni UU 9/2011 a UU 2016/06. Další zdroje 
poskytl fond výtvarníka Radka Labuti (F. R. L.). Za recenze textu 
děkujeme Zbyňku Šimůnkovi z České geologické služby a Sta-
nislavu Opluštilovi z Přírodovědecké fakulty UK.

Literatura

Bureš, J. – Opluštil, S. – pšenička, J. – tichávek, F. (2013): 
Brouskový obzor (bolsov) s autochtonně zachovalou flórou 
na lokalitě Kamenný Újezd u Nýřan (plzeňská pánev). – Zpr. 
geol. Výzk. v Roce 2012, 46, 12–19.

Bureš, J. – tichávek, F.  (2012):  Příspěvek  k  poznání  fauny  
a flóry v nýřanském souslojí (astur) na nové lokalitě Pankrác 
u Nýřan. – Zpr. geol. Výzk. v Roce 2011, 45, 107–114. 

FritSch, A. (1883): Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der 
Permformation Böhmens. Band 1. – 182 str. Prag.

němeJc, F.  (1932): Stratigrafické výzkumy konané z hlediska 
paleobotanického v uhelných  revírech  jižní  části  plzeňské 
kamenouhelné pánve v letech 1928–1932. – Horn. Věst. 14, 
417– 466.

Opluštil,  S.  (2005):  Evolution  of  the Middle Westphalian 
river  valley  drainage  system  in  central  Bohemia  (Czech 
Republic) and it palaeogeographic implication. – Palaeo geogr. 
Palaeoclimat. Palaeoecol. 222, 223–58. 

Opluštil, S. – pšenička, J. – Bek, J. – Wang, J. – Feng, Z. – 
liBertín, m. – šimůnek, Z. – Bureš, J. – DráBkOvá, J. (2014): 
T0  peatforming  plant  assemblage  preserved  in  growth 
position by volcanic ashfall: A case study from the Middle 
Pennsylvanian of the Czech Republic. – Bull. Geosci. 89, 4, 
773–818.

Opluštil, S. – pšenička, J. – liBertín, m. – šimůnek, Z. (2007): 
Vegetation patterns of Westphalian and Lower Stephanian mire 
assemblages preserved in tuff beds of the continental basins 
of Czech Republic. – Rev. Palaeobot. Palynol. 143, 107–154.

pešek, J. (2004): Late paleozoic limnic basins and coal deposits of 
the Czech Republic. – 188 str. Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. 
Occid., Geol. 1. 

purkyně, C. (1899): Nýřanská sloj uhelná u Nýřan. – Rozpr. Čes. 
Akad. Vědy Slovesn. Umění, Tř. II, 8, 31, 1–30.

Archivní podklady
Archiv Západočeských uhelných dolů, a. s. (ZUD)
Mapy ze složky „Archiv Kozolupy, Chotíkov, Tlučná západ“: 
ZUD CD 3/1b/118, ZUD CD 10/3b/20, ZUD CD 12/3b/61, 
ZUD CD 12/3b/65, ZUD CD 12/3b/76, ZUD CD 12/3b/84 
a ZUD CD 12/3b/85 (elektronické verze map, originály byly 
též k dispozici, uloženo na ředitelství ZUD, a. s., ve Zbůchu).

Archiv Obvodního báňského úřadu pro území krajů Plzeň ského 
a Jihočeského v Plzni (OBÚ)

OBÚ Concordia 39/1 (tištěná verze důlní mapy dolu Concordia 
s označením 39/1), OBÚ Concordia 39/3 (tištěná verze důlní 
mapy dolu Concordia s označením 39/3). 

Jan Bureš – Robert Slunčík (2021): Results of the geological investigation of the Kladno Formation north of Nýřany in 2007–2021134


