
Z Čáslavské kotliny vybíhá při úpatí Železných hor úzký 
pruh  křídových  sedimentů  až  k  rybníku Velké  Dářko 
u Žďáru nad Sázavou. Jeho sv. hranici tvoří železnohorský 
zlom směru SZ–JV (obr. 1). V pruhu nazývaném „ Dlouhá 
mez“ (Krejčí 1870) nebo také „Široká mez“ (Frič 1880) se 
podle Čecha et al. (1980) zachovaly sedimenty perucko-
-korycanského až  jizerského souvrství. V jihovýchodní 
části „Dlouhé meze“ je vyšší část jizerského souvrství za-

stoupena horninami, které mají makroskopicky charakter 
jemnozrnných pískovců s příměsí glaukonitu až glaukoni-
tických pískovců.

U Ždírce nad Doubravou byly pískovce těženy v dnes 
opuštěných, zasutých a zarostlých lomech. Při prohlídce 
některých památek v širším okolí Havlíčkova Brodu au-
tor zjistil, že tyto pískovce byly používány jako stavební 
kámen i kámen pro architektonické články a plastiky již 
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Summary: The narrow, 40 km long belt of the Cretaceous sediments 
called „The Dlouhá mez“ has been preserved along the NW-SE-striking 
Železné hory fault within crystalline rocks in the Eastern Bohemia 
(Fig. 1). The youngest relic of this belt corresponds to the middle 
part of Jizera Fm. of middle Turonian age. In the southeastern part of 
the „Dlouhá mez“ belt, these deposits have fine-grained, glauconitic 
sandstone nature. Near the town of Ždírec nad Doubravou, the 
sandstone had been exploited for a long time in several presently 
abandoned quarries and used as a building material. The old quarry 
at the margin of Ždírec nad Doubravou was founded in the end of the 
13th century, and it was replaced by new quarries between Ždírec 
nad Doubravou and the village of Nový Studenec in the second half 
of the 19th century. This sandstone was discovered in four gothic 
buildings in the wide surroundings of these quarries within the 
course of the macroscopic investigation by the author. To confirm 
this discovery, the author carried out microscopic investigation of 
ten sandstone samples taken both in the quarries and in the gothic 
buildings. Petrographic features of the sandstone were also specified. 
Microscopic study confirmed the identical character of all studied 
samples. The identity of sandstone exploited in the quarries and 
sandstones used in gothic buildings was also demonstrated by the 
analysis of total SiO2 content. The sandstone is fine-grained, with 
matrix-supported texture, variable content of glauconite grains 

and fragments of silicisponge spicules and rare foraminifera tests. 
Muscovite and feldspars occur in accessory amounts. The sandstone 
is silicified and exhibits a porosity from 6–8 to 20 %. The pores with 
very elongated, needle-like form originated by diagenetic dissolution 
of silicisponge spicules while the diagenetic quartz penetrated the 
original clayey and possibly also calcareous matrix. The foraminifera 
tests were also silicified during this process. Within subordinate thin 
layers in sandstone, the content of terrigenous quartz grains drops 
below 25 % (20–22 %) while the content of silicisponges fragments 
increases to 10–12 %. These layers can be classified as spiculitic, sandy 
silicite. The sandstone from Ždírec nad Doubravou was documented 
in two village churches (Krucemburk, Havlíčkova Borová), in a big 
church in the town of Havlíčkův Brod and in the chapel in the 
Lipnice Castle in the town of Lipnice nad Sázavou. These buildings 
originated in the last quarter of the 13th and in the 14th century. 
These localities are from 4 to 32 km away from the quarries near the 
town of Ždírec nad Doubravou (Fig. 1). The sandstones were used 
as ashlar masonry, window jambs and tracery, vault ribs and also 
in sculptures (figural corbels). A further investigation can probably 
reveal the Ždírec nad Doubravou sandstone in a higher number of 
medieval buildings.

Křídové pískovce u Ždírce nad Doubravou 
(Českomoravská vrchovina): materiál pro gotické 
sakrální stavby v širokém okolí

Cretaceous sandstones near Ždírec nad Doubravou (Bohemian-Moravian Highlands) 
as material for gothic sacral buildings in large surroundings

(13-44 Hlinsko, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-22 Žďár nad Sázavou)
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na raně gotických stavbách. Pro potvrzení tohoto poznatku 
vycházejícího z makroskopického pozorování byl prove-
den mikroskopický výzkum, a to jak vzorků odebraných 
v opuštěných lomech, tak vzorků z památkových objektů. 
Mikroskopický výzkum měl rovněž upřesnit petrografickou 
charakteristiku pískovců, které autor označil jako ždírecké 
pískovce. 

Materiál a metody

Z opuštěných lomů u Ždírce nad Doubravou, jednak z lomu 
u sz. okraje města, jednak z lomů mezi Ždírcem a Horním 
Studencem (obr. 2), bylo odebráno 7 vzorků na výbrusy. 
Materiál na výbrusy byl získán také ze tří památkových 
objektů, a to odpadající fragmenty z opěrných pilířů kos-
tela sv. Víta v Havlíčkově Borové a kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Havlíčkově Brodě a z hradní kaple na hradu 
Lipnice. Vzorek z lipnické kaple byl získán díky laskavosti 
zdejšího kastelána a pochází z fragmentu originálního (go-
tického) klenebního žebra, uchovávaného na hradě po no-
vodobé opravě kaple. U dvou vzorků, a to ze vzorku z lomu 
u okraje Ždírce a z klenebního žebra, byla provedena ana-
lýza sumárního obsahu SiO2 titrační metodou v laborato-
řích České geologické služby. 

Stratigrafická pozice, mocnost a rozšíření 
ždíreckých pískovců

Stratigraficky  byly  ždírecké  pískovce  řazeny Krejčím 
(1870), Fričem (1880) i Krejčím a Helmhackerem (1891) 
k malnickým vrstvám, i když u Friče s výhradou, že „ná-
hled  tento však pro nedostatek zkamenělin dokázati  se 
nedá…“. Petrascheck (1904) je také přiřadil k malnickým 
vrstvám, vzhledem k fauně od Suché a Ždírce, ale povšiml 
si jejich „velké podobnosti s jizerskými vrstvami v okolí 

České Třebové“. Zahálka (1918) je přiřadil k svému pásmu 
IVa, tj. také k malnickým vrstvám. Klein a Soukup (1963) 
tyto pískovce (psali však jen o vložce velmi glaukonitic-
kého pískovce) zařadili stratigraficky výše než předchozí 
autoři, a to do středního turonu, do nadloží středoturon-
ských vápnitojílovitých prachovců a vápnitých  jílovců. 
Obdobně, zhruba do střední části turonu, je zařadil i Va-
lečka (1965), který v slínovcích v jejich podloží nalezl  
z. od Ždírce nad Doubravou četné exempláře druhu Ino-
ceramus lamarcki Park. Ve vysvětlivkách k listům map  
1 : 25 000 23-221 Ždírec nad Doubravou  (Štědrá et  al. 
2009), 23-222 Krucemburk (Rejchrt et al. 2009) a 13-443 
Chotěboř (Dudíková Schulmannová et al. 2008) byly za-
řazeny do jizerského souvrství, a to jako „kalianasové“ 
pískovce, resp. jako „vrchol inverzního cyklu jizerského 
souvrství“. Srovnání s „kalianasovými“ pískovci, tvořícími 
v orlicko-ždárském faciálním vývoji nejvyšší část jizer-
ského souvrství, jakožto vrchol nejmladšího progradačního 
cyklu, nepovažuji za správné. Ždírecké pískovce neobsa-
hují klepeta druhu Protocallianassa antiqua (A. Roem), 
prostorově jsou ekvivalentem starších pískovců jizerského 
souvrství, které v orlicko-ždárském vývoji progradují dále 
k SZ než „kalianasové“ pískovce. Přináležitost k těmto pís-
kovcům podporuje i malá mocnost slínovců a slínitých pra-
chovců mezi jejich bází a stropem bělohorského souvrství, 
která se pohybuje pouze mezi 15 a 25 m v okolí Ždírce 
nad Doubravou a Krucemburku (Valečka 1965, Dudíková 
Schulmannová et al. 2008). Ždírecké pískovce lze parale-
lizovat s pískovci ve stropu staršího progradačního cyklu 
(pásmo VIII) v jizerském souvrství v orlicko-ždárském 
vývoji. Západoseverozápadně od Ždírce nad Doubravou 
tvoří pískovce vrcholovou část morfologické plošiny v sou-
vislém, ca 4 km2 velkém areálu, s mocnostmi do 22–25 m. 
Popisované lomy byly založeny u v. a ssv. okraje plošiny. 
Pískovce jsou v reliktech zachovány i dále k Z, v okolí Li-
bice nad Doubravou a Malče, dále k JV tvoří jen nepatrné 
relikty u Vojnova Městce. 

Těžba v lomech u Ždírce nad Doubravou

U Ždírce  nad Doubravou  se  nacházejí  opuštěné  lomy 
na dvou  lokalitách (obr. 2). Vzhledem k době založení 
nazývám lom u okraje Ždírce nad Doubravou jako starý 
lom (A na obr. 2), lomy poblíž Nového Studence jako nové 
lomy (B na obr. 2). Starý lom má velkou rozlohu, s nepravi-
delným průběhem těžební stěny, stále dobře patrné, i když 
je lom z větší části zavezen a zasut. V době výzkumu byl 
z větší části odlesněný a osázený novými stromy (obr. 3). 
Nové lomy vznikly spojením několika stěnových i jámo-
vých lomů. Jsou rovněž zarostlé a zasuté, zbytek těžební 
stěny je zachován jen v jednom lomu, situovaném nejblíže 
k Novému Studenci (obr. 4).

Archivní dokumenty o těžbě se nepodařilo dohledat. 
První  doklad o  existenci  lomů přináší mapa  II.  vojen-
ského mapování z let 1836 až 1852 (v r. 2022 volně pří-
stupná na http://oldmaps.geolab.cz/). Ta zobrazuje pouze 
starý lom u dnešního ssz. okraje Ždírce nad Doubravou  
(obr. 5). Tento lom je zobrazen i na mapě stabilního katastru.  

Obr. 1. Schematická mapa s pozicí významných lokalit zmiňovaných 
v textu. 1 – křída „Dlouhé meze“, 2 – železnohorský zlom (přesmyk), 
3 – významné lokality. 
Fig. 1. Schematic map with important localities mentioned in the 
text. 1 – Cretaceous of “Dlouhá mez” belt, 2 – Železné hory fault 
(overthrust), 3 – important localities.

http://oldmaps.geolab.cz/
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Obr. 2. Na lidarovém snímku je pa-
trný lom u ssz. okraje Ždírce nad 
Doubravou s  lomenou lomovou 
stěnou (A) i soustava splývajících 
lomů mezi Ždírcem a Horním Stu-
dencem (B). Zdroj: podkladová 
mapa DMR 5G, volně přístupná 
na: http://geoportal.cuzk.cz.
Fig. 2. The LIDaR map DMR 5G 
shows the large quarry by the 
NNW margin end of the town of 
Ždírec nad Doubravou (A) and 
the system of the interconnec-
ted smaller quarries between the 
town of Ždírec nad Doubravou 
and the village of Nový Studenec 
(B). Free access in the year 2022: 
http://geoportal.cuzk.cz.

Obr. 3. Zbytky lomové stěny 
v  opuštěném, zasutém starém 
lomu na okraji Ždírce nad Doubra-
vou. Foto J. Valečka, 2022. 
Fig. 3. Relics of the old quarry wall 
covered by debris in the quarry at 
the NNW margin of the town of 
Ždírec nad Doubravou. Photo by 
J. Valečka, 2022. 

Obr. 4. Zbytky lomové stěny v jed-
nom z opuštěných nových lomů 
mezi Ždírcem nad Doubravou 
a Novým Studencem. Foto J. Va-
lečka, 2022. 
Fig. 4. Relics of the quarry wall 
in the abandoned new quarry 
between the town of Ždírec nad 
Doubravou and  the village of 
Nový Studenec. Photo by J. Va-
lečka, 2022.
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Mapy III. vojenského mapování z let 1877 až 1880 (v r. 
2022 volně přístupné na http://oldmaps.geolab.cz/) zobra-
zují nejen starý lom u okraje Ždírce nad Doubravou, ale 
již také dva nové lomy poblíž Nového Studence (obr. 6). 
Na reambulovaných vojenských mapách z 20. století jsou 
naopak zobrazeny již jen lomy poblíž Nového Studence. 

 Z uvedeného je zřejmé, že lom u okraje Ždírce nad 
Doubravou je staršího založení než lomy poblíž Nového 
Studence, které vznikly až po polovině 19. století. Určitou 
dobu probíhala těžba ve všech lomech současně, ke konci 
19. století skončila těžba ve starém lomu a pokračovala jen 
v nových lomech, jak vyplývá i z publikovaných údajů. 
Frič (1880) zmínil „výtečný kámen ku pracím kamenic-
kým a dobré stavivo, jak v rozsáhlých lomech u Studence 
a Ždírce přesvědčiti se můžeme“. Ještě Krejčí a Helmhac-
ker (1891) uvedli  těžbu zelenavých písčitějších „opuk“ 
u Nového Studence i u Ždírce. Hanisch a Schmid (1901) 
popsali v činnosti již jen lomy u Horního Studence (lomy 
č. 1032 a 1033). Těžil se v nich „ždírecký kámen“ („Ždi-
recer Stein“) na kvádry o objemu až 1 m3 a drcený ká-
men. Petrascheck (1904) se o starém lomu u Ždírce nad 
Doubravou zmínil jako o opuštěném. Pauk a Polák (1947) 
popsali dva sousedící, jámové lomy u Nového Studence 
o rozměrech 50 × 50 × 7,5 m a 50 × 50 × 4, 5 m. Těženy 
byly lavice pískovců, a  to kvádry o rozměrech až 50 ×  
60 × 180 cm. Jeden lom poskytoval 300 až 400 m3 a druhý 
až 1000 m3 stavebního kamene ročně. Kámen byl používán 
pro stavební účely, pro výrobu patníků, sloupků a žlabů 
a také pro sochařské práce. V lomech se lámalo pravidelně 
od r. 1912, resp. 1935, ale těžba zde probíhala již dříve. 
V jednom z těchto lomů autor ještě v r. 1963 ověřil malou 
těžbu nahrubo opracovaných kvádrů. Starý lom u Ždírce 
nad Doubravou popsali Pauk a Polák (1947) jako opuštěný 
s tím, že těžba v něm probíhala „od nepaměti“. 

Petrografie pískovců

Makroskopicky jsou pískovce odkryté v lomech, přiroze-
ných výchozech i ve skeletu pevné, masivní, světle naze-
lenale šedavé, žluté až světle zelenavě žluté. Místy jsou 
jemně  šedě  šmouhované,  díky  drobným  bioturbačním 
texturám. Jsou velmi jemnozrnné, většinou glaukonitické, 
jemná zrna glaukonitu mají tmavě zelenou až černozele-
nou barvu. V pískovcích jsou časté světle rezavé skvrny, 
přítomny jsou tmavě rezavě hnědé konkrece sloučenin Fe 
milimetrových rozměrů. Vzácně se vyskytují pyritové kon-
krece centimetrových rozměrů s limonitizovanou kůrou. 
Pro pískovce je typická přítomnost drobných pórů, které 
mají kruhový průřez a silně protáhlé, jehlicovité tvary. Je-
jich podíl na objemu horniny se pohybuje zhruba od 5–7 
do cca 20 %. Obdobné vlastnosti vykazují i pískovce pou-
žité na níže uvedených gotických stavbách. Mikroskopicky 
bylo analyzováno 10 vzorků, z  toho 4 ze starého  lomu 
u Ždírce, 3 z nových lomů blíže k Novému Studenci a tři 
vzorky pocházely z gotických staveb na Havlíčkobrodsku. 

Výsledky studia shrnuje tabulka 1. Obsahy jednotlivých 
složek jsou udány v procentech, a to pro hmotu horniny 
bez pórů. Obsah pórů, zjištěný makroskopicky a korigo-
vaný mikroskopicky, je v tabulce 1 uveden pro upřesnění 
charakteristiky pískovců. Pískovce tvoří co do kvantity tři 
hlavní složky – zrna klastického křemene, matrix a zrna 
glaukonitu, jehož obsah často přesahuje 10 % (obr. 7 až 11). 
Vždy je přítomna větší příměs fragmentů jehlic silicispon-
gií, akcesoricky se vyskytují foraminifery (obr. 13), živce 

Obr. 5. Starý lom (označený nápisem „Sandst.“) u Ždírce nad Doubravou 
na mapě II. vojenského mapování z let 1836 až 1852, Čechy, mapový list 
O_11_VIII. Volně přístupný zdroj v r. 2022: http://oldmaps.geolab.cz/. 
Fig. 5. Old quarry marked as “Sandst.” near the town of Ždírec nad 
Doubravou in the military map from 1836 to 1852, Bohemia, map sheet 
O_11_VIII. Free access in the year 2022: http://oldmaps.geolab.cz/. 

Obr. 6. Mapa III. vojenského mapování z let 1887 až 1880 zobrazuje 
starý lom u Ždírce nad Doubravou i nové lomy poblíž Horního Stu-
dence; všechny lomy označuje nápis „Sandsteinbruch“. Čechy, mapový 
list 4155_2. Volně přístupný zdroj v r. 2022: http://oldmaps.geolab.cz/. 
Fig. 6. Old quarry near the town of Ždírec nad Doubravou and new 
quarries near the village of Horní Studenec marked as “Sandsteinbruch” 
on the military map from 1887 to 1880, Bohemia, map sheet 4155_2. 
Free access in the year 2022: http://oldmaps.geolab.cz/.

http://oldmaps.geolab.cz/
http://oldmaps.geolab.cz/


Valečka, J. (2022): Křídové pískovce u Ždírce nad Doubravou (Českomoravská vrchovina): materiál pro gotické sakrální stavby… 127

(obr. 7), muskovit, velmi vzácně i biotit, ojediněle i zrna 
kvarcitů. Vzácně akcesorické jsou těžké minerály (zirkon, 
rutil). Křemen tvoří subangulární, méně často i angulární, 
resp.  suboválná monokrystalická  zrna. Zrna v matrixu 
plavou (podpůrná struktura matrixu), jen sporadicky jsou 
v kontaktu. Jemná křemenná zrna jsou dobře vytříděna, 

malá část zrn spadá i do siltové frakce (pod 0, 063 mm). 
Glaukonit tvoří zaoblená, méně často i nepravidelně ohra-
ničená zrna, někdy vytvářející drobné shluky. Nachází se 
i jako výplň kanálků v jehlicích hub. Matrix je intenzivně 
proniknut  drobnozrnným  agregátem  křemene,  patrna 
je v něm i příměs velmi jemných šupinek slídy. Z živců  

Obr. 7. Starý lom u ssz. okraje Ždírce nad Doubravou. Silicifikovaný 
glaukonitický jemnozrnný pískovec s příměsí fragmentů jehlic 
silicispongií. Ve světle hnědém matrixu plavou zrna křemene a tmavě 
zelená zrna glaukonitu, vpravo kruhové i protáhlé řezy jehlicemi 
silicispongií. Vlevo nahoře zrno živce se zřetelnou štěpností. Foto 
J. Valečka. 
Fig. 7 .Old quarry near NNW margin of the town of Ždírec nad 
Doubravou. Siliceous glauconitic fine-grained sandstone with 
admixture of siliceous sponge spicules. Quartz and dark green 
glauconite grains float in brown silicified matrix, in right circular and 
longitudinal sections of siliceous sponge spicules. On the top left 
a feldspar grain with distinct cleavage. Photo by J. Valečka.

Obr. 8. Starý lom u sz. okraje Ždírce nad Doubravou. Silicifikovaný 
glaukonitický jemnozrnný pískovec s příměsí fragmentů jehlic 
silicispongií. Ve světle hnědém matrixu plavou zrna křemene a tmavě 
zelená zrna glaukonitu, vlevo a vpravo dole protáhlé řezy jehlicemi 
silicispongií se zachovanými osními kanálky. Kanálky jehlic vyplňuje 
silicifikovaný matrix. Foto J. Valečka. 
Fig. 8. Old quarry near NNW margin of the town of Ždírec nad 
Doubravou. Siliceous glauconitic fine-grained sandstone with 
admixture of siliceous sponge spicules fragments. Quartz and dark 
green glauconite grains float in brown silicified matrix, on the left 
and at the bottom longitudinal sections of siliceous sponge spicules 
with channels. The spicule channels are filled with silicified matrix. 
Photo by J. Valečka. 

Obr. 9. Nový lom mezi Ždírcem nad Doubravou a Novým Studencem. 
Silicifikovaný jemnozrnný pískovec s příměsí glaukonitu a fragmentů 
jehlic silicispongií. Ve světle hnědém matrixu plavou zrna křemene 
a tmavě zelená zrna glaukonitu, rozptýleny jsou kruhové i podélné 
průřezy jehlic hub. Kanálky jehlic vyplňuje silicifikovaný matrix. 
Foto J. Valečka. 
Fig. 9. New quarry between the town of Ždírec nad Doubravou 
and the village of Nový Studenec. Siliceous fine-grained sandstone 
with admixture of glauconite and siliceous sponge spicules. Quartz 
and dark green glauconite grains float in brown silicified matrix, 
channels of disseminated sponge spicules are filled with silicified 
matrix. Photo by J. Valečka.

Obr. 10. Opěrák kostela sv. Víta v Havlíčkově Borové. Silicifikovaný 
pískovec s  příměsí glaukonitu a  fragmentů jehlic silicispongií. 
Ve světle hnědém matrixu plavou zrna křemene, tmavě zelená 
zrna glaukonitu, vpravo protáhlý řez víceosou jehlicí silicispongií 
s kanálky vyplněnými zčásti křemenem a zčásti silicifikovaným 
matrixem. Foto J. Valečka. 
Fig. 10. Buttress of the St. Vitus church in the village of Havlíčkova 
Borová. Siliceous fine-grained sandstone with admixture of glauconite 
and siliceous sponge spicules. Quartz and dark green glauconite 
grains float in brown silicified matrix, on the right a multiaxial sponge 
spicule fragment with channels filled partly with quartz and partly 
with silicified matrix. Photo by J. Valečka.
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 převažuje draselný živec, méně jsou zastoupeny plagioklasy.  
Z bioklastů se vyskytují v kolísavých obsazích křemité 
jehlice hub, s jednoosými i víceosými průřezy, s kanálky 
vyplněnými matrixem, hruběji i jemně zrnitým křemenem, 
v některých případech i glaukonitem. Foraminifery byly 
zjištěny akcesoricky v několika vzorcích a vždy jsou jejich 
schránky silicifikované, přičemž byl primární kalcit beze 

zbytku nahrazen drobnozrnným křemenem (obr. 13). Pís-
kovce klasifikuji jako silicifikované, jemně zrnité pískovce 
s příměsí glaukonitu až glaukonitické a s příměsí jehlic 
silicispongií (spongilitické). V jednom případě, u vzorku 
z klenebního žebra z kaple na hradu Lipnice, klesá obsah 
terigenního křemene pod 25 % a horninu klasifikuji jako 
silně písčitý silicit s příměsí jehlic silicispongií (obr. 12). 

Obr. 11. Opěrák kostela Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě. 
Silicifikovaný jemnozrnný pískovec s příměsí glaukonitu a fragmentů 
jehlic silicispongií. Ve světle hnědém matrixu plavou zrna křemene 
a tmavě zelená zrna glaukonitu, vlevo protáhlý řez jehlicí silicispongie 
s kanálkem vyplněným zčásti glaukonitem a zčásti silicifikovaným 
matrixem. Foto J. Valečka. 
Fig. 11. Buttress of the Holy Virgin Assumption church in the town 
of Havlíčkův Brod. Siliceous fine-grained sandstone with admixture 
of glauconite and siliceous sponge spicules. Quartz and dark 
green glauconite grains float in brown silicified matrix, on the left 
a longitudinal section of sponge spicule with channel filled partly 
with glauconite and partly with silicified matrix. Photo by J. Valečka.

Obr. 12. Klenební žebro z kaple na hradě Lipnici. Jemně písčitý 
spikulitový silicit s příměsí glaukonitu. V světle hnědém matrixu 
plavou zrna křemene, hojné jsou podélné, méně časté i příčné řezy 
jehlicemi silicispongií s kanálky vyplněnými křemenem, vlevo nahoře 
také glaukonitem. Foto J. Valečka.
Fig. 12. Vault rib from the chapel in the Lipnice Castle. Fine-grained 
sandy spiculitic silicite with glauconite admixture. The quartz grains 
float in the brown silicified matrix, numerous namely longitu- 
dinal sponge spicule sections are visible. The spicule channels are  
filled with quartz, on the top left also with glauconite. Photo by  
J. Valečka. 

Tabulka 1. Petrografické složení ždíreckých pískovců ve výbrusech. Údaje v % bez pórů. Vzorky 1, 2 a 3 – nové lomy mezi Ždírcem nad 
Doubravou a Novým Studencem, vzorky 4, 5, 6 a 7 – starý lom u Ždírce nad Doubravou. Vzorek 8 – opěrák kostela v Havlíčkově Borové, 
vzorek 9 – opěrák kostela v Havlíčkově Brodě, vzorek 10 – žebro klenby z presbytáře kaple na hradě Lipnici
Table 1. Petrographic composition of Ždírec sandstone in thin sections (vol. % without pores). Samples 1, 2 and 3 – new quarries between the 
town of Ždírec nad Doubravou and the village of Nový Studenec, samples 4, 5, 6 and 7 – old quarry by the town of Ždírec nad Doubravou, 
sample 8 – buttress of the church in the village of Havlíčkova Borová, sample 9 – buttress of the church in the town of Havlíčkův Brod, 
sample 10 – vault rib in the chapel presbytery in the Lipnice Castle

sample  quartz
 medium 

quartz grain 
size

 max. 
quartz 

grain size
 feldspars  glauconite  muscovite  biotite

sponge 
spicules

forams matrix porosity 
 total 
SiO2 
content

1 45–47 0.13 0.30 2–3 13–15 1 – 4–6 < 1 32–35 10–15  

2 46–48 0.18 0.35 2–3 13–15 1 << 1 2–3 < 1 32–35 10–15  

3 42–45 0.18 0.34 2 13–15 1–2 – 5–6 < 1 32–35 5–6  

4 48–50 0.13 0.65 2–3 12–13 1 << 1 3 – 32–35 10–12  

5 42–45 0.14 0.38 1 5–6 1–2 – 3–4 < 1 40–45 12–14  

6 45–47 0.14 0.32 1–2 6–8 2–3 – 3–4 – 38–42 8–10  

7 42–45 0.18–0.20 0.38 1 13–15   3–4 < 1 35–40 8–10 88.7

8 30–32 0.15 0.27 2 8–10 1–2 << 1 6–7 < 1 48–52 10–12  

9 40–42 0.13 0.27 < 1 5–6 < 1–1 – 3–4 1 45–50 12–14  

10 20–22 0.18 0.45 <1 5–6 1–2 << 1 10–12 – 58–62 20 87.2
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Silnou silicifikaci pískovců potvrzují i analýzy sumárního 
obsahu SiO2 u dvou vzorků, které se blíží 90 % (tab. 1). 
Po odečtu obsahu terigenního křemene a křemitých jeh-
lic hub je zřejmé, že velké množství křemene je obsaženo 
v silně silicifikovaném matrixu. Vzhledem k množství jeh-
licovitých pórů můžeme silicifikaci spojovat s primárně po-
četným výskytem jehlic silicispongií, jejichž hmota byla při 
diagenezi vyloužena a prosytila původně jílovitý a patrně 
i vápnitý matrix. Z tabulky je patrná shoda kvalitativního 

i kvantitativního složení mezi pískovci z lomů a z gotic-
kých památek (tab. 1). Odchylku v kvantitativním složení 
představuje vzorek gotického žebra z klenby kaple na hradě 
Lipnici, v němž obsah terigenního křemene klesá pod 25 %. 
Křemen je ve vzorku rozmístěn nerovnoměrně, šmouhovitě, 
díky intenzivní bioturbaci. Vzorek také obsahuje zvýšený 
počet fragmentů křemitých jehlic hub a má zvýšený obsah 
pórů po vyloužených spikulích (obr. 12). Vzorek předsta-
vuje partii v pískovcích, v níž byl snížen obsah terigenního 
křemene na úkor fragmentů silicispongií. Významná je 
shoda sumárního obsahu SiO2 v tomto vzorku a ve vzorku 
ze starého lomu u Ždírce nad Doubravou (tab. 1), která 
přináležitost vzorku ke ždíreckým pískovcům potvrzuje. 

Ždírecké pískovce na gotických sakrálních 
stavbách

Na základě makroskopických a mikroskopických znaků 
i analytických dat lze ždírecké pískovce (podřízeně až pís-
čité silicity) identifikovat na následujících stavbách v okolí 
Havlíčkova Brodu: Kostel sv. Mikuláše v Krucemburku  
z 15. století, se staršími částmi ze 13. století (spodní část 
věže, sakristie, Wirth 1906, Poche et al. 1978). Ze ždí-
reckého pískovce je západní, lomený, profilovaný portál 
do lodi, lomený portál z kněžiště do sakristie, u nějž již 
Wirth (1906) zmínil, že je „pískovcový“, a klenební, vyžla-
bená žebra s kulatými svorníky v presbytáři s dvěma kle-
nebními poli. Dvě žebra v uzávěru kněžiště jsou ukončena 
konzolami ve tvaru mužských hlaviček (obr. 14). Ždírecký 

Obr. 13. Opěrák kostela Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě. 
Silicifikovaná schránka foraminifery v silicifikovaném jemnozrnném 
pískovci. Zkřížené nikoly. Foto J. Valečka. 
Fig. 13. The buttress of the Holy Virgin assumption church in the 
town of Havlíčkův Brod. Silicified foraminifera test in silicified fine-
grained sandstone. CPL. Photo by J. Valečka. 

Obr. 14. Klenba presbytáře v kostele sv. Mikuláše v Krucemburku. Foto J. Valečka, 2021. 
Fig. 14. The presbytery vault in the St. Nicholas church in the village of Krucemburk is made of the Ždírec sandstone. Photo by J. Valečka, 2021. 
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Obr. 15. Kostel sv. Víta v Havlíčkově Borové. Opěráky a armování 
nároží tvoří ždírecký pískovec. Foto J. Valečka, 2022. 
Fig. 15. The St. Vitus church in the village of Havlíčkova Borová. The 
buttresses and reinforcement of the church walls is made of the 
Ždírec sandstone. Photo by J. Valečka, 2022.

Obr. 16. Ukončení klenebních žeber v presbytáři kostela sv. Víta 
v Havlíčkově Borové. Foto J. Valečka, 2022.
Fig. 16. The terminations of the vault ribs in the St. Vitus church 
presbytery in the village of Havlíčkova Borová. Photo by J. Valečka 
2022.

Obr. 17. Klenba presbytáře v kostele sv. Víta v Havlíčkově Borové. Foto J. Valečka, 2022. 
Fig. 17. The presbytery vault made of the Ždírec sandstone in the St. Vitus church in the village of Havlíčkova Borová. Photo by J. Valečka, 2022. 

pískovec na klenebních žebrech byl určen ještě před opra-
vou z r. 2021, během níž byla klenební žebra v presbytáři 
natřena. 

Kostel sv. Víta v Havlíčkově Borové, gotický, postavený 
dle Líbala (2001) kolem r. 1325. Kvádry ždíreckého pís-

kovce byly použity na armování hran lodi i sakristie, na opě-
ráky kněžiště  i na armování hran kněžiště nad opěráky  
(obr. 15). V interiéru jsou z téhož pískovce žebra obou kle-
nebních polí presbytáře s terčovitými svorníky. Žebra jsou 
vyžlabená a zabíhají do zdiva bez konzol (obr. 16 a 17). 
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Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě 
byl postaven v poslední čtvrtině 13. století. V 2. polovině 
14. století byl přestaven na dvoulodní, za husitských válek 
byl poškozen a poté opraven, později, od 17. století, byl 
opakovaně přestavován. Přestavby se dotkly hlavně inte-
riéru kostela včetně klenby. K nejstarší části stavby patří tři 
patra věže (Poche et al. 1997). Ze ždíreckého pískovce jsou 
její tři masivní opěráky z kvádrového zdiva, vyjma jejich 
soklů, které jsou z granitoidu. Pískovce také tvoří ostění 
úzkých, gotických oken v prvních dvou patrech, ostění ma-
lých, obdélníkových okének ve vnějším schodišti do věže 
a ostění a kružby zaslepených, velkých gotických oken 
ve třetím patře (obr. 18 a 19). Tato velká okna pocházejí ze 
14. století (Poche et al. 1997). Ze ždíreckého pískovce byla 
vytesána i bohatě profilovaná část západního, lomeného 
portálu do lodi kostela. Spodní část portálu tvoří 3, resp.  
4 kvádry granitoidu;  svrchní  kvádry  z granitoidu mají 
vytesány  náběhy  na  oblouny  profilované  části  portálu  
(obr. 20). Kvádry ždíreckého pískovce byly použity i pro 
opěráky kostelní lodi. Na její jižní straně tvoří pískovce opě- 
ráky zřejmě v celé výšce vyjma jejich soklů a prvních tří 
až čtyř řad kvádrů nad soklem, které jsou z granitoidu.  

Obr. 20. Západní portál kostela Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově 
Brodě. Foto J. Valečka, 2022. 
Fig. 20. The western portal of the Holy Virgin assumption church in 
the town of Havlíčkův Brod is made of the Ždírec sandstone, except 
from its basal part made of granite ashlars. Photo by J. Valečka, 2022. 

Obr. 18. Věž kostela Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě. 
Foto J. Valečka 2022. 
Fig. 18. The tower of the Holy Virgin assumption church in the town 
of Havlíčkův Brod. The buttresses and gothic windows jambs are 
made mainly of the Ždírec sandstone. Photo by J. Valečka, 2022. 

Obr. 19. Zazděné gotické okno s kružbami na věži kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Havlíčkově Brodě. Foto J. Valečka, 2022. 
Fig. 19. The bricked-up gothic window on the tower of the Holy 
Virgin assumption church in the town of Havlíčkův Brod. The window 
jamb and the tracery are made of the Ždírec sandstone. Photo by 
J. Valečka, 2022. 



Valečka, J. (2022): Cretaceous sandstones near Ždírec nad Doubravou (Bohemian-Moravian Highlands) as material…132

Opěráky na s. straně lodi jsou zčásti zakryté kaplemi a sa-
kristií, zčásti  jsou kryty omítkou či barevným nátěrem. 
Pokud jsou bez nátěru, je patrno, že u nich byl více použit 
granitoid, ale v jejich svrchní části se opět uplatnil ždí-
recký pískovec (obr. 21). Z použití na zmíněném kostele 
je zřejmé, že těžba ždíreckých pískovců začala již koncem 
13. století.

Kaple sv. Josefa, původně sv. Vavřince, na hradě Lipnici 
byla dle Sedláčka (1900) dokončena na začátku 15. století, 
Menclová (1972) její stavbu kladla do 20. let 14. století. 
Sommer et al. (1999) kapli datovali před r. 1316, s tím, 
že okna byla dokončena mezi lety 1316 a 1319, a Záruba 
(2015) uvažoval o kapli jakožto nejstarší části hradu z po-
čátku 14. století. K věžové lodi kaple se připojuje presbytář, 
orientovaný téměř k severu. Pískovec byl použit na zakle-
nutí presbytáře ve dvou polích, na svrchní části ostění oken 
do presbytáře (spodní části byly vysekány z granitoidu), 
kružby v těchto oknech a také na svrchní části ostění dvou 
úzkých oken v s. stěně lodi (na spodní části ostění byl opět 
použit granitoid). Vzhledem k dlouholetému chátrání kaple 
(obr. 22), která přišla i o střechu, se v ní původní ždírecký 
pískovec zachoval v omezeném rozsahu. Kružby v oknech 

i jejich ostění byly silně poškozeny, pole s křížovou klen-
bou se téměř celé zřítilo, pole uzávěru se šestipaprsčitou 
klenbou se sice zachovalo, bylo však sneseno. V 30. le-
tech 20. století byla klenba presbyteria obnovena (Hanz-
lík 1997), přičemž řada ztracených a poškozených dílů 
klenby byla nahrazena nepůvodním pískovcem. Kružby 
v oknech i větší část jejich původního ostění ze ždíreckého 
pískovce byly nahrazeny replikami z opuky, kterou zmínil 
Záruba (2015). Naštěstí se na původním místě zachovalo 
všech osm klenebních konzol, včetně spodní části do kon-
zol se sbíhajících žeber (obr. 23). Konzoly jsou sochařsky 
ztvárněny, některé na vysoké umělecké úrovni (Sommer 
et al. 1999, Záruba 2015). Na v. straně jsou zachovány 
konzoly zobrazující podle Sommera et al.  (1999) smě-
rem od S k vítěznému oblouku prasnici kojící židy, hlavu 
démona s vyplazeným jazykem, vílu (Floru) s  listovím  
(obr. 23) a hlavičku křičící ženy pod kružbou. Na opačné 
straně  kněžiště  konzoly  zobrazují  postavu  v  podřepu, 
zřejmě stavitele, bytost s ptačím tělem a křídly – Sirénu (dle 
Záruby 2015 jde o šupinatého okřídleného draka), Triglava 
(obr. 24; podle Záruby 2015 jde pravděpodobně o zobra-
zení Jindřicha z Lipé a jeho dvou synů) a poslední konzola, 

Obr. 21. Opěrák na s. straně lodi kostela Nanebevzetí Panny Marie 
je z větší části tvořen kvádry granitu, svrchních pět řad tvoří kvádry 
ždíreckého pískovce. Foto J. Valečka, 2022. 
Fig. 21. The buttress on the northern wall of the Holy Virgin 
assumption church in the town of Havlíčkův Brod is built mainly 
of granite, the ashlars in its uppermost part are made of the Ždírec 
sandstone. Photo by J. Valečka, 2022. 

Obr. 22. Kaple sv. Josefa na hradě Lipnici, stav ve 2. polovině 19. století 
před započetím restaurátorských prací. Zdroj: foto v hradní expozici. 
Fig. 22. The chapel of St. Joseph in the Lipnice Castle, state in the 
2nd half of 19th century before renovation works. Photo in the 
castle exposition. 
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u vítězného oblouku, je kružbová, přičemž její spodní část 
pod kružbou, původně zřejmě mužská hlavička (Sommer  
et al. 1999, Záruba 2015),  je uražena (obr. 25). Záruba 
(2015) uvádí, že konzoly a žebra klenby  jsou z opuky, 
stejně jako kružby oken v kněžišti. Na konzoly přechází 
polychromie z výzdoby stěn kněžiště. Místy polychromie 
chybí, a tak lze makroskopicky ztotožnit Zárubovu opuku 
se ždíreckým pískovcem, stejně jako v odlomených par-
tiích konzol, především na zčásti uraženém nosu hlavy Tri-
glava (obr. 24) a u zničené spodní části kružbové konzoly  
(obr. 25). Ždírecký pískovec se ještě zachoval v zazděných 
okéncích do s. stěny lodi kaple, u nichž tvoří horní část 
ostění (obr. 26). 

Závěry

1. U Ždírce nad Doubravou byly v rozsáhlých lomech tě-
ženy křídové pískovce jizerského souvrství, středoturon-
ského stáří, jako stavební a sochařský materiál. Starší 

Obr. 23. Presbytář kaple sv. Josefa na hradě Lipnici. Konzola s hlavou 
Flory s listovím a spodní částí žeber zabíhající do konzoly jsou ze 
ždíreckého pískovce. Žebra rekonstruované klenby jsou z jiného 
typu pískovce. Foto J. Valečka, 2022. 
Fig. 23. Presbytery of the St. Joseph chapel in the Lipnice Castle. The 
figural corbel with the head of Flora with leaves and the lower part 
of the vault ribs above the corbel are made of the Ždírec sandstone. 
The ribs of the reconstructed vault are made of a different type of 
sandstone. Photo by J. Valečka, 2022. 

Obr. 25. Presbytář kaple sv. Josefa na hradě Lipnici. Kružbovou 
konzolu s odlomenou spodní částí tvoří ždírecký pískovec. Foto  
J. Valečka, 2022. 
Fig. 25. Presbytery of the St. Joseph chapel in the Lipnice Castle. 
The tracery corbel with chipped basal part is made of the Ždírec 
sandstone. Photo by J. Valečka, 2022. 

Obr. 24. Presbytář kaple sv. Josefa na hradě Lipnici. Konzolu s hlavou 
Triglava tvoří ždírecký pískovec. Foto J. Valečka, 2022. 
Fig. 24. Presbytery of the St. Joseph chapel in the Lipnice Castle. The 
figural corbel with the Triglav head is made of the Ždírec sandstone. 
Photo by J. Valečka, 2022. 
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lom na sz. okraji města byl založen nejpozději koncem 
13. století, neboť zdejší kámen byl použit na nejstarší 
část kostela v Havlíčkově Brodě, datovanou do  této 
doby. Jeho funkci přejaly v 2. polovině 19. století lomy 
situované 1,2 km sz. od staršího lomu. V nich probíhala 
těžba až do 60. let 20. století. 

2.  Pískovce jsou jemnozrnné, silně silicifikované, s vyš-
ším obsahem glaukonitu až glaukonitické, s podpůrnou 
strukturou matrixu. Příměs tvoří fragmenty jehlic silici-
spongií, vzácné jsou schránky foraminifer. Akcesoricky 
se vyskytuje muskovit a zrna živců. Vysoká je i póro-
zita, dosahující zhruba až 20 %. Ve zcela podřízených 
polohách klesá obsah terigenního křemene na 20–22 %  
a  současně  stoupá množství  fragmentů  silicispongií 
na 10–12 %. Tyto polohy lze klasifikovat jako spikuli-
tové, písčité silicity. 

3. Makroskopicky byly pískovce zjištěny na sakrálních go-
tických stavbách v širším okolí lomů. Mikroskopický 
výzkum potvrdil  shodu pískovců na  těchto stavbách 
a v lomech u Ždírce nad Doubravou. Shodu potvrzují 
i téměř identické obsahy SiO2 zjištěné analyticky. 

4. Na  sakrálních  stavbách  (kostel  sv. Mikuláše v Kru-
cemburku, kostel sv. Víta v Havlíčkově Borové, kostel 
Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě a kaple  
sv. Josefa, původně sv. Vavřince, na hradě Lipnici) po-
stavených koncem 13. století a ve 14. století byly pís-
kovce použity  jako kvádrové zdivo, ostění a kružby 
oken, žebra a svorníky kleneb. Umělecky nejhodnotnější 
jsou figurální konzoly, které nesou klenbu v presbyteriu 
kaple na hradě Lipnici. 

5.  Pískovce byly z lomů u Ždírce dováženy na staveniště 
vzdálená i více než 30 km. Náklady na dopravu vyvá-
žila snadná opracovatelnost pískovců, podmíněná jeho 
jemnozrnností, masivní texturou a současně dostatečnou 
pevností. Tyto vlastnosti umožnily vytvořit z pískovců 
i sochařská díla. 

6.  Je velmi pravděpodobné, že budoucí výzkum ověří širší 
použití pískovců od Ždírce nad Doubravou na větším 
počtu staveb. 

Poděkování. Tato práce vznikla v rámci úkolu České geologické 
služby 322700 Databáze stavebních a dekoračních kamenů (ve-
doucí Barbora Dudíková Schulmannová). Autor děkuje editorce 
Tamaře Sidorinové a recenzentům Janu Juráčkovi a Miroslavu 
Rausovi za pečlivé pročtení textu. Jejich připomínky přispěly 
ke zvýšení jeho kvality. Lucii Jandové děkuje autor za zhoto-
vení obr. 1. Zvláštní poděkování patří kastelánovi hradu Lipnice 
Marku Hanzlíkovi za poskytnutí vzorku gotického žebra z hradní  
kaple. 
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