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ANOTACE  

 Bakalářská práce se zabývá návrhem přípravy itineráře pro poznávací exkurzi do 

oblasti Barrandienu. V první části práce se zaměřuji na geologii oblasti. V následující 

kapitole životem Joachima Barranda. Další kapitola se zabývá výběrem významných 

geologických a paleontologických lokalit a v poslední části práce se věnuji přípravě 

itineráře pro poznávací exkurzi, která je určená pro univerzitu III. věku.  

Klí čová slova: zkamenělina, Barrandien, paleontologie, stratigrafie, Joachim Barrande, 

itinerář 

 

SUMMARY 

This Bacheloir work is aimed on proposal of the itinerary arrangement for field trip 

to the area of Barrandien. The first part I focus on the geological fundaments of this area. 

In ongoing chapter I describe Joachim Barrande´s life. Next chapter deals with selection of 

places eminent in their geological and paleontological properties and the last chapter I 

devote to arrangement of itinerary for the field trip which is designed for University of the 

third age. 

 

Keywords: fossil, Barrandien, paleontology, stratigraphy, Joachim Barrande, itinerary 
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1. ÚVOD 

Barrandien se rozprostírá ve středních a jihozápadních Čechách, je součástí velkého 

tektonického bloku označovaného jako Český masiv. Je izolovaným pozůstatkem 

prvohorního horstva, které prošlo složitým geologickým vývojem.  

Přírodní bohatství této oblasti je nesmírné. Souvrství poskytuje četné množství 

nerostných surovin, minerálů a světově proslulých zkamenělin. Lokalitu proslavil 

francouzský vědec Joachim Barrande, který se věnoval paleontologickému výzkumu 

středních Čech. Na jeho počest po něm byla oblast pojmenována. V minulém století se 

Barrande domníval, že zkoumaná oblast je útvarem silurského období, dnes ovšem víme, 

že v sobě zahrnuje útvary proterozoika (starohor) a staršího paleozoika (prvohory). I když 

intenzivní barrandienský výzkum fosilií začal na počátku 19. století, podařilo se bohužel 

zpracovat jen část paleontologického bohatství.  

Ve své práci se zaměřuji na objasnění geologie oblasti, životem Joachima Barranda a 

výběrem lokalit z významných geologických a paleontologických míst Barrandienu. 

V posledních částech práce se věnuji přípravě itineráře pro poznávací exkurzi do této 

oblasti. Vzhledem k tomu, že Barrandien patří k jedné z nejznámějších klasických oblastí 

výskytu fosilií na světě, bude přínosné, nejen pro mě, věnovat pozornost tomuto 

významnému území v naší republice.  

Připravovaná exkurze se bude týkat studentů univerzity III. věku studujících na 

Hornicko – geologické fakultě VŠB – TU v Ostravě. Exkurze má studentům blíže objasnit, 

kde se tato paleontologicky významná oblast nachází, přiblížit osobnost Joachima 

Barranda a složitou geologickou stavbu území, od starohor až po prvohory. Pro exkurzi 

jsem si vybrala jen některé významné lokality. Navštívením vybraných lokalit budou mít 

studenti možnost ještě více vštípit nabité informace ze studií a třeba i nalézt světově 

proslulé zkameněliny. Exkurze je vhodná spíše pro fyzicky i zdravotně zdatnější studenty 

univerzity III. věku.  

Touha poznávat a objevovat dřímá v každém člověku, domnívám se proto, že 

exkurze do Barrandienu by byla přínosná i pro běžné účastníky cestovního ruchu, kteří 

chtějí dodat své dovolené či výletu punc nevšednosti.  
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2. GEOLOGIE BARRANDIENSKÉ OBLASTI  

Území Barrandienu je část Českého masívu, hlavní složkou tepelsko-barrandienské 

oblasti. Nacházející se mezi Kralupy, Kladnem, Stříbrem, Klatovy, Příbramí, Říčany a 

Brandýsem nad Labem a je budováno nemetamorfovanými nebo slabě metamorfovanými 

horninami svrchního proterozoika. Mezi Brandýsem nad Labem a Starým Plzencem je 

tvořen horninami staršího paleozoika (kambrium až devon) (Zeman, 1994).  

Starší paleozoikum Barrandienu pražské pánve bylo pro svůj jedinečný geologický 

vývoj v roce 1993 zařazen v rámci UNESCO do databáze – seznamu objektů světového 

přírodního dědictví (Kovanda et al., 2001).  

2.1 Proterozoikum v Barrandienu 

Proterozoikum Barrandienu tvoří sled mořských uloženin mocný až snad kolem 

10 000 m. Horniny se usazovaly v mobilním prostoru, do něhož bylo z pevniny a 

vulkanických elevací přinášeno velké množství klastického materiálu vulkanického i 

pevninského původu. V době kadomské orogeneze se barrandienské proterozoikum stalo 

součástí aktivního kontinentálního okraje Gondwany. 

Sedimentace byla po většinu doby provázena mohutnou podmořskou vulkanickou 

činností, jejímž produktem byly hlavně bazaltové vyvřeliny. Značná část materiálu byla 

transportována a usazována gravitačními proudy. Ty mísily pevninský a vulkanický 

materiál. Statigrafické dělení těchto uloženin je obtížné, neboť zde chybějí jak využitelné 

zkameněliny, tak litologicky stálé obzory (Chlupáč et al., 2002). 

Podloží barrandienského proterozoika není známé. Převážnou část sledu zaujímá 

kralupsko-zbraslavská skupina (obr. č. 1), kterou dělíme na velmi mocné blovické 

souvrství a na mladší davelské souvrství, jež je zatím známé pouze z jižního okolí Prahy 

a z pláště středočeského plutonu. Obě souvrství se liší hlavně složením vulkanických 

hornin. V celé skupině převládají tmavé (až černé) jílové břidlice, prachovce, droby a 

vulkanické produkty (lávové proudy, tufy, tufity, vulkanické brekcie). Vulkanické horniny 

jsou soustředěny v pásech jz.-sv. směru. 
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Obr. č. 1 Rozšíření proterozoika v Barrandienu a přilehlých geologických jednotkách, 1:500 000 

(Chlupáč et al., 2002).  

Specifickou horninou (obr. č. 2) jsou šedé nebo černé silicity, označované jako 

buližníky (= lydity). Tvoří protáhlá čočkovitá tělesa různé velikosti (většinou několik set 

metrů) a bývají soustředěny v pruzích sledovatelných na kilometrové vzdálenosti. Bývají 

obohaceny organickým uhlíkem a lokálně i stopovými prvky. Vznik buližníků dosud není 

jednoznačně vysvětlen, ale k jejich tvorbě přispěly hydrotermální roztoky spjaté 

s vulkanickou činností. Vzácnějšími horninami kralupsko-zbraslavské skupiny jsou 

vápence, tvoří většinou jen tenké vložky nebo čočkovité tělesa metrových rozměrů. Hlavní 

výskyty vápenců jsou v okolí Plzně, na Křivoklátu, Příbrami, Chudenic aj. Dále k poměrně 

vzácným horninám patří i slepence, které lze sledovat v pruhu dlouhém až 20 km na 

Křivoklátsku a Berounsku. Mají malé množství valounů buližníků a naopak klasty silněji 

metamorfovaných hornin. Velmi hojné vulkanické horniny jsou soustředěny v pruzích, 

které se vzájemně liší složením a chemismem hornin.  

Specifické složení mají vulkanity davelského souvrství v jižním pražském okolí, 

kde jsou hojné i intermediální a kyselé typy (andezity, dacity, ryolity) a hojná pyroklastika. 

Nejjižnějším pruhem, který lze rovněž řadit k davelskému souvrství je tzv. jílové pásmo 

s bazalty, ryolity, andezity silně ovlivněnými a částečně i proniknutými mladšími 

intruzivními a žilnými horninami. Chemismus vulkanitů naznačuje, že na JV byla nejspíše 
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kontinentální kůra a na SZ mohla tvořit podloží proterozoického sedimentačního prostoru 

kůra oceánská.  

 

Obr. č. 2 Stratigrafické schéma proterozoika Barrandienu (Chlupáč et al., 2002). 

Vrstevní sled kralupsko-zbraslavské skupiny (její nejvyšší části – davelského 

souvrství) zakončuje sled černých páskovaných lečických vrstev v jižním pražském okolí, 

obohacených o organický uhlík, pyrit a místy přecházející do silicitů (Chlupáč et al., 

2002). 

Nejmladší jednotkou proterozoika Barrandienu je štěchovická skupina, která odráží 

ve svém vývoji počínající horotvorné procesy kadomského vrásnění. Je to sled rytmicky se 

střídajících šedých prachovitých a jílových břidlic, prachovců a drob s často dobře 

vyvinutým gradačním zvrstvením, proudovými stopami a jinými znaky. Štěchovická 

skupina je typicky vyvinuta v jv. křídle Barrandienu mezi Úvaly a Příbramí. 

Tektonická stavba barrandienského proterozoika se vyznačuje vrásovými strukturami 

SV-JZ směru. Proterozoikum bylo zasáhnuto kadomskou i variskou orogenezí. 

Proterozoické celky jsou v centrální části Barrandienu postiženy jen velmi slabou 

regionální metamorfózou (Chlupáč et al., 2002).  
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2.2 Paleozoikum v Barrandienu 

2.2.1 Kambrium  

Kambrické sedimenty jsou v Barrandienu rozšířeny velmi nepravidelně. Vyplňují 

deprese vzniklé po kadomských horotvorných procesech a na podložních zvrásněných 

proterozoických celcích spočívají vždy diskordantně. Hlavním sedimentačním prostorem 

byla příbramsko-jinecká pánev (obr. č. 3), jejíž dochované a jistě velmi neúplné zbytky 

nalézáme jz. od výskytů mladších paleozoických uloženin, zejména v Brdech mezi 

Rokycany, Příbramí a okolím Dobříše. Proto se tyto výskyty často označují i jako 

kambrium brdské.  

 

Obr. č. 3 Areál Barrandienu – silně zjednodušená geologická mapa bez nejzápadnější části 

(Chlupáč et al., 2002). 

Žitecko-hlubošské souvrství (obr. č. 4) začíná žiteckými slepenci, které přímo 

nasedají na kadomsky zvrásněný proterozoický podklad. Vyznačují se velmi různorodým a 

nevytříděným valounovým materiálem. V nadloží žiteckých slepenců, nebo jako jejich 

reprezentant, zpravidla nalézáme slepence hlubošské.  

Zjemňované zrna jsou v nadloží sádeckého souvrství, v němž převládají červenavě 

a hnědě zbarvené droby a arkózy (uloženiny výplavových plošin, jezer, niv aj.).  

Významné je nadložní holšinsko-hořické souvrství, složené hlavně ze světle šedých 

křemenných holšinských slepenců a hořických pískovců. Uvnitř sledu je význačná, od 
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podloží ostře oddělená poloha světle zelených paseckých břidlic. V břidlicích byla na 

několika lokalitách v Brdech nalezena nejstarší česká fauna.  

 

Obr. č. 4 Stratigrafické schéma kambria v Barrandienu (Chlupáč et al., 2002). Vysvětlivky: 1. 

petromiktní slepence; 2. převážně křemenné slepence s červenavým tmelem; 3. slepence s hojným 

vulkanickým materiálem; 4. světlé křemenné slepence; 5. pískovce a droby; 6. břidlice a 

prachovce; 7. vulkanické horniny. 

V nadložním kloučecko-čenkovském souvrství převládají buď slepence nebo pestře 

zbarvené pískovce a droby.  

Chumavsko-baštinské souvrství s převahou bělavých křemenných i pestře 

zbarvených slepenců, arkón a drob.  

Zásadní změnu v režimu pánve mají následující jinecké souvrství, které je ve 

znamení významné mořské intrese. V nejnižší části jineckého souvrství, převažují 

prachovce a pískovce, objevuje se zde první mořské společenstvo živočichů. Směrem do 

nadloží přibývá prachovcových břidlic a stoupá rozmanitost fauny.  

Nadložní ohrazenické souvrství, složené ze slepenců a pískovců, mořské 

zkameněliny neobsahuje a ve vyšších částech je patrně již kontinentálního původu. Platí to 

např. i na Rokycansku ve vyvinutých pavlovských slepencích.  
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Skryjsko-týřovické kambrium zaujímá většinu jeho plochy křivoklátsko-

rokycanský vulkanický komplex. Kambrický sled, vyvinutý v okolí Skryjí a Týřovic, 

začíná milečskými slepenci, ty jsou křemenné s dobře zaoblenými a vytříděnými valouny. 

Výše přecházejí do pískovců. Litologický ráz svědčí, že jde o velmi mělkovodní až 

plážové uloženiny. Místy hojná, ale druhově chudá fauna ramenonožců a vzácnějších 

trilobitů. To dokazuje mořský původ a datuje mořskou transgresi na počátek středního 

kambria. Spodní kambrium zde není. Dále jsou týřovické slepence. Další jednotka jsou 

skryjské břidlice, ty odpovídají pouze spodní části jineckého souvrství brdského kambria 

(obr. č. 4). Skryjské břidlice obsahují místy velmi hojné zkameněliny.  

V nadloží skryjských břidlic spočívají vyvřeliny křivoklátsko-rokycanského 

komplexu, jsou to suchozemské výlevy různých typů andezitů, ryolitů aj. Výlevy se 

střídaly s hromaděním pyroklastik při explozivní činnosti. 

2.2.2 Ordovik  

Hlavní a nejlépe prozkoumanou oblastí s ordovickými uloženinami je Barrandien. 

Pro své bohatství zkamenělin i vysoký stupeň prozkoumanosti patří ke klasickým 

oblastem. Samostatnost ordovických faun zde J. Barrande rozpoznal již mnohem dříve (r. 

1846-1852), než byl ordovik vymezen jako samostatný geologický útvar (1879). 

Ordovické uloženiny tvoří centrální část Barrandienu mezi Prahou a Plzní, v. od Prahy se 

vyskytuje v podloží české křídové pánve. 

Nejstarší jednotkou je třenické souvrství, které je tvořeno hlavně mělkovodními 

křemennými pískovci, drobami a arkónami (obr. č. 5). Nadložní mílinské souvrství je 

tvořeno hlavně sedimentárními silicity s hojnými jehlicemi mořských hub. Jeho menší 

plošné rozšíření i složení hornin odráží epizodickou mořskou regresi.  

Nápadnou změnu v režimu mořské pánve a postupující mořskou transgresi odráží až 

300 m mocné klabavské souvrství. Nejtypičtější facií jsou šedozelené břidlice 

s prachovou, písčitou a vulkanickou příměsí.  

Šárecké souvrství je charakteristické značným rozšířením tmavě šedých jílových a 

jemně slídnatých prachovitých břidlic, jejichž vývoj odráží další fázi postupující ordovické 

transgrese a prohloubení pánve. Břidlice chovají místy neobyčejně hojnou a druhově 

pestrou faunu.  
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Obr. č. 5 Stratigrafické schéma ordoviku v Barrandienu (Chlupáč et al., 2002). Vysvětlivky: 1. 

slepence, hrubozrnné droby a pískovce; 2. silicity; 3. jílové břidlice a prachovce; 4. vulkanity; 5, 6. 

světlé křemence a pískovce; 7. střídání pískovců, drob a prachovců; 8. prachové břidlice a 

prachovce; 9. sedimentární železné rudy; 10. stratigrafický hiát. 

Nadložní dobrotivské souvrství má dvě hlavní facie – písčitou a břidličnou. 

V proměnlivé mocnosti je vyvinuta facie písčitá, tj. světlé skalecké křemence. Dobrotivské 

souvrství v široce rozšířené břidličné facii je podobné břidlicím šáreckého souvrství.  

Sled kladený ke svrchnoordovickému stupni berounu počíná libeňským souvrstvím, 

které je vyvinuto ve dvou hlavních faciích, jako břidlice libeňské nebo jako křemence 

řevnické.  

Letenské souvrství je lokálně nejmocnější jednotkou barrandienského ordoviku. 

Tvoří je rychlé střídání drobových a křemenných pískovců, drob, prachovců a břidlic 

v intervalech centimetrových až decimetrových řádů. Střídání hornin bylo podmíněno 

sezónními změnami, které ovlivňovaly kvalitu materiálu přinášeného řekami do 

sedimentační pánve. Prostředí bylo všeobecně neklidné a mělkovodní. Letenské souvrství 

je význačnou jednotkou, které výrazně ovlivňuje morfologii pražského okolí i samotné 

Prahy. Hranice mezi letenským a nadložním vinickým souvrstvím je významným 

mezníkem ve vývoji ordoviku Barrandienu.  
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Vinické souvrství se vyznačuje monotónním sledem černošedých jílových, jemně 

slídnatých břidlic, které se usazovaly v hlubším prostředí s bahnitým dnem a nedostatkem 

volného kyslíku.  

Zahořanské souvrství se vyznačuje převahou monotónních šedých a 

šedozelenavých prachovců s hojností klastické slídy. V klasických nalezištích se fauna 

vyskytuje přímo v břidlicích a ve vápnitých vložkách (proslulá Barrandova lokalita 

Zahořany u Berouna). 

Bohdalecké souvrství je tvořené podobně jako vinické, tmavě šedými jílovými 

břidlicemi s vtroušeným pyritem, což svědčí o vzniku v prostředí chudém na volný kyslík. 

Zkameněliny bývají hojné.  

Následující králodvorské souvrství odráží vyrovnání sedimentačních podmínek. 

Převažují zelenošedé, místy šedé, velmi jemné jílové břidlice s karbonátovými 

konkrecemi. Fauna se vyznačuje imigrací nových živočichů. Zkameněliny jsou jen místy 

hojné, ale diverzita je však značná (popsáno je kolem 180 druhů a z toho přes 50 trilobitů).  

Nejmladší kosovské souvrství odráží ve svém vývoji výrazné globální ochlazení. Již 

na své bázi má dvě polohy hrubozrnných pískovců s vtroušenými většími klasty různých 

hornin např. granitoidů, které jsou svým složením pro naši oblast exotické. Nad 

hrubozrnnějšími polohami se v souvrství rytmicky střídají zelenošedé pískovce, droby a 

prachovce. Zkameněliny téměř chybějí, ale objevuje se zde tzv. hirnantiová fauna (název 

podle ramenonožce Hirnantia), která má celosvětové rozšíření. U nás byla nalezena u 

Běchovic a na několika dalších místech (Chlupáč et al., 2002).  

2.2.3 Silur  

Silur v centrální části Barrandienu (pražské pánvi) počíná podobně jako v jiných 

oblastech náhlým nástupem facie černých graptolitových břidlic. Je to odraz eustatického 

zdvihu mořské hladiny, který způsobilo rychlé tání gondwanských ledovců na konci 

ordoviku. Charakteristickým znakem siluru Barrandienu je vulkanická činnost, která silně 

ovlivňovala sedimentaci. Spodní silur (obr. č. 6) reprezentuje v Barrandienu liteňské 

souvrství, které lze dál rozdělit na tři nižší jednotky – vrstvy želkovické, litohlavské a 

motolské.  
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Želkovické vrstvy se vyznačují převahou černých graptolitových břidlic, které 

mívají ve své spodní části poněkud zvýšený přínos písčitého materiálu. Litohlavské vrstvy 

jsou charakteristické střídáním černošedých graptolitových a zelenavých jílových břidlic. 

Ve složení hornin může být tufitický vulkanický materiál. Nadložní vrstvy motolské se 

vyznačují pestřejším vývojem. Převládajícími horninami jsou černošedé jílové i vápnité 

graptolitové břidlice. Významným činitelem je intenzivní podmořská vulkanická činnost, 

soustředěná v sz. křídle pánve – mezi Prahou a Berounem. Největší tzv. svatojánské 

vulkanické centrum bylo v okolí Svatého Jana pod Skalou a menší centra v Praze (např. 

Nová Ves). 

 

Obr. č. 6 Stratigrafické schéma siluru v Barrandienu (Chlupáč et al., 2002). 

Nadložní kopaninské souvrství má ve svých spodních polohách podobný vývoj jako 

ve svrchní části motolských vrstev. V jv. křídle pánve převládají šedé, při zvětrávání 

hnědnoucí vápnité břidlice s vápencovými konkrecemi s hojnou tufitickou příměsí. 

Vulkanická činnost ustala ve svrchní části kopaninského souvrství. Rozšířenou horninou 

jsou cefalopodové vápence, jejichž podstatnou složkou jsou prouděním usměrněné 

schránky rovných hlavonožců. V minulosti byly tyto vápence užívány jako dekorační 

kámen – „lochkovský mramor“. 

Nejvyšší standardní jednotkou siluru je přídolské (= požárské) souvrství, to se 

vyznačuje nástupem většinou tmavých jemnozrnných vápenců s vložkami vápnitých 

břidlic. Přídolské souvrství je v jv. křídle vyvinuto jako tmavě šedé, jemnozrnné 
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bituminózní vápence, které se rytmicky střídají s černošedými vápnitými břidlicemi. 

Horniny mají zvýšený obsah organického uhlíku a vtroušený pyrit, což svědčí o méně 

příznivých životních podmínkách v hlubším, anoxickém prostředí. V tomto vývoji se 

podařilo poprvé B. Boučkovi a A. Přibylovi na světě vymezit graptolitové zóny nejvyššího 

siluru. Dali tak biostratigrafický základ jeho rozdělení (zóny Monograptus parultimus až 

M. transgrediens). Druhá, mělkovodní facie přídolského souvrství je rozšířena hlavně v sz. 

křídle pánve v místech starších vulkanických elevací (Chlupáč et al., 2002). 

2.2.4 Devon  

Devonské uloženiny jsou nejmladší součástí varisky zvrásněného paleozoika 

Barrandienu. Jsou zachovány pouze v centrální části mezi Prahou a okolím Berouna. 

Spočívají zcela konkordantně na siluru a na hranici se silurem nedošlo k výrazným 

faciálním změnám. Proto pokračoval i vývoj faun ze siluru do devonu bez přerušení a 

Barrandien skýtá vhodné podmínky pro přesné vymezení hranice mezi silurem a devonem, 

jež má zde svůj světový stratotyp i parastratotyp. Uloženiny spodního a nižšího středního 

devonu se vyznačují vápencovým vývojem (obr. č. 7). Sedimenty vykazují výraznou 

rytmičnost – cykly různých řádů. Do faciálního vývoje zasahovaly některé globální 

události, které odrážejí hlavně klimaticky podmíněné změny mořské hladiny. Barrandien je 

typickou oblastí mezinárodních a regionálních stupňů spodního devonu, které zde mají 

stratotypy svých hranic.  

Vrstevní sled začíná lochkovským souvrstvím, které je typickým představitelem 

stupně lochkovu. Jeho spodní hranice je totožná s hranicí silur-devon, která je ve stratotypu 

na Klonku u Suchomast definována prvním výskytem graptolita Monograptus uniformit, 

jenž tvoří nejstarší devonskou graptolitovou zónu. Lochkovské souvrství je vyvinuto ve 

dvou hlavních faciích: 1. vápence radotínské, 2. vápence kotýské.  

Vápence radotínské jsou tvořeny rytmickým střídáním vrstev tmavě šedých 

jemnozrnných bituminózních vápenců a černošedých vápnitých břidlic. Sedimenty 

vznikaly v podmínkách s nedostatkem volného kyslíku na mořském dně. Druhou facií 

lochkovského souvrství, která je rozšířena zejména v sz. části zachovaných výskytů 

devonu, jsou vápence kotýské. Ty jsou většinou světleji šedé, bioklastické krinoidové 

vápence, které se usazovaly v mělkovodním prostředí příznivém pro rozvoj lilijic a 

ramenonožců. Přechodní facií jsou tzv. kosořské vápence. Při hranici lochkovského a 
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nadložního pražského souvrství dochází ke změně typu vápencové sedimentace, která se 

projevuje zesvětlením hornin (Chlupáč et al., 2002).  

 

Obr. č. 7 Stratigrafické schéma devonu v Barrandienu (Chlupáč et al., 2002). Vysvětlivky: 1. světlé 

útesové a bioklastické vápence; 2. červené bioklastické vápence; 3. šedé bioklastické vápence; 4. 

mikritové vápence; 5. vrstevnaté šedé, převážně bioklastické až biomikritové vápence; 6. šedé 

mikritové, převážně hlíznaté vápence; 7. vápnité břidlice; 8. střídání prachovců, pískovců a 

jílových břidlic. 

Pražské souvrství, které se vyznačuje velmi pestrým faciálním vývojem. Dělí se  

na vápence dvorecko-prokopské, jsou šedé a velmi jemnozrnné. Vápence  

řeporyjské – červenohnědé jemnozrnné vápence. Vápence loděnické – pestře skvrnité 

deskovité vápence se zvýšeným přínosem organické drti. Růžově a červenavě zbarvené 

krinoidové vápence slivecké. Vápence koněpruské – bělavé a světle šedé krinoidové 

vápence. Koněpruské vápence tvoří j. od Koněprus u Berouna typický útesový komplex, 

v němž lze rozlišit facie vlnovzdorného útesového jádra s hojnými korály, 

stromatoporoidy, řasami a facie útesových osypů tvořené krinoidovými vápenci.  

Podle Chlupáče et al. (2002) nadloží pražského souvrství tvoří zlíchovské souvrství, 

které je typickým představitelem regionálního stupně zlíchovu. Spodní polohy 

charakterizuje tzv. korálový obzor, který je tvořený polohami hrubě bioklastických 

vápenců a sedimentárních brekcií, nejmocněji vyvinutými v jv. křídle pánve v Praze a 
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blízkém okolí. Zlíchovské souvrství je tvořeno tmavě šedými vápenci s hojnými černými 

rohovci.  

Počátek regionálního stupně daleje je ve znamení eustatického zdvihu mořské 

hladiny (tzv. dalejský event). Projevuje se nástupem facie zelenošedých vápnitých 

dalejských břidlic. Směrem do nadloží přecházejí dalejské břidlice do červenavých, výše 

světle šedých, velmi jemnozrnných a hlíznatých vápenců třebotovských, s nimiž tvoří vyšší 

stratigrafickou jednotku – souvrství dalejsko–třebotovské. Třebotovské vápence poskytly 

v Barrandově době množství zkamenělin.  

Starší střední devon reprezentuje chotečské souvrství, které se převahou tmavěji 

šedých vápenců s rohovci podobá souvrství zlíchovskému, fauna je však nápadně odlišná.  

Po sedimentaci chotečského souvrství došlo v Barrandienu k výrazné a náhlé  

změně – nástupu černošedých vápnitých břidlic kačáckých vrstev, které tvoří spodní část 

srbského souvrství. Nejmladší stratigrafickou jednotkou devonu Barrandienu jsou 

roblínské vrstvy, vyznačují se náhlým zvýšením přínosu pevninského materiálu a 

zesvětlením sedimentů (střídání šedých a zelenavých prachovitých břidlic, prachovců a 

drobovitých pískovců). Litologický charakter roblínských vrstev i rychlý úbytek fauny 

odráží zanášení pánve klastickým říčním materiálem ze zvedajících se pevninských prahů, 

pokles slanosti a nástup variských horotvorných procesů (Chlupáč et al., 2002).  
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3. JOACHIM BARRANDE (11. 8. 1799 – 5. 10. 1883) 

"Francouzem zůstal, hrdým na svůj původ a národ svůj, k našemu národu však 

přilnul s láskou."        Jan Neruda 

Joachim Barrande se narodil 11. srpna 1799 v rodině Charlotty Louisy a Augustina 

Barranda v městečku. Barrandův otec měl na náměstí v Saugues krámek s podomácku 

tkaným plátnem a vlněnými houněmi. Otci se zřejmě dařilo, tak díky tomu poskytl 

Joachimovi nejlepší vzdělání a poslal jej na nejdražší pařížské lyceum. Joachim uspěl na 

přijímacích zkouškách na École polytechnique. Po dvouletém studiu ji ukončil ve 

zkráceném termínu, jako nejlepší student roku. Další, dvouleté studium na École des ponts 

chaussées mu, kromě znalostí z oboru stavby mostů a silnic, dalo mnoho vědomostí z 

oboru přírodních věd. Po zdárném vystudování, pracoval několik roků jako stavební 

inženýr v Bordeaux a v Saumuru. V roce 1827 se stal učitelem a vychovatelem Jindřicha 

z Chambordu, vnuka Karla X.  

Roku 1830 byla vláda Karla X. vyhnána z Francie. Vypuzená královská rodina se 

uchýlila do Skotska a mezi nimi odešel i Joachim Barrande. Spojovala ho zvláštní 

náklonnost k Jindřichovi z Chambordu. Po příjezdu do Skotska zastával Barrande nadále 

svou učitelskou pozici ve městě Edinburgu, které si královská rodina vybrala za své 

dočasné sídlo (Kříž, 1999). Exkráli Karlu X. a jeho rodině se brzy znelíbil pobyt 

v nevlídném Skotsku a hledali jinde. Na pozvání tehdejšího rakouského císaře Františka I. 

přesídlili nejprve do Čech, kde si hodlali zakoupit nějaké panství. Jednalo se o zámek 

Buštěhrad, kde chvíli bydleli. Koupě se ale neuskutečnila a celý dvůr se přesídlil do Prahy, 

na Pražský hrad. Ani zde se Karel X. příliš dlouho nezdržel, po několika letech se 

odstěhoval do Rakouska (Svoboda, Prantl, 1958). 
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Obr. č. 8 Joachim Barrande (internet 2) 

Příchod do Prahy v roce 1832 se stal rozhodujícím mezníkem v životě Barranda. Od 

té doby zakotvil v Praze nadobro a po celé půl století svého života ji nikdy na delší dobu 

neopustil. V prvém roce svého pražského pobytu každodenně docházel za svým učitelským 

úřadem na Pražský hrad. Zde byl jeho kolegou v povolání i pozdější dějepisec naší vlasti a 

jeden z čelních představitelů našeho národního obrození, František Palacký, který Jindřicha 

vyučoval němčině. Mezi oběma muži vznikl záhy přátelský vztah a prostřednictvím 

Palackého se Joachim seznámil s četnými představiteli tehdejšího pražského kulturního a 

národního života. Z nich nutno uvést alespoň ušlechtilého Kašpara hrabě ze Šternberka 

(zakladatele našeho Národního muzea), slavného mineraloga F. X. M. Zippeho, 

zakladatele moderní české geologie J. Krejčího a mnoho jiných. Joachim byl však povaha 

spíše nespolečenská a dával přednost samotářským procházkám městem a jeho nejbližším 

okolím. Na jedné takové procházce v roce 1833 zaměřil Barrande své kroky až pod vrch 

„Dívčí hrady“ u Zlíchova. Jeho pozornost přitom upoutalo několik vápencových úlomků, 

povalujících se mezi ostatním kamením na svahu vrchu. Na povrchu zmíněných 

vápencových úlomků zpozoroval Barrande otisky nějakých živočišných zkamenělin, které 

rázem vzbudily jeho zájem. Tehdy ještě netušil, že chvilkový zájem o nalezené 

zkameněliny se u něj promění v zájem trvalý a že studium zbytků zkamenělého živočišstva 

z českých skal ho upoutá k Čechám a Praze až do jeho smrti. Tyto první Barrandovy 
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nálezy byly dvě otřelá pygidia trilobita Odontochile rugosa Hawle & Corda. 

Pořádkumilovná pečlivá hospodyně paní "Bábinka" (tak ji nazýval pan Barrande) při 

úklidu jeho bytu toto "kamení" vyhodila na smetiště. Naštěstí se nálezy opět našly 

(Svoboda, Prantl, 1958). Díky paní Bábinky a čtením Pražského deníku se Barrande naučil 

obstojně česky. Paní Bábinka byla matkou jedné z významných osob českého literárního 

obzoru – básníka Jana Nerudy. Neruda znal Barranda od svých dětských let, kdy k němu 

docházel se svou matkou. Později díky Barrandovi přilnul a zamiloval si francouzskou 

kulturu (internet 1). 

Roku 1833 Joachim opustil své dosavadní povolání učitele. Joachim zůstal v Praze a 

věnoval se zaměstnání praktickému. Jako inženýru pozemních staveb mu bylo nabídnuto 

Kašparem hrabětem ze Šternberka výhodné postavení vedoucího odborníka pro 

vypracování projektu nové trati železné koňské dráhy. Tato trať však nebyla nikdy 

uskutečněna, měla navazovat na již vybudovanou trať Praha-Křivoklát, dále vést 

z křivoklátských lesů údolím Berounky, do tehdy právě otevřené uhelné pánve u Radnic a 

odtud dále až do Plzně. Při svých vyměřovacích pracích navštívil Joachim i okolí 

křivoklátských obcí Týřovic a Skryjí, kde byly dobře odkryty prvohorní břidlice 

kambického útvaru. Joachim byl překvapen hojnými nálezy různých zkamenělin v těchto 

břidlicích. Znovu se v něm probudil zájem o tyto pozůstatky dávno zmizelého života. Ve 

své sběratelské činnosti, kterou prováděl stále soustavněji, neustal ani po skončení 

vyměřovacích prací. Joachimova sbírka nabývala rozsahu a proslulosti. V kruzích 

pražských vzdělanců se o ní mluvilo s úctou, obdivem a zakrátko i se závistí. Barrandova 

sbírka se totiž vyrovnala bohatým sbírkám jiných milovníků tohoto oboru. Joachim 

nezůstal pouhým sběratelem zkamenělin, jako byli všichni ostatní tehdejší sběratelé. 

Z Barranda vyrůstá pozvolna odborník – paleontolog, zabývající se stále soustavněji 

vědeckým výzkumem zkamenělých pozůstatků a otisků vymřelých živočichů. Joachim měl 

vrozený, přímo geniální talent pro tento obtížný obor přírodních věd. Také díky svých 

vysokoškolských studií v Paříži dobře znal díla a názory vynikajících francouzských 

geologů a paleontologů (např. A. ďOrbignyho, A. Brongniarta, J. Prevosa aj.). Měl 

možnost nadále sledovat pokroky paleontologické a geologické vědy, která tehdy ve 

Francii, Anglii a v Německu stoupala na vrchol svého prvního rozmachu. Zvláštní vliv na 

Barranda měla vědecká činnost anglického geologa R. I. Murchinsona, se kterým se 

seznámil během svého edinburgského pobytu (Svoboda, Prantl, 1958). Tento badatel vydal 
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veliké a zároveň velmi průbojné pojednání o geologických poměrech a zkamenělinách 

nejstarších vrstev anglických. Barrande záhy rozpoznal, že zkameněliny, které nalézá 

v lomech a odkryvech pražského okolí, jeví značnou podobnost s nálezy popisovanými 

Murchisonem.  

Studium zkamenělin a jejich sbírání zabíralo Barrandovi stále více času. Na svých 

výzkumných cestách se Barrande stále více setkával s venkovským českým lidem, zvláště 

s dělníky pracujícími v lomech, skalníky a kameníky. Naučil se i natolik česky, že se 

s nimi mohl dorozumět. Byli jeho největšími dodavateli zkamenělin. Barrande jejich 

nálezy vždy velmi slušně zaplatil. Nakonec se někteří stali jeho zaměstnanci. Není proto 

divu, že takto organizovaný paleontologický výzkum přinášel Barrandovi bohaté množství 

krásných a dobře zachovaných zkamenělin. Těmto pracím věnoval Joachim více než deset 

let svého pražského pobytu, aniž by cokoliv o výsledcích svého bádání uveřejnil. Svá 

pozorování soustřeďoval ve svých pracovních denících. V té době však začali věnovat 

zvýšenou pozornost zkamenělinám z českých starších prvohor i někteří cizí odborníci, 

zvláště z Německa. Hrozilo tedy nebezpečí, že by Joachim mohl být o výsledky své 

vědecké práce připraven, proto v roce 1846 náhle vydává alespoň stručnou předběžnou 

zprávu o výsledcích svého bádání o českých zkamenělinách. Během téhož roku doplňuje 

zprávu ještě dalším sdělením. Obě tyto Barrandovy vědecké prvotiny byly obsahu tak 

závažného, že Joachim získal pověst odborníka. Pro pochopení Barrandova díla a jeho 

osobnosti je důležité si všimnout, že Joachim poprvé předstoupil s výsledky svého bádání 

před odbornou veřejnost až ve svém zralém věku, ve věku plných padesáti let. Svůj 

vědecký výzkum započal poměrně v pozdním věku, ale jeho hlavní důvody jsou v jeho 

vrozené kritičnosti, smyslu pro realitu a přesnost vědeckého pozorování. Barrande uznal 

sebemenší podrobnost, pokud byla mnohonásobně potvrzena, odmítal každou domněnku a 

dohad, o němž se sám plně nepřesvědčil. Barrandovým ideálem bylo vědecké dílo 

obsahově i úpravou pokud možno zcela dokonalé. Proto také nejlépe prokazujícím jeho 

neobyčejný smysl pro přesnost vědeckého poznání a realitu vůbec, bylo úvodní motto, 

kterým později nadepisoval všechny své vědecké práce: „To, co jsem viděl“. V Praze 

vyvolalo vydání Barrandových spisů nejen zaslouženou pozornost, ale i závist nad cizím 

úspěchem. Někteří čeští vlastenci těžce nesli, že se „cizinec“ Barrande odvažuje 

zpracovávat trilobity a jiné zkameněliny z geologické minulosti naší vlasti (Svoboda, 

Prantl, 1958).  
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V roce 1852 uveřejnil první svazek svého monumentálního životního díla o 

zkamenělinách českých prvohor - „Systême Silurien du Centre de la Bohême“ (Silurský 

systém středních Čech), výsledek dvaceti let sběru a studia trilobitů. Popsal a vyobrazil je 

tak dokonalým způsobem, že vzbudil rázem velký zájem a ocenění všech tehdejších 

přírodovědců (Kříž, 1999). Druhý svazek svého díla vydává za 20 let po prvním svazku. 

Tento svazek je také věnován popisu českých trilobitů, k němuž připojuje i výsledek svého 

studia vzácných zbytků primitivních prvohorních ryb. V dalších svazcích se zabývá 

popisem hlavonožců, ramenonožců, mlžů, gastropodů aj. Kromě vydaných svazků 

připravil Barrande podklady k dalším popisům 1500 druhů zkamenělých plžů, lilijic, 

korálů a mechovek, ty byly ukončeny a vydány až po jeho smrti. Svým dílem ukázal 

celému světu, že české prvohory patří k nejbohatším územím zkamenělin na naší planetě. 

Díky Barrandovi se Čechy staly pro studium minulosti Země klasickým územím, známým 

všem geologům a vzdělaným přírodovědcům. Rozsah díla „Systême Silurien du Centre de 

la Bohême“ nebyl a už asi nikdy nebude žádným přírodovědcem překonán. Má 5696 stran, 

1076 litografických tabulek, popsáno a vyobrazeno více než 3550 druhů zkamenělých 

organismů (Kříž, 1999). Je zde i velmi podrobný přehled geologické stavby českých 

prvohor. 

Při popisu českých zkamenělin nových druhů a rodů používal Barrande prvně 

latinských označení, jak tomu bylo zvykem. Když se však zabýval studiem českých mlžů, 

nedokázal použít vhodné jména klasického původu, tak použil české pojmenování 

zkamenělin rodových názvů jako Panenka, Dceruška, Spanila, Mila, Tetinka, Kralovna, 

Pantata, Vevoda, Synek atd. Jedna zvláště vzácná zkamenělina je památkou na jeho první 

hospodyni a nese jméno Babinka prima. Tento postup pojmenování vyvolal v kruzích 

badatelů údiv a u některých i odpor (Svoboda, Prantl, 1958). 

Podzim roku 1883, Joachima překvapila zpráva z rakouského Frohsdorfu, že jeho 

bývalý žák Jindřich Chambord je smrtelně nemocen. Bez meškání, vzdor vysokému věku a 

tělesné oslabenosti, se za ním vypravil a dojel právě včas, k jeho smrtelnému lůžku. Jako 

vykonavatel poslední vůle Jindřicha, byl Joachim zavalen množstvím pochůzek a jednání. 

Bohužel se těžce nachladil a onemocněl zápalem plic, z něhož se už neuzdravil. Zemřel 5. 

října 1883 na frohsdorfském zámku, byl pochován v nedalekém Lanzenkirchen – daleko 

od své francouzské vlasti i od Čech. Pro Prahu byla zpráva o Barrandově smrti bolestným 

překvapením. S napětím a s obavami bylo očekáváno otevření jeho poslední vůle, 
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rozhodnutí o konečném osudu jeho sbírek. Joachim Barrande učinil svým dědicem naše 

Národní muzeum a to s výslovným odůvodněním, že zkameněliny jeho sbírky „z české 

země pocházejí, a proto nechť české zemi náležejí“ (Svoboda, Prantl, 1958). Dále ve své 

závěti určil H. W. Waagena a Otomara Nováka z Prahy, aby pokračovali v jeho díle. 

S Otomarem Novákem měl Barrande velmi zajímavý vztah, seznámili se v Českém muzeu, 

když třídil sbírku prvohorních zkamenělin. Barrande si bystrého mladého muže velmi 

oblíbil, často ho zval k sobě a zaučoval ho odborné práci (Kříž, 1999). Barrande byl 

Novákovi velkým pomocníkem. 

Čeští vědečtí pracovníci a přírodovědci uctili trvale Barrandovu památku několika 

způsoby. Jeho sbírky jsou v muzeu vystaveny ve zvláštním sále, nazvaném Barrandeum. 

Barrandem proslavené staroprvohorní území středních Čech je v celé světové literatuře 

známé pod názvem „Barrandien“. Z popudu Přírodovědeckého sboru našeho muzea 

vznikla pak i památná kovová deska s jeho jménem, umístěná na kolmé skalní stěně 

zvrásněných silurských vápenců na známé „Barrandově skále“ u Malé Chuchle, která je 

sama o sobě významnou, chráněnou geologickou přírodní památkou (Svoboda, Prantl, 

1958). Od r. 1928 se jeho jménem jmenuje pražská čtvrť - Barrandov. Ve Skryjích je 

Muzeum Joachima Barranda a Barrandův pomník od sochaře Viktora Dobrovolného 

(1909-1987). Od r. 1966 je pomník i v jeho rodném městě ve Francii. Ulice s jeho jménem 

jsou v Praze, Plzni, Ústí nad Labem, Berouně a Kladně (internet 3). 
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4. VÝZNAMNÉ GEOLOGICKÉ A PALEONTOLOGICKÉ 

LOKALITY BARRANDIENU  

4.1 Proterozoikum  

4.1.1 Hudlická skála 

V Hudlicích je místní geologická pozoruhodnost Hudlická skála, nachází se na 

jihozápadním okraji obce Hudlice. Je to skalní hřbet z části zarostlý a tvoří ji proterozoické 

buližníky, které pro svou odolnost vůči erozi nápadně vyvstávají z okolí budovaného 

měkčími břidlicemi a drobami kralupsko-zbraslavské skupiny blovického souvrství. 

Lokalita obsahuje i drobné jeskyně. Ze skály se nabízí krásný rozhled na Berounsko 

(Chlupáč, 2002). 

4.1.2 Čertova skála  

Nachází se v okrese Rakovník, asi 2 km od Týřovic. Je tvořena proterozoickými 

vulkanity, souborně označovanými jako spility a s nimi sdruženými vulkanickými 

brekciemi, které tvoří vlastní, morfologicky nejnápadnější části skály. Statigraficky patří 

ke kralupsko-zbraslavské skupině proterozoika. Nejlepší odkryvy ve spilitech jsou u silnice 

100-200 m za Čertovou skálou. V zářezu silnice zde vystupují šedozelené spility vyvinuté 

jako typické polštářové lávy. Tvary „polštářů“ vznikly již při tuhnutí na mořském dně, kde 

se kolem pomaleji chladnoucích center s lépe vykrystalizovanými minerály tvořily 

koncentricky uspořádané bazičtější zóny, tvořené rychleji ochlazovanou lávovou hmotou 

(Chlupáč, 2002). Je vyhlášena jako národní přírodní památka (dále NPP) a není chráněna 

jenom z geologického hlediska, ale především z botanického a zoologického hlediska 

(Gába et al., 2002). Většinu plochy pokrývají skalní stepi rozčleněné podle expozice a 

hloubky půdy, část plochy je porostlá teplomilnými nebo náhradními křovinnými 

společenstvy, zakrslými doubravami a porosty suťového charakteru. V severní části území 

vycházejí břidlice a na jižním okraji pod skálou jsou sutě a svahové hlíny (internet 5). 
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4.2 Kambrium  

Kambrium v okolí Příbrami a Jínců  

4.2.1 Za Hluboší - Medalový mlýn 

Tato část je budována holšinsko-hořickým souvrstvím, to tvoří význačnou jednotku 

spodno-kambrického sledu příbramsko-jinecké pánve. Uprostřed sledu souvrství, zde 

převládá facie světlých hořických pískovců, vystupuje asi 10 m mocná poloha světle 

zelenavých paseckých břidlic, které ostře nasedají na podložní pískovce. Pasecké břidlice 

jsou vyvinuty jako velmi tence laminované jílové a prachové břidlice, které výše 

přecházejí do prachovců a pískovců. Pasecké břidlice jsou velmi pozoruhodné svými 

paleontologickými nálezy. V západní části Brd poskytly zbytky nejstarší české 

makrofauny. Vůdčím druhem je členovec (třída hrotnatců) Kodymirus vagans (obr. č. 9), je 

provázen dalšími vzácnými členovci, zbytky řas a chudým, zvláštním společenstvem 

mikroorganismů. Celé toto společenstvo je pozoruhodné nejen svým stářím, ale nejspíš 

obývalo lagunární prostředí s brakickou vodou a s nepřímými mořskými vlivy. Fauny a 

flóry z podobných prostředí byly dosud známy pouze z mladších geologických útvarů, 

takže pasecké břidlice jsou nejstarší svou brakickou faunou pozoruhodné ve světovém 

měřítku. Pasecké břidlice, leží v hlubokém podloží (800-1500 m) jineckého souvrství se 

středokambrickou faunou (Chlupáč, 2002). 

 

Obr. č. 9 Rekonstrukce krunýře členovce Kodymirus vagans (Chlupáč, 2002). 

4.2.2 Stráň Vinice 

Základním profilem, kde byl stanoven sled jednotlivých biostratigrafických zón 

uvnitř jineckého souvrství, je stráň Vinice na pravém břehu Litavky, východně od Jínců. 

Nejstarší vrstvy vystupují v nejjižnější a zároveň nejnižší části stráně. Jsou to převážně 
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žlutošedé a hnědavé prachovce a pískovce se vzácnou faunou brachiopodů (Westonia 

fatkai) a trilobitů (Ellipsocephalus, Ornamentaspis a Conocoryphe). Tyto vrstvy 

reprezentují nejnižší střední kambrium. Paleontologicky je mnohem bohatší následující 

zóna s vůdčím trilobitem Eccaparadoxides pusillus, která je vyvinuta již převážně jako 

zelenošedé břidlice a prachovce. Dále se zde vyskytují trilobiti Conocoryphe atlanta, 

Jincella prantli, Acadoparadoxides sirokyi, Dawsonia bohemica aj., další fauna je 

zastoupena hyolity, zbytky ostnokožců a brachiopody – např. Westonia bohemica, 

Glyptacrothele bohemica aj. Velmi hojnou faunou se vyznačuje nadložní, kolem 30 m 

mocná zóna s vůdčím a velmi charakteristickým trilobitem Paradoxides gracilis. Tato 

nejtypičtější zóna chová další velmi hojné trilobity jako Hydrocephalus minor, 

Conocoryphe sulzeri a Ptychoparia striata, u kterých bývají nalézány úplné krunýře. Dále 

je provázejí zástupci hyolitů, rodů ostnokožců (např. Lichenoides priscus) a vzácných 

ostrakodů. Nejvyšší část jineckého souvrství, v níž se již projevuje nápadně klesající 

rozmanitost fauny, není na Vinici uspokojivě odkryta. Charakteristický je hromadný 

výskyt drobného trilobita Ellipsocephalus hoffi. Vinice je chráněným paleontologickým 

nalezištěm, kde jsou zakázány výkopy.  

4.2.3 Rejkovice  

Paleontologická lokalita nachází se na západním okraji obce před Hejdovým dvorem, 

také známá jako oblast „Ve žlutých“, zde vystupují spodní polohy jineckého souvrství. 

Z fauny je nejběžnější trilobit Eccaparadoxides pusillus (obr. č. 10), spolu s ním 

Conocoryphe cirina, Ellipsocephalus vetustus aj. (Chlupáč, 2002). 

 

Obr. č. 10 Trilobit  Eccaparadoxides pusillus, naleziště Rejkovice - potůček (internet 17). 
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Kambrium v okolí Skryjí  

Obec Skryje má dlouholetou paleontologickou tradici, která se objevuje i 

v novodobém znaku obce – trilobitu Skrejaspis spinosa (obr. č. 29). V obci se nachází 

pomník Joachima Barranda (obr. č. 30) postavený roku 1969 na zahradě před školou.  

4.2.4 Týřovická skála 

U Týřovic je nejnápadnějším skalním útvarem strmá a romanticky rozeklaná 

Týřovická skála tvořená svrchnokambrickými vyvřelinami křivoklátskou-rokycanského 

komplexu (Chlupáč, 1988). Oblast je součástí národní přírodní rezervace Týřov (dále 

NPR). 

4.2.5 Kamenná hůrka 

Směrem na Hřebečníky se vyskytuje Kamenná hůrka. Na hůrce jsou v četných 

jámách a lomech odkryty světle šedé milečské slepence a pískovce, reprezentují nejnižší 

člen zdejšího kambria. Jsou to horniny tvořené převážně křemennými zrny a valouny, 

v nichž se vedle světlých žilných křemenů vyskytují drobné úlomky tmavých 

proterozoických buližníků. Milečské slepence jsou památné výskytem fauny, která byla až 

do nálezu členovce Kodymirus vagans (obr. č. 9) v Brdech naší nejstarší známou faunou. 

V pískovcích i slepencích najdeme vzácněji schránky zvláštní skupiny měkkýšů 

(Helcionella) a jádra i otisky misek ramenonožce Pompeckium kuthani (obr. č. 11).  

 

Obr. č. 11 Otisky misek ramenonožců Pompeckium kuthani, naleziště Hlohovice  

(Mergl, 2002) 
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4.2.6 Luh u Skryjí 

Luh je to známé naleziště trilobitů ve skryjských břidlicích. Na svahu spatříme 

mnoho výkopů, které prozrazují horlivou činnost sběratelů zkamenělin. V suti snadno 

najdeme části nejhojnějšího zdejšího trilobita Hydrocephalus carens (obr. č. 12), jehož 

úplní jedinci dosahovali délky téměř 30 cm. Z dalších druhů se zde vyskytuje např. ostnitý 

Sao hirsuta (obr. č. 13), drobný Agraulos ceticephalus, části slepých trilobitů např. 

Conocoryphe sulzeri cirina,. Časté jsou i zbytky ostnokožců, rozpadlé destičky nebo i celé 

schránky karpoidů rodu Trochocystites (internet 7). Žlutavé a rezavé zbarvení zkamenělin 

je způsobeno limonitem, který zbyl po vyloužení vápnitých schránek a krunýřů při 

procesech zvětrávání. Při nových výzkumech se podařilo vrstevní sled odkrytý na Luhu 

rozdělit do několika úseků: nejníže vystupují tmavě šedé břidlice s nehojnou faunou, sutí 

zakryty jsou hnědavé a zelenavé břidlice s hojnějšími trilobity, nad nimiž následuje opět 

sled tmavě šedých břidlic s velmi hojnými zbytky trilobitů Hydrocephalus carens aj. (tyto 

vrstvy tvoří hlavní části svahu) (Chlupáč, 2002). Lokalita je ohrožena amatérskými 

sběrateli, proto je třeba lokalitu chránit proti amatérským sběratelům (internet 7). 

  

Obr. č. 12 (vlevo) Trilobit Hydrocephalus carens, naleziště Skryje-Luh (internet 16),  

Obr. č. 13 (vpravo) Ostnitý trilobit  Sao hirsuta, naleziště Skryje (internet 18) 

4.2.7 Buchava – Podmokelský mlýn 

V lokalitě Buchava jsou skryjské břidlice poněkud hrubší, písčitější než u Luhu a 

jejich fauna je dost odlišná: nejběžnějším trilobitem je drobný Skrejaspis spinosa, 
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provázený vůdčím Eccaparadoxides pusillus, dále Ellipsocephalus vetustus, Conocoryphe 

sulzeri cirina, Conocoryphe gerlinda, Ptychoparia striata a vzácnější Ctenocephalus 

coronatus. Velmi hojné jsou schránky ramenonožce Bohemiella romingeri (obr. č. 14) a 

destičky, vzácně i celé schránky karpoidů. Časté jsou i protáhlé kuželovité schránky 

hyolitů, z nichž největší Maxilites maximus dosahoval délky kolem 10 cm. Z hlediska 

rozmanitosti hyolitů je Buchava výjimečnou lokalitou, neboť zde bylo zjištěno 17 různých 

druhů. Velmi hojné jsou stopy po lezení a hrabání živočichů v nezpevněném sedimentu 

(ichnofosilie) (Chlupáč, 2002). 

  

Obr. č. 14 Ramenonožci Bohemiella romingeri, naleziště Skryje (internet 20). 

4.3 Ordovik  

4.3.1 Zahořany 

Blízké okolí Berouna je pro český ordovik klasickou oblastí. Jsou zde významná 

naleziště zkamenělin, známá již v Barrandově době. Pahorek, protažený ve směru vrstev 

sv.-jz. směrem, budují prachovce a jílové břidlice zahořanského souvrství (Chlupáč, 2002), 

dnes je zvláště chráněný jako přírodní památka „Zahořanský stratotyp“. Souvrství je 

vyvinuto převážně jako šedohnědé a jemně slídnaté prachovce s čočkami písčitých 

vápenců. Je to klasická Barrandova lokalita „Zahořany“. Na vrcholku pahorku se dosud 

najdou skoro zasypané jámy po sběratelích z 19. a první pol. 20. století, kteří zde sbírali 

faunu v nejbohatších polohách. Vedle jam jsou i haldy, v jejichž suti se dá také sbírat. 

Lokalita je však přísně chráněna a ke sběru je nutné mít povolení orgánu státní ochrany 
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přírody, ale je povolený sběr v suti. Lokalita je známá hlavně bohatými nálezy ostnokožců, 

patří k nim i rod primitivních lilijic Mimocystites a karpoidi rodu Dendrocystites. Bohaté 

jsou i nálezy jablovců (Cystoidea, Arachnocystites infaustus, častý je i Aristocystites, 

Codiacystis obr. č. 16). Trilobiti jsou zastoupeni význačnými druhy např. Dalmanitina 

proaeva (obr. č. 15), Selenopeltis inermis, ramenonožci Triplesia deformata, mlži 

Ctenodonta bohemica. Dále se ještě vyskytují plži, konulárie, mechovky, ostrakodi a 

graptoliti. Zdejší fosilie jsou zbarveny limonitovým povlakem (Gába et al., 2002). 

 

Obr. č. 15 Trilobit Dalmanitina proaeva, naleziště Zahořanský stratotyp (internet 22). 

 

Obr. č. 16 Codiacystis bohemica, naleziště Zahořany (Ivanov et al., 2001) 

4.3.2 Děd u Berouna  

Další klasická Barrandova lokalita letenského souvrství, dříve zvané „Drabov“. 

Hojné zbytky fauny, zejména části krunýřů trilobita Dalmanitina socialis (obr. č. 18), 
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soustřeďují se v mocnějších lavicích žlutavých a světle šedých pískovců a křemenců. 

Jelikož v mělkém moři nedaleko od pobřeží byly organické zbytky činností vln i mořských 

proudů odnášeny a ukládány, nalézáme zde pouze části krunýřů trilobitů. Dále vedle 

nejhojnějšího druhu se zde vyskytuje vzácněji trilobit Calymenella parvula, Platycoryphe 

bohemica, Birmanites ingens, ramenonožci Drabovia redux, plži Sinuitopsis neglecta a 

konulárie (obr. č. 17) Anaconularia anomala. Při podobných výzkumech byly na Dědu a 

v jeho okolí nalezeny i některé vzácné zkameněliny, jako např. pralilijice (eokrinoidi) 

Ascocystites drabovensis, části krunýřů systematicky nejistých členovců (Zonozoe, Caryon 

aj.). Vrchol Dědu budují křemence a pískovce letenského souvrství, na vrcholu se nachází 

pěkná rozhledna. Z rozhledny západním a severozápadním směrem se rozkládá CHKO 

Křivoklátsko, na druhou stranu CHKO Český Kras a v údolí mezi nimi město Beroun a 

soutok Berounky s Litavkou. Severovýchodním směrem uvidíme vrchy Plešivec a Malý 

Plešivec nad Berounem (Gába et al., 2002). 

 

Obr. č. 17 Konulárie Anaconularia anomala, 160 mm, naleziště Beroun (internet 23). 

 

Obr. č. 18 Trilobit Dalmanitina socialis, naleziště Děd (Vyhnánek, 2005). 
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4.3.3 Velká Chuchle – Na hvězdárně  

Ve svahu jsou po levé straně odkryty jílové břidlice bohdaleckého souvrství. Jsou to 

černošedé břidlice s rezavými limonitovými skvrnami. Břidlice obsahují velmi hojné 

zkameněliny – části krunýřů trilobitů Onnia superba superba, Sokhretia solitaria,  

vzácnější Eudolatites angelini. Z ramenonožců je velmi hojný Drabovia postrema 

Aegiromena descendens. Další faunu tvoří drobní hlavonožci („Orthoceras“), plži 

Lophospira viator, Holopea vermiculosa, mlži Ctenodonta, Dceruska, Synek antiquus a 

schránky hyolitů, vzácnější jsou zbytky ostnokožců (lilijic, hv ězdice a hadice). Celé 

společenstvo je pěkným příkladem fauny bahnitého, nepříliš hlubokého moře (Chlupáč, 

2002). 

4.4 Silur  

4.4.1 Vyskočilka u Malé Chuchle 

Vyskočilka je významným stratigrafickým profilem a paleontologickou lokalitou. 

Skalnaté stráně nad Malou Chuchlí budují hlavně vápnité graptolitové břidlice liteňského 

souvrství a mocné žíly silurských vyvřelin (diabasů), které do břidlic pronikají a tvoří 

nápadné skály. Nejvýznamnější odkryv v silurských vrstvách leží po levé straně silnice 

hned za posledními domy Malé Chuchle. Je to skalní sráz známý v geologické literatuře 

jako „Vyskočilka“. V podloží a zvláště v nadloží zde vystupují tmavé graptolitové břidlice 

svrchní části liteňského souvrství. V blízkosti styku s diabasem jsou břidlice tepelně 

přeměněné a zpevněné, právě tyto části poskytují nejlepší zachované graptolity. Diabasové 

magma vniklo do břidlic graptolitové zóny Octavites spiralis. Pevnější břidlice blíže 

kontaktu patří několika graptolitovým zónám, z nichž je významná zóna Stomatograptus 

grandis a Cyrtograptus murchisoni. Ve spadlých blocích břidlic nalezneme hojné 

graptolity, zejména dlouhé rovné Monograptus priodon a Monoclimacis vomerina, další 

zástupce rodu Monograptus – stočené, postranními větvemi opatřené graptolity rodu 

Cyrtograptus a tenké větve Barrandeograptus pulchellus aj. Pérovití širší graptoliti se 

síťkovaným povrchem a komůrkami po obou stranách osy patří rodům Stomatograptus 

grandis a Rettiolites geinitzianus. Faunu zde netvoří jen graptoliti, ale i zástupci např. mlžů 

(Cardiola), loděnkovitých hlavonožců („Orthoceras“) a ramenonožců.  
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4.4.2 Litohlavy 

Nachází se v blízkosti údolí Suchomastského potoka. Severně od osady Litohlavy je  

pěkný odkryv v silurských graptolitových břidlic střední části liteňského souvrství (vrstvy 

litohlavské). Je to známé naleziště graptolitů, které poskytuje zvlášť pěkně zachovalé 

exempláře. Charakterističtí jsou spirálovitě stočení graptoliti druhu Spirograptus 

turriculatus (obr. č. 19) a S. proteus, zástupci rodu Monograptus např. M. marri, M. 

retusus, M. densus, M. crispus aj., prohnutí reprezentanti rodu Streptograptus např. S. 

runcinatus, S. storchi. Sedimenty jsou příkladem facie černých graptolitových břidlic, které 

neobsahují téměř jinou makrofaunu a zřejmě vznikaly za specifických podmínek 

zastíněného dna (Chlupáč, 2002).  

 

Obr. č. 19 Graptolit Spirograptus, naleziště Litohlavy (Vyhnánek). 

4.4.3 Butovice 

Je to známé místo Barrandova naleziště, fauna dokazuje, že jde již o nejnižší část 

kopaninského souvrství, které v minulosti poskytlo mnoho pěkných zkamenělin, plžů 

(Spirina tubicina), mlžů (Cardiola gibbosa, Butovicella migrans), loděnkovitých 

hlavonožců (Nautiloidea), graptolitů (Bohemograptus bohemicus aj.). Hojně se vyskytují i 

rostlinné zbytky – mořské řasy (Prototaxites, kuličkovitá Pachytheca). Většina zkamenělin 

pochází asi z 50 cm mocné polohy s hojnými šedými vápenci.  
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4.4.4 Žákův lom u Velké Chuchle 

V lomu jsou odkryty deskovité vápence charakteristické střídáním černošedých 

pevných jemnozrnných vápenců s vložkami tmavých vápnitých břidlic v intervalech 

desítek centimetrů. Jde o uloženiny hlubšího a méně prokysličeného mořského prostředí. 

Žákův lom je významný paleontologickou lokalitou, která vedle hojných schránek 

nautiloidních hlavonožců – Orthocycloceras fluminese, poskytla poměrně časté zbytky 

velkých členovců kyjonožců (Eurypterida). Typickým druhem je Acutiramus bohemicus, 

který dosahoval délky až přes 2 m. Hojné byly zbytky velkých korýšů Ceratiocaris 

bohemica, Ceratiocaris grata. Dále se zde běžně vyskytují mlži (např. Dualina, 

Cardiolinka, Praecardium, Snoopya, Actinopteria aj.), gastropodi (Orthonychia elegans), 

ostrakodi, graptoliti (Monograptus lochkovensis, Monograptus bouceki, Monograptus 

perneri, Monograptus transgrediens obr. č. 23 ). Životní podmínky nebyly příznivé např. 

pro trilobity ani pro ramenonožce, kteří zde nebyli nalezeni (Chlupáč, 2002). 

4.4.5 Budňanská skála u Karlštejna 

Budňanská skála patří v mezinárodním měřítku k nejvýznamnějším odkryvům 

hraničních vrstev mezi silurem a devonem. Po žluté turistické značce se dostaneme na 

most, kde z dálky už uvidíme mohutné odkryvy skály. Do skály jsou vsazeny tři bronzové 

desky označující mezinárodní parastratotyp hranice mezi silurem a devonem. Budňanská 

skála se skládá z přídolského souvrství nejvyššího siluru a lochkovského souvrství 

nejnižšího devonu. Přídolské souvrství je tvořeno černošedými deskovitými vápenci 

s hojnými vložkami tmavých vápnitých břidlic. Obsahují bohatou faunu, zejména přímé 

schránky loděnkovitých hlavonožců (obr. č. 20) (např. Orthocycloceras fluminese), velmi 

časté jsou zbytky stonků velkých lilijic rodu Scyphocrinites, méně hojně se vyskytují 

kónické a stočené schránky plžů (Platyceras, Orthonychia), misky mlžů (obr. č. 21) 

(Cardiolinka, Actinopteria, Praecardium, Pygolfia aj.). V břidličných vložkách je místy 

vůdčí graptolit Monograptus transgrediens (obr. č. 23). Vrstevní sled přídolského 

souvrství zakončují cefalopodové vápence, jejichž mocnost je 130-140 cm. Následující 

tenká vložka břidlic obsahuje již vůdčího devonského graptolita Monograptus uniformis 

(obr. č. 22). Vrstevní sled lochkovského souvrství začíná světle šedými vápenci, mocné 

přes 1,5 m. V nadloží silně lavicovitých vápenců převládají tenčeji vrstevnaté deskovité 

vápence, které jsou světlé a hruběji zrnité. Faunu tvoří drobný trilobit Warburgella 
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rugulosa rugosa, drobní ramenonožci, ostrakodi. Odkryv je přísně chráněn, protože je 

součástí NPR - Karlštějn, takže sběr zkamenělin je možný jen u spadnuté suťě u silnice 

(Chlupáč, 2002). 

 

Obr. č. 20 Hlavonožcový vápenec (autor, 2010). 

 

Obr. č. 21 Zkamenělina mlže Cardiola cornucopiae, naleziště Lochkov (internet 29). 

4.4.6 Klonk u Suchomast 

Nachází se v Suchomastech asi 7 km jižně od Berouna. Byl zvolen jako mezinárodní 

stratotyp hranice mezi silurem a devonem je přírodním objektem prvořadého významu a 

plní účel světového standardu. Nepřerušený sled v hraničních vrstvách mezi silurem a 
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devonem bez zásahů orogeneze, bez ostrých faciálních změn a plynule sledovatelný vývoj 

faun, splňuje všechny předpoklady pro stratotypovou oblast. Skalní sráz poskytuje odkryvy 

v kopaninském souvrství (ludlow, silur), požárském souvrství (přídolí, silur) a 

lochkovském souvrství (lochkov, devon). Kopaninské souvrství v jižní části odkryvů je 

vyvinuto převážně ve facii tufitických vápnitých břidlic s vápencovými vložkami. 

Požárské souvrství je vyvinuto jako tmavě šedé deskovité vápence s vložkami vápnitých 

břidlic. Lochkovské souvrství má v nejnižší části vývoj analogický, teprve v nejvyšších 

odkrytých vrstvách je patrný přechod do světlých jemně bioklastických kotýzských 

vápenců. Vrstvy obsahují bohaté fauny (graptoliti, trilobiti, ostrakodi, konodonti, 

cefalopodi, mlži aj.). Vlastní hranice mezi silurem a devonem je v profilu vedena uvnitř 7-

10 cm mocné vrstvy č. 20 (vyznačuje se nástupem vůdčího graptolita (obr. č. 22) 

Monograptus uniformis). V nadložní vrstvě sledu č. 21 je prvý výskyt trilobita Warbugella 

rugulosa. Interval hranice silur-devon je uměle očištěn a odkryt. Klonk byl schválen jako 

první mezinárodní stratotyp hranice mezi geologickými útvary na 24. Mezinárodním 

geologickém kongresu v Montrealu (1972), od té doby je jedním z nejvýznamnějších 

geologických a stratigrafických objektů ve světovém měřítku (internet 8). Roku 1977 byl 

vyhlášen jako národní přírodní památka. Pod Klonkem byl téhož roku zřízen památník, 

který symbolizuje dvě geologické vrstvy, spjaté mezinárodním usnesením. Je to první 

památník v místě světového stratotypu. Výstup na sráz není doporučen, z hlediska 

bezpečnosti, tak i ochrany profilu (Chlupáč, 2002).  

  

Obr. č. 22 (vlevo) Graptolit - Monograptus, naleziště ČR, (Košťák, 2004).  

Obr. č. 23 (vpravo) Graptolit - Monograptus transgrediens, naleziště Klonk u Suchomast  

(internet 21). 
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4.5 Devon 

4.5.1 Zlatý kůň u Koněprus 

Zlatý kůň patří k světově proslulým geologickým lokalitám, je jednou z nejbohatších 

paleontologických lokalit ve spodním devonu. Jeho součástí je velký tzv. Houbův lom, 

který je tvořený koněpruskými a nadloží suchomastskými vápenci. Na Zlatém koni tvoří 

typický útes, v němž lze rozeznat dva hlavní genetické typy koněpruských vápenců. 

Biogenní vápence – vzniklé aktivní útesotvornou činností přisedlých organismů (řasy, 

stromatopory, lilijice, korály aj.). Bioklastické vápence – výrazně hrubozrnné, tvořené 

převážně pevnými organickými zbytky, vyplňovaly nerovnosti útesu, jejich celkový objem 

mnohokrát převyšuje podíl vápenců útesového jádra. Vápence obsahují velmi hojnou 

faunu (popsáno kolem 500 druhů) jako horninotvorné lilijice, ramenonožce (např. 

Sieberella sieberi, Hysterolites nerei, Cymostrophia stephani aj.), mechovky (Fenestella, 

Hemitrypa, Utropora (obr. č. 24) aj.), koráli (Favosites, Heliolites aj.), kulovité a 

bochníkovité trsy stromatopor (Actinostroma aj.), plže (schránky rodu Preanatica) (obr. č. 

25), mlže a mnoho dalších. Trilobiti vcelku nebyli hojní. Nadloží koněpruských vápenců 

tvoří šedavé a červenavé, zřetelně vrstevnaté suchomastské vápence, odkryté v horní části 

lomové stěny.  

Další část Zlatého koně tvoří produktivní velkolom Čertovy schody. Ve velkolomu 

se těží koněpruské vápence. Vrchol Zlatého koně je tvořen akantopygovými vápenci. Jsou 

to vrstevnaté, světle šedé a narůžovělé převážně bioklastické vápence. Prostředí vzniku 

vápenců bylo ryze mělkovodní. Z vrcholu Zlatého koně (475 m) je pěkný rozhled do okolí. 

Od vrcholu po naučné stezce k východu se vyskytuje mělký opuštěný Hergetův lom, kde 

jsou odkryty nejmladší vrstvy koněpruského devonu (hnědé vápnité pískovce a prachovce).  

Další zajímavostí jsou Koněpruské jeskyně, je to jeskynní systém o celkové délce 

chodeb přes 2 km, vytvořený ve třech vzájemně propojených patrech: spodní je 

nepřístupné patro (je celé v koněpruských vápencích), střední je nejrozsáhlejší patro 

(rozhraní mezi koněpruskými a suchomastskými vápenci), svrchní patro je složeno 

z suchomastských a akantopygových vápenců. Jeskyně mají místy pěknou krápníkovou 

výzdobu (Chlupáč, 2002). 
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Obr. č. 24 (vlevo) Mechovka Utropora nobilis, naleziště Beroun (internet 27). 

Obr. č. 25 (vpravo) Plž Preanatica gregaria, naleziště Koněprusy (internet 25). 

4.5.2 Lom Kobyla 

Nachází se v blízkosti lomu Zlatý kůň. K lomu Kobyla se dostaneme po naučné 

stezce. Lom odkrývá jedinečným způsobem přesun přídolských (silur) a lochkovských 

vápenců (devon) přes mladší bělorůžové slivenecké vápence (internet 9). Slivenecké 

vápence patří periferní části útesového komplexu. Tento přesun, označovaný jako 

očkovský přesmyk, je odkryt podél celé severovýchodní stěny lomu. Lom Kobyla je 

významný i z hlediska geomorfologie, kvartérní stratigrafie a archeologie. V lomu jsou 

odryty průřezy několika menších krasových závrtů, vyplněných pleistocenními svahovými 

hlínami a zvětralinami. V severovýchodní stěně je odkryt odlámaný portál větší Zlomené 

jeskyně, jejíž vnitřní část byla částečně založena podél očkovského přesmyku. Z hlediska 

kvartérní stratigrafie a archeologie je nejvýznamnější tzv. Chlupáčova sluj na jihozápadní 

straně lomu. Je to lomem porušené torzo větší krasové dutiny. Při výzkumech zde byly 

nalezeny bohaté nálezy savců a měkkýšů z poslední meziledové a ledové doby. 

Archeologické nálezy, hlavně nástroje, jsou svědectvím lidského osídlení v několika 

obdobích mladšího pleistocénu (střední a mladší paleolit). Dlouholetému výzkumu v 

Chlupáčově sluji se věnoval kvartérní badatel Jaroslav Petrbok, na jehož památku byla 

(poblíž ústí v tunelu) do sv. části stěny zasazena pamětní deska (Chlupáč, 2002). 
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4.5.3 Srbsko 

Nedaleko od obce Hostimi. Lokalita je nejvýznamnějším nalezištěm fauny a zejména 

flory z širšího hraničního intervalu eifel-givet v Čechách a patří k mezinárodně proslulým 

paleontologickým místům (internet 10). Jedná se o přirozené skalní výchozy, jejíž součástí 

je i Barrandova jeskyně. Hranice mezi silurem a devonem probíhá v nejvyšší části skalní 

stěny nad domem čp. 44. Neprojevuje se žádnou nápadnou litologickou změnou, lze ji 

spolehlivě zjistit podle vůdčích zkamenělin: sled siluru zakončuje trilobit Tetinia minuta, 

pro nejnižší devon je charakteristický Warbugella rugulosa. Sled devonu na skále začíná 

lochkovským souvrstvím, které je zde vyvinuto ve facii kotýských vápenců. Nadložní 

pražské souvrství je složeno krinoidovými vápenci, dále jsou tam koněpruské vápence a 

slivenecké vápence, které budují příkrou stěnu v zúžené části údolí až ke strži pod 

Barrandovou jeskyní. Pod jeskyní ve stěně jsou loděnické vápence. Dalším členem je 

pražské souvrství, kde se vyskytují řeporyjské vápence, převážně červeně zbarvené 

(Chlupáč, 1988).  

Z loděnických vápenců je vyvinuta i jeskyně Nad Kačákem, která je proslulá 

archeologickými nálezy z období středního paleolitu, nálezy kostí obratlovců, ulit měkkýšů 

z poslední doby ledové. Směrem k obci Hostimi jsou dále ve svahu skály odkryty 

zlíchovské a chotečské vápence. Před Hostimí v zářezu silnice se objevují roblínské vrstvy 

srbského souvrství. Jsou zde hojné zbytky suchozemské flóry, splavené do mořské pánve. 

Nejběžnější jsou jednoduše větvené osy výtrusné rostliny Rellimia hostinensis, dále 

podélně rýhované úlomky os druhu Pseudosporochnus verticillatus, vzácně se objevuje 

plavuňovitý Protolepidodendron scharianum (Chlupáč, 1988). 

4.5.4 Barrandova skála 

Nachází se mezi Malou Chuchlí a Hlubočepy. Je chráněná jako NPP. Skálu budují 

intenzivně zvrásněné vápence lochkovského souvrství. Jsou zřetelně vrstevnaté a jsou to 

převážně tmavě šedé jemně zrnité vápence (Chlupáč, 2002). Pozoruhodností skály je 

disharmonické zvrásnění vápenců, vzniklé během variských horotvorných procesů, které 

svou složitostí nápadně kontrastuje s vrstvami podloží i nadloží. Zvláště ve střední části 

odkryvů pod Barrandovou pamětní deskou můžeme pozorovat nejrůznější deformované 

typy vrás. Skála nese pamětní desku Joachima Barranda (obr. č. 26), která sem byla 
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vsazena Přírodovědeckým sborem Národního muzea roku 1884. Od té doby je skála 

chráněna jako NPP, jako první geologické chráněné území v Čechách (Gába et al., 2002). 

 

Obr. č. 26 Barrandova skála – památná deska BARRANDE, 

 4,8 m dlouhá, 1,4 m vysoká, 1600 kg těžká (internet 4). 
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5. PŘÍPRAVA ITINERÁ ŘE GEOLOGICKÉ EXKURZE PRO 

UNIVERZITU III. V ĚKU 

5.1 Informace pro účastníky exkurze  

Exkurze se bude konat v období od 11. - 13. 5. 2010. Do celkového počtu dní je 

zahrnuta cesta do cílové oblasti a cesta zpět. Je určena pro studenty Univerzity III. věku 

Hornicko – geologické fakulty. Exkurze je spíše vhodná pro fyzicky a zdravotně zdatnější 

studenty. Celková cena exkurze je 1 044 Kč. Cena zahrnuje dopravu, ubytování a snídaně 

v hostelu. Po zbytek dne si stravu každý účastník zajistí sám. Do ceny není započítáno 

pojištění po dobu exkurze, vstupy do muzeí.  

Doprava je zajištěna klimatizovaným autobusem s WC. Ubytování bude v hostelu U 

Tiby v Berouně na 2 noci. Hostel nabízí 2 a 3-lůžkové pokoje, s vlastní sprchou a WC. 

Vybavení pokoje - válenda, skříň, noční stolek, jídelní stůl, židle a lednice. Možnost 

vlastního vaření, společné kuchyňky, denní úklid. Dále nabízí tyto služby - internet, 

automatickou pračku, uložení cenností do trezoru.  

Nástupní místo je na zastávce autobusu u VŠB pod rektorátem, sraz je 11. 5. 2010  

ve 4:30 hod. ráno. Předpokládaný odjezd je v 5 hodin. 

5.2 Kalkulace ceny exkurze   

Kalkulace ceny exkurze je rozpočítána při počtu 40 osob. Doprava je 

klimatizovaným autobusem, jehož sazba je 29 Kč/km. Sazba zahrnuje diety a mzdu řidiče, 

poplatky za dálnici a parkovné. Celková trasa exkurze je 943 km. Ubytování v hostelu U 

Tiby, kde je sazba (po množstevní slevě více účastníků) 130 Kč/na osobu za noc. Jsou 

objednány snídaně za 50 Kč/na osobu. Cena za exkurzi na osobu je 1 044 Kč.  

HOSTEL U TIBY 

Adresa:    Na Dražkách 766 

   266 01, Beroun   

Kontakt:   602 641 290 

Tabulka č. 1 Kalkulace ceny exkurze (při počtu 40 účastníků). 
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Služby Celkem Na osobu 
Doprava - 29Kč/km 27 347 Kč 684 Kč 
Ubytování - 2 noci 10 400 Kč 260 Kč 
Snídaně - 2 snídaně 4 000 Kč 100 Kč 
Cena exkurze  41 747 Kč 1 044 Kč 

5.3 Trasa exkurze  

Trasa třídenní exkurze je znázorněna v příloze č. 1. a geologická mapka oblasti 

Barrandienu je v příloze č. 2.  

1. den exkurze: Odjezd z Ostravy v 5 hodin od VŠB směr Beroun. Okolo 11 hodiny 

návštěva Geoparku Barrandien. Od 12 hodiny pauza na oběd. Od 13 hodiny návštěva 

Muzea Českého krasu – paleontologické a geologické expozice. V 13:50 odjezd z muzea a 

vydáme se směrem do Hudlic. Zde navštívíme Hudlickou skálu. Z Hudlic dále pojedeme 

do Skryjí, navštívíme muzeum J. Barranda - paleontologickou a geologickou expozici a 

pomník J. Barranda, po prohlídce muzea se dále vydáme k lokalitě Luh, kousek pojedeme 

autobusem a poté se napojíme na červenou turistickou trasu, půjdeme asi 0,5 km pěšky. Po 

prohlídce se vrátíme zpět k autobusu a pojedeme k Podmokelskému mlýnu – také 

nazýváno jako Buchava. Ve večerních hodinách příjezd zpět do Berouna, ubytujeme se 

v hostelu U Tiby a poté je individuální program. 

2. den exkurze Sraz před hostelem 8:20. Odjezd autobusem v 8:30, vyzvednutí 

odborného průvodce z Muzea Českého krasu pana Mgr. Štěpána Raka. Dnes to bude 

seznámení s dvěma klasickými lokalitami pro český ordovik. Navštívíme Děd (Drábov) a 

Zahořany. Autobusem se dostaneme co nejblíže k turistické trase na Děd. Vydáme se 

pěšky po modré turistické značce. Asi po 2,5 km chůze se vyskytneme na vrcholu Dědu. 

Můžeme navštívit rozhlednu, která nám nabízí krásný výhled do okolí. Dále je možný sběr 

zkamenělin, zvláště trilobitů Dalmanitina socialis (obr. č. 18). Po prohlídce sejdeme dolů 

z pahorku po zelené turistické značce a dostaneme se do Zahořan - typická lokalita 

zahořanského souvrství. Po obědě navštívíme klasické oblasti českého siluru, vydáme se 

směrem na Litohlavy. Je to známe naleziště graptolitů. Po této návštěvě se pojedeme 

podívat na Klonk u Suchomast, Budňanskou skálu u Karlštejna a poslední zastávka bude 

devonská lokalita Srbsko. Poté pojedeme do Berouna k místu ubytování. 

3. den exkurze Snídaně, sraz v 7:40 u hostelu, v 8:00 odjezd směr Koněprusy. 

Návštěva lokalit – NPP Zlatý kůň, lom Kobyla a Koněpruské jeskyně. Je to oblast z 
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nejbohatších nalezišť fauny devonského stáří na světě. Sběr zkamenělin, prohlídka 

očkovského přesmyku na lomu Kobyla, těžby koněpruských a suchomastských vápenců a 

naposled návštěva Koněpruských jeskyní. Poté přestávka na oběd. Po obědě pojedeme do 

Malé Chuchle v blízkosti Prahy, zde navštívíme Barrandovskou skálu. Ve večerních 

hodinách bude příjezd do Ostravy. 

 

Tabulka č. 2 Časový plán exkurze. 

Datum Místo Příjezd Odjezd Km 
∑ 

Km Poznámka 

11.5.2010 Ostrava   5:00 0 0 odjezd z Ostravy, VŠB 

11.5.2010 Lipník nad Bečvou 6:14 6:14 63.3 63.3 průjezd městem 

11.5.2010 Brno - centrum 7:34 7:50 106.7 170 přestávka 15 min. 

11.5.2010 Praha - Spořilov  10:15 10:15 196 366 průjezd městem 

11.5.2010 
Beroun - Husovo 
náměstí 87 10:50 13:50 39.5 405.5 návštěva muzea, přestávka na oběd 

11.5.2010 Hudlice 14:10 15:00 10 415.5 návštěva Hudlické skály 

11.5.2010 Skryje  15:30 16:30 23 438.5 návštěva muzea a pomníku J. Barranda 

11.5.2010 Luh u Skryjí 16:40 17:40 1,5 440 návštěva lokality 

11.5.2010 Podmokelský mlýn 17:50 18:30 4.5 444.5 návštěva lokality Buchava  

11.5.2010 
Beroun - hostel U 
Tiby 19:20 8:30 34 478.5 ubytování, individuální program 

12.5.2010 
Beroun - Husovo 
náměstí 87 8:35 8:40 1.5 480 vyzvednutí průvodce z muzea  

12.5.2010 Beroun - Děd 9:45 11:30 2 482 prohlídka pahorku 

12.5.2010 Beroun - Zahořany 11:40 12:30 4.5 486.5 prohlídka lokality 

12.5.2010 
Beroun - Králův 
Dvůr 12:35 12:35 1.2 487,7 průjezd městem 

12.5.2010 
Beroun - Plzeňská 
223 12:40 14:00 1.5 489,2 přestávka na oběd 

12.5.2010 Litohlavy 14:10 15:00 4 493,2 návštěva lokality 

12.5.2010 Suchomasty 15:10 16:00 6 499,2 návštěva Klonku u Suchomast 

12.5.2010 
Budňanská skála u 
Karlštejna 16:20 17:00 13,5 512,7 návštěva skály 

12.5.2010 Srbsko 17:05 17:45 4,3 517 návštěva lokality 

12.5.2010 
Beroun - hostel U 
Tiby 18:00 8:00 9 526 ubytování, individuální program 

13.5.2010 
Beroun - 
Koněprusy 8:10 11:00 6.3 532,3 

prohlídka NPP Zlatý kůň a lomu Kobyla, 
návštěva Koněpruských jeskyň 

13.5.2010 
Praha, Malá 
Chuchle 11:40 13:00 38,2 570,5 

návštěva Barrandovské skaly, přestávka 
na oběd 

13.5.2010 Brno - centrum 15:35 15:35 203.5 774 průjezd městem 

13.5.2010 Lipník nad Bečvou 16:55 16:55 106.5 880,5 průjezd městem 

13.5.2010 Ostrava 18:10   62,5 943 příjezd do Ostravy, VŠB 
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5.4 Program exkurze  

1. den exkurze (11. 5. 2010) 

5:00 Odjez z Ostravy (nástup na zastávce autobusu VŠB) směr Beroun 

10:50  Příjezd do Berouna  

11:00  Návštěva Geoparku Barrandien a Muzea Českého krasu (geologická a 

paleontologická expozice) 

12:00 Přestávka na oběd 

13:50 Odjezd z Muzea Českého krasu, směrem na Hudlice 

14:10 Hudlice – Hudlická skála - návštěva proterozoické lokality 

15:30 Skryje – muzeum a pomník J. Barranda, 

16:40 Luh u Skryjí 

17:50 Buchava (Podmokelský mlýn) 

18:30 Odjezd z Buchavy 

19:20  Příjezd do místa ubytování -  hostel U Tiby, poté individuální program 

2. den exkurze (12. 5. 2010) 

8:30  Po snídani odjezd z hostelu 

8:45  Příjezd na konec pozemní komunikace, která vede k pahorku Děd, po modré 

turistické značce se vydáme pěšky k pahorku Děd u Berouna  

11:40  Příchod do Zahořan 

12:30  Odjezd  

12:40  Příjezd k restauraci Ludmila v Králově Dvoře, přestávka na oběd 

14:00  Odjezd směr Litohlavy 

14:10   Litohlavy 

15:00 Odjezd směr Suchomasty 

15:10 Suchomasty– Klonk u Suchomast 
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16:20 Budňanská skála u Karlštějna 

17:00  Odjezd  

17:05 Srbsko – návštěva devonské lokality 

18:00  Příjezd do Berouna do místa ubytování, poté individuální program, účastníci si 

musí sbalit všechny věci 

3. den exkurze (13. 5. 2010) 

8:00 Po snídani odjezd z Berouna směr Koněprusy 

8:10 Příjezd do Koněprus, návštěva NPP Zlatý kůň, lom Kobyla, Koněpruské jeskyně  

11:00 Odjezd 

11:40 Příjezd Malá Chuchle – návštěva Barrandovské skaly, poté přestávka na oběd 

13:00 Odjezd směr Ostrava 

18:10 Příjezd do Ostravy k VŠB 

5.5 Navštívené lokality 

5.5.1 Geopark Barrandien a Muzeum Českého krasu  

Dne 31. května 2003 byl v Muzeu Českého krasu v Berouně slavnostně otevřen 

Geopark Barrandien. Jedná se o expozici pod širým nebem situovanou na muzejním 

dvoře o rozloze 340 m2. Hlavním posláním expozice je seznámení s geologickou stavbou 

Barrandienu, a to i pro naprosté laiky. Úvodní panel přehledně podává základní informace 

o regionální geologické jednotce Barrandien, zejména o jejím časovém a prostorovém 

rozšíření.  

Jádrem expozice jsou vystavené barrandienské horniny. V geoparku je instalováno 

23 hornin, z toho 11 hornin má hmotnost několik tun a bylo je třeba transportovat pomocí 

těžké techniky. Horniny jsou rozděleny podle stáří do pěti základních skupin - svrchní 

proterozoikum, kambrium, ordovik, silur a devon. U každé skupiny je umístěn panel se 

základními informacemi o vystavených horninách - název, stáří, lokalita, podrobný popis 

složení a vzniku, fotografie místa odběru. Výhodou expozice je, že zde chybějí obligátní 
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muzejní cedulky typu "nedotýkejte se". Naopak, návštěvník si může kameny osahat dle 

libosti. Geopark dokonce s oblibou navštěvují i nevidomí a slabozrací. 

Chloubou geoparku, kterou však ocení spíše odborníci je unikátní profil pražskou 

pánví Barrandienu (obr. č. 27), tedy úplný vrstevní sled od spodního ordoviku až po střední 

devon. Celkem je zde vystaveno 32 kusů hornin zformátovaných do destiček o rozměrech 

asi 15 x 20 cm. Profil je doplněn informačním panelem se stratigrafickými tabulkami v 

barevném provedení a charakteristikou jednotlivých útvarů.  

 

Obr. č. 27 Geologický profil pražskou pánví Barrandienu (autor, 2010). 

Pro zpestření je v geoparku vystaven dopravní vozík kolejové přepravy a lanovková 

korba s autentickým horninovým materiálem. Návštěvníky oblíbené je tzv. "kameniště", 

kde jsou malé úlomky hornin z různých lokalit, často obsahující zkameněliny. Návštěvníci 

si mohou tyto kameny důkladně prohlédnout, a pokud se jim některý vzorek zalíbí, 

odnesou si ho domů na památku. Kameniště je pravidelně doplňováno vzorky z 

opuštěných i činných lomů. 

Při odchodu z geoparku si návštěvníci ověří své čerstvě nabyté vědomosti 

prostřednictvím oblíbené disciplíny - "poznáváme typické horniny Barrandienu" (obr. č. 

28) Je zde vystaveno 12 druhů typických barrandienských hornin se schovanými názvy. 
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Pokud si není návštěvník s určením horniny jistý, stačí zdvihnout posuvná dvířka pod 

kterými jsou správné názvy.  

 

Obr. č. 28 Tzv. disciplína – Poznávání hornin Barrandienu (autor, 2010). 

V interiéru muzea je připravena "Geologicko - paleontologická expozice 

Barrandien". Jsou zde vystaveny zejména typické barrandienské zkameněliny. Kromě toho 

expozice informuje o pokryvných útvarech Barrandienu. Tak se obě expozice o 

Barrandienu, v interiéru i v exteriéru muzea vzájemně doplňují (internet 11). 

Muzeum Českého krasu - Geologicko-paleontologická expozice Barrandienu se 

nachází v jedné místnosti prvního poschodí domu čp. 88, který bezprostředně sousedí s 

Jenštejnským domem, a je v ní vystaveno celkem 224 kusů exponátů. Návštěvníci jsou 

seznámeni se základními údaji o Barrandienu. K vidění je barevná geologická mapa 

Barrandienu v měřítku 1:200 000 a tabulka se základním přehledem geologického vývoje a 

jeho pokryvných útvarů. Úvodnímu panelu dominuje busta Joachima Barranda. Kromě 

Barranda jsou zde zmíněni i další významní geologové (internet 13). 

5.5.2 Hudlická skála 

V Hudlicích je místní geologická pozoruhodnost Hudlická skála, nachází se na 

jihozápadním okraji obce Hudlice. Tvoří ji proterozoické buližníky, které pro svou 

odolnost vůči erozi nápadně vyvstávají z okolí budovaného měkčími břidlicemi a drobami 

kralupsko-zbraslavské skupiny (další informace viz kapitola 4.1.1). 
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5.5.3 Skryje – Muzeum a památník Joachima Barranda  

V údolí řeky Berounky kolem Skryjí a Týřovic vystupují na zemský povrch vrstvy 

nejstaršího útvaru prvohor - kambria. Zachovalo se zde velké množství zkamenělin tehdy 

žijících živočichů, z nichž nejznámějšími se stali trilobiti. Tito mořští živočichové založili 

mezinárodní proslulost Skryjí. Zkameněliny, jak již víme, velice ovlivnily život mladého 

francouzského inženýra Joachima Barranda. Po Barrandově smrti se výzkumu věnovala 

řada profesionálů i amatérů. Za zmínku stojí M. Šnajdr, A. Šindler a další. Vznikla 

poměrně rozsáhlá sbírka, která byla umístěna v budově školy ve Skryjích. V roce 1999 

byla celá sbírka přestěhována pracovníky Muzea Tomáše G. Masaryka v Rakovníku do 

nově restaurované budovy staré školy a nyní je z něj muzeum J. Barranda. u muzea má 

pomník (obr. č. 30). 

V expozici muzea je vystavená sbírka, která obsahuje velké množství 

paleontologických nálezů a hornin (typické pro skryjsko-týřovické kambrium). Je doplněna 

obrazovými materiály, informačními panely, fototapetami, modely prvohorních živočichů 

a osobními památkami (přístroji) J. Barranda (internet 14). U muzea je pomník J. Barranda 

od akademického sochaře M. V. Dobrovolného. 

  

Obr. č. 29 (vlevo) Znak obce Skryjí (internet 14). Obr. č. 30 (vpravo) Pomník Joachima 

Barranda, Skryje (Jančaříková, 2007). 
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5.5.4 Luh 

Luh, je to známé naleziště trilobitů ve skryjských břidlicích. Vystoupíme-li výše na 

svah, spatříme mnoho výkopů, které prozrazují horlivou činnost sběratelů zkamenělin. 

V suti snadno najdeme části nejhojnějšího zdejšího trilobita Hydrocephalus carens. 

Lokalita je ohrožena amatérskými sběrateli, proto je třeba lokalitu chránit proti 

amatérským sběratelům a sběr je možný pouze v sutích (dále viz. kapitola 4.2.6). 

5.5.5 Buchava – Podmokelský mlýn 

V lokalitě Buchava jsou skryjské břidlice poněkud hrubší, písčitější než u Luhu a 

jejich fauna je dost odlišná: nejběžnějším trilobitem je drobný Skrejaspis spinosa, 

provázený vůdčím Eccaparadoxides pusillus (dále viz. kapitola 4.2.7). 

5.5.6 Děd u Berouna 

Další klasická Barrandova lokalita, kterou navštívíme. U rozhledny (obr. č. 31) na 

vrcholu Děda vrchol budují křemence a pískovce letenského souvrství. Z rozhledny nebo 

některé mýtiny je poučný rozhled jihovýchodním směrem (dále viz. kapitola 4.3.2). 

 

Obr. č. 30 Rozhledna na vrcholu Děd (autor, 2010). 
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5.5.7 Zahořany 

Okolí Berouna je pro český ordovik klasickou oblastí. Jsou zde významná naleziště 

zkamenělin, známá již v Barrandově době. Pahorek, protažený ve směru vrstev sv. - jz. 

směrem, budují prachovce a jílové břidlice zahořanského souvrství (dále viz. kapitola 

4.3.1). 

5.5.8 Litohlavy 

Údolí Suchomastského potoka (po zeleně označené cestě) nás dovede k údolní nádrži 

severně od osady Litohlavy. V zářezu dráhy západně od nádrže je pěkný odkryv 

v silurských graptolitových břidlicích střední části liteňského souvrství (vrstvy 

litohlavské). Je to známé naleziště graptolitů, které poskytuje zvlášť pěkně zachovalé 

exempláře (dále viz. kapitola 4.4.2). 

5.5.9 Klonk u Suchomast 

Nachází se v Suchomastech asi 7 km jižně od Berouna. Byl zvolen jako mezinárodní 

stratotyp hranice mezi silurem a devonem je přírodním objektem prvořadého významu a 

plní účel světového standardu. Pod Klonkem byl zřízen památník, který symbolizuje dvě 

geologické vrstvy, spjaté mezinárodním usnesením. Je to první památník v místě 

světového stratotypu. Výstup na sráz není doporučen, z hlediska bezpečnosti, tak i ochrany 

profilu (dále viz. kapitola 4.4.6). 

5.5.10 Budňanská skála u Karlštejna 

Budňanská skála patří v mezinárodním měřítku k nejvýznamnějším odkryvům 

hraničních vrstev mezi silurem a devonem. Po žluté turistické značce, se dostaneme na 

most na levý břeh Berounky, kde z dálky už uvidíme mohutné odkryvy skály. Do skály 

jsou vsazeny tři bronzové desky označující mezinárodní parastratotyp hranice mezi silurem 

a devonem. Budňanská skála se skládá z přídolského souvrství nejvyššího siluru a 

lochkovského souvrství nejnižšího devonu. Odkryv je přísně chráněn, takže sběr 

zkamenělin je možný jen u spadnuté suťě u silnice (dále viz. kapitola 4.4.5). 
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5.5.11 Srbsko 

Nedaleko od obce Hostimi. Lokalita je nejvýznamnějším nalezištěm fauny a zejména 

flory z širšího hraničního intervalu eifel-givet v Čechách a patří k mezinárodně proslulým 

paleontologickým místům (internet 10). Jedná se o přirozené skalní výchozy (dále viz. 

kapitola 4.5.3). 

5.5.12 Koněprusy – Zlatý kůň, Kobyla, Koněpruské jeskyně 

Zlatý kůň patří k světově proslulým geologickým lokalitám, je jednou z nejbohatších 

paleontologických lokalit ve spodním devonu. Prohlídku Zlatého koně začneme od 

parkoviště pod Koněpruskými jeskyněmi, odkud se polní cestou dáme k jihozápadu na 

jižní svah Zlatého koně. Po pravé straně mineme dva staré lomy, třetí je velký tzv. Houbův 

lom, který je tvořený koněpruskými a nadloží suchomastskými vápenci. Další část Zlatého 

koně tvoří produktivní velkolom Čertovy schody (obr. č. 32). Ve velkolomu se těží 

koněpruské vápence. Z vrcholu (obr. č. 33) Zlatého koně (475 m) je pěkný rozhled do 

okolí. Od vrcholu po naučné stezce pokračujeme k východu k mělkému opuštěnému 

Hergetova lomu. Další zajímavostí jsou Koněpruské jeskyně, je to jeskynní systém o 

celkové délce chodeb přes 2 km (dále viz. kapitola 4.5.1). 

 

Obr. č. 32 NPP Zlatý kůň – velkolom Čertovy schody (autor, 2010). 
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Obr. č. 33 Pohled z vrcholu Zlatého koně (autor, 2010). 

Lom Kobyla (obr. č. 34) se nachází se v blízkosti lomu Zlatý kůň. Po naučné stezce 

se dostaneme k lomu Kobyla. Lom odkrývá jedinečným způsobem přesun přídolských 

(silur) a lochkovských vápenců (devon) přes mladší bělorůžové slivenecké vápence. 

Slivenecké vápence patří periferní části útesového komplexu. Tento přesun, označovaný 

jako očkovský přesmyk, je odkryt podél celé sv. stěny lomu. Lom Kobyla je významný i 

z hlediska geomorfologie, kvartérní stratigrafie a archeologie. Dlouholetému výzkumu se 

věnoval kvartérní badatel Jaroslav Petrbok, na jehož památku byla (poblíž ústí v tunelu) do 

sv. části stěny zasazena pamětní deska (dále viz. kapitola 4.5.2). 

 

Obr. č. 34 Lom Kobyla (Moravec, 2004). 



 49 

Koněpruské jeskyně se nachází ve středních Čechách v srdci krajiny Českého krasu 

plné malebných zákoutí a rozeklaných skal. Objeveny byly v roce 1950 při těžbě vápence 

v Houbově lomu na jižním svahu Zlatého koně. Poté začaly průzkumné práce, které 

ukázaly na nebývalý rozsah nově nalezených podzemních prostor - třípatrový jeskynní 

systém (internet 12), který je vzájemně propojen: spodní patro je nepřístupné (je celé 

v koněpruských vápencích), střední je nejrozsáhlejší patro (rozhraní mezi koněpruskými a 

suchomastskými vápenci), svrchní patro je založeno z suchomastských a akantopygových 

vápencích (Chlupáč, 2002). 

V jeskyni byla nalezena celá řada zvířecích kostí, ale také kosti pravěkého člověka. 

Ve svrchním patře jeskyní byly objeveny pozůstatky po penězokazecké dílně z 15. století. 

Dodnes jsou Koněpruské jeskyně nejdelším známým jeskynním systémem na území Čech. 

Jeskyně vznikly činností vod, které prosakovaly vápencovým masívem a vytvořily systém 

tří jeskynních pater s převýšením více než 70 metrů. Některé prostory jsou bohatě 

vyzdobeny. Krápníková výzdoba je však mnohem mladší než prostory samotné a je 

pravděpodobné, že se v nich vystřídaly výzdoby v několika generacích. 

Koněpruské jeskyně jsou přístupné veřejnosti od roku 1959 a nabízí návštěvníkům 

přibližně hodinovou prohlídku dvou jeskynních pater, starých přibližně 400 milionů let. 

Prohlídková trasa vede jeskynními chodbami přes několik dómů s krápníkovou výzdobou 

(obr. č. 35) a končí ve svrchním patře jeskyní, kde byla v 15. století tajná penězokazecká 

dílna. 

 

Obr. č. 35 Koněpruské růžice v Proškově dómě (autor, 2010). 
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 Trasa je dlouhá necelých 600 metrů a překonává se přibližně 500 schodů (včetně 83 

točitých schodů mezi středním a svrchním patrem). Teplota v jeskyni je přibližně 10° C. 

Na trase je celkem 8 zastávek s výkladem průvodce. Navštívíme Spallanzaniho jeskyni, 

dále v Síň U Varhan, Marešovu síň, Letošníkovu propast a Starou chodbu, Proškův dóm, 

Pustém dóm, Jeskyni Jaroslava Petrboka a poslední je Svrchní patro – Mincovna (internet 

12). 

5.5.13 Barrandova skála 

Nachází se mezi Hlubočepy a Malou Chuchlí, je národní přírodní památkou. Skálu 

budují intenzivně zvrásněné vápence lochkovského souvrství. Jsou zřetelně vrstevnaté a 

převážně tmavě šedé jemně zrnité vápence. Pozoruhodností skály je složité zvrásnění, 

vzniklé během variských horotvorných procesů. Zvláště ve střední části odkryvů pod 

Barrandovou pamětní deskou můžeme pozorovat nejrůznější typy vrás, často zklikatěných 

a různě deformovaných (obr. č. 36). Skála nese pamětní desku Joachima Barranda  

(obr. č. 26), která sem byla vsazena Přírodovědeckým sborem Národního muzea roku 1884 

(dále viz. kapitola 4.5.4).  

 

Obr. č. 36 Detail zvrásněných lochkovských vápenců na Barrandově skále,  

(Černý, 2007). 
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6. ZÁVĚR  

Přírodní bohatství a rozmanitost našeho státu nám poskytuje jedinečnou možnost 

poznávat minulost naší Země od dob vzdálených před více než 600 milióny lety až do 

geologické přítomnosti. Seznámení s fakty, problémy a poznáním geologické minulosti 

přispívá k uvědomění si sounáležitosti k naší přírodě, potřebou ji chránit a vážit si ji! 

Tématem mé bakalářské práce byla příprava itineráře pro poznávací exkurzi do 

oblasti Barrandienu. Tato oblast je rozsáhlá a v rámci třídenní exkurze nelze navštívit 

všechny zajímavé a významné lokality. Při výběru lokalit, které se mají navštívit, jsem 

vzala v úvahu nejen důležitost jednotlivých lokalit z hlediska geologického, ale také jejich 

zajímavost z hlediska pohledu „laika“. 

Ve své práci jsem se v teoretické části zaměřila na popis geologie barrandienské 

oblasti s výběrem významných geologických a paleontologických lokalit. Popisuji život 

Joachima Barranda, po kterém se tato významná geologická oblast jmenuje. 

V praktické části jsem se zabývala přípravou třídenní exkurze pro studenty univerzity 

III. věku. Celá exkurze je rozdělena do tří tématických dnů. První den je zaměřen na 

proterozoické a kambrické období. Zajímavým místem je expozice pod širým nebem v 

Geoparku Barrandien. Není to klasické muzeum s varovnými cedulkami „Nedotýkejte se.“, 

tady si návštěvník může expozici libovolně prozkoumat, osahat! Pro zpestření je tzv. 

kameniště, kde jsou malé úlomky hornin z různých lokalit, často obsahující zkameněliny, a 

pokud se návštěvníkům některý ze vzorků zalíbí, mohou si jej vzít domů. Druhý den je 

zaměřen k navštívení míst z období ordoviku, siluru a lokalit, kde se projevuje hranice 

mezi silurem-devonem. Třetí den se navštíví Koněprusy a Barrandova skála, které 

tématicky řadím k období devonu. V Koněprusech se shlédne lokalita Zlatý kůň, Kobyla a 

projdou Koněpruské jeskyně. Poslední zastávkou bude národní přírodní památka 

Barandova skála a poté se vyrazí autobusem zpátky do Ostravy. 

V práci jsem nastínila geologii celé oblasti i jednotlivé vybrané lokality 

z Barrandienu. Návštěva tohoto území by měla být přínosem pro studenty k upevnění 

jejich znalostí a nejen to, přinesla i možnost účastníkům nalézt některé světově významné 

zkameněliny a odnést si je na památku domů.  



 52 

7. POUŽITÉ ZDROJE 

7.1 Použitá literatura 

1. GÁBA Z., HLADILOVÁ Š., HOUZAR S., SKUPIEN P., VAŠÍČEK Z.,  

ZIEGLER V.: Geologické vycházky Českou republikou, Praha Karolinum, 2002, 

493 s. ISBN 80-7184-9723 

2. CHÁB, J., STRÁNÍK, Z., ELIÁŠ M. (2007): Geologická mapa České republiky  

1: 500 000, Česká geologická služba, Praha. 

3. CHLUPÁČ, I.: Geologické zajímavosti pražského okolí, 1. vydání, Praha 

Academia, 1988, 252 s.  

4. CHLUPÁČ, I.: Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí, 2. upravené 

vydání, Praha: Academia, 2002, 280 s. ISBN 80-200-0680-X 

5. CHLUPÁČ, I., BRZOBOHATÝ R., KOVANDA J., STRÁNÍK Z.,: Geologická 

minulost České republiky, 1. vydání, Praha: Academia, 2002, 436 s. 

 ISBN 80-200-0914-0 

6. IVANOV M., HRDLIČKOVÁ S., GREGOROVÁ R.: Encyklopedie zkamenělin, 1. 

vydání, 2001 Rebo Productions CZ, Dobřejovice, 312 s. ISBN 80-7234-0956 

7. KOŠŤÁK, M.: Dávný svět zkamenělin, 1.vydání, Praha Granit s.r.o., 2004, 288 s. 

ISBN 80-7296-030-X  

8. KOVANDA, J. a spoluautoři: Neživá příroda Prahy a jejího okolí, 1. vydání, 

Praha: Academia, 2001, 215 s. ISBN 80-200-0835-7 

9. KŘÍŽ, J.: Joachim Barrande, 1. vydání, Praha: Český geologický ústav, 1999, 44 s. 

ISBN 80-7075-349-8 

10. SVOBODA, J., PRANTL, F.: Barrandien, 1. vydání, Praha: Československá 

akademie věd, 1958, 98 s. 

11. ZEMAN, O.: Petrografie a regionální geologie Českého masívu, Skriptum. 2. 

přepracované vydání, Praha: ČVUT, 1994, 147 s. ISBN 80-01-01178-X 



 53 

7.2 Elektronické zdroje 

Internet 1 RAK Š. (1998): Joachim Barrande. In Periskop [online] [cit. 2010-03-01]. 

Dostupné z www <http://www.periskop.cz/cz/clanky/joachim-barrande?>  

Internet 2 VILÍMEK J. (1883): Obrázek - Joachim Barrande. Wikipedie  

[online] [cit. 2010-02-10]. Dostupný z www 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Barrande.png> 

Internet 3 LEBROVÁ D. (2009): Joachim Barrande – 210. výročí narození In 

Pozitivní noviny [online] [cit. 2010-02-10]. Dostupné z www 

<http://www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek-2009080035> 

Internet 4  Barrandova skála (2006): Foto - Barrandova skála. Wikipedie  

[online] [cit. 2010-02-11]. Dostupný z www 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Barrandov_Rocks1.JPG> 

Internet 5 MAŠEK J., KNÍŽETOVÁ L. (2001) Česká geologická služba - Významné 

geologické lokality: Čertova skála [online]. Datum revize 2009  

(poslední aktualizace), [cit. 2010-02-15]. Dostupné z www 

<http://www.geology.cz/app/glok/glok_cz.pl?id_=1133&tt_=z> 

Internet 6 VYHNÁNEK J., (2005): Foto - Dalmanitina socialis, In Fotoarchiv České 

geologické služby [online], Praha [cit. 2007-04-21]. Dostupné 

z www<http://www.geology.cz/aplikace/fotoarchiv/fotoarchiv.php?foto=14

963> 

Internet 7 DAŠKOVÁ J. (2001): Česká geologická služba - Významné geologické 

lokality: Luh u Skryjí [online]. Datum revize 2009  

(poslední aktualizace), [cit. 2010-02-23]. Dostupné z www 

<http://www.geology.cz/app/glok/glok_cz.pl?id_=1281&tt_=z> 

Internet 8 CHLUPÁČ I. (1993): Česká geologická služba - Významné geologické 

lokality: Klonk [online]. Datum revize 2008  

(poslední aktualizace) [cit. 2010-03-03]. Dostupné z www 

<http://www.geology.cz/app/glok/glok_cz.pl?id_=158&tt_=z> 

Internet 9 CHLUPÁČ I. (1993): Česká geologická služba - Významné geologické 

lokality: Kobyla [online]. Datum revize 2009  



 54 

(poslední aktualizace) [cit. 2010-03-03]. Dostupné z www 

<http://www.geology.cz/app/glok/glok_cz.pl?id_=159&tt_=z> 

Internet 10 CHLUPÁČ I. (1993): Česká geologická služba - Významné geologické 

lokality: Srbsko [online] [cit. 2010-03-04]. Dostupné z www 

<http://www.geology.cz/app/glok/glok_cz.pl?id_=168&tt_=z> 

Internet 11 Muzeum Českého krasu: Geopark Barrandien [online]  

[cit. 2010-03-10]. Dostupné z <http://www.muzeum-

beroun.cz/main.php?id=geoparkbarrandien> 

Internet 12 BOKR P., VYHNÁNEK J.,VYHNÁNKOVÁ I.: Koněpruské jeskyně 

[online] [cit. 2010-03-20]. Dostupné z www <http://jeskyne.cesky-

kras.cz/konepruske-jeskyne/> 

Internet 13 Muzeum Českého krasu: Geologicko-paleontologická expozice Barrandienu 

[online] [cit. 2010-03-10]. Dostupné z www <http://www.muzeum-

beroun.cz/main.php?id=barrandien> 

Internet 14 Muzeum T. G. M. Rakovník: Skryje – Památník Joachima  

Barranda [online] [cit. 2010-03-20]. Dostupné z www 

<http://www.muzeumrakovnik.cz/index.php?id=5&pgid=1> 

Internet 15 JANČAŘÍKOVÁ I. (2007): Foto - Památník Joachima Barranda [online] 

[cit. 2010-03-30]. Dostupné z <http://www.barrandien.cz/fotogalerie/skryje-

luh/> 

Internet 16 Katedra Biologie, Fotoatlas – Zoopaleontologie: Foto - Hydrocephalus 

carens [online] [cit. 2010-04-02]. Dostupné z www  

<http://www.kbi.zcu.cz/atlas/atlas_zoopaleo.php> 

Internet 17 Klub Conocoryphe: Foto - Eccaparadoxides pusillus [online] [cit. 2010-04-

02]. Dostupné z www <http://conocoryphe.cannabiscup.cz/?page_id=166> 

Internet 18 Katedra Biologie, Fotoatlas – Zoopaleontologie: Foto - Sao hirsuta  

[online] [cit. 2010-04-02]. Dostupné z www 

<http://www.kbi.zcu.cz/atlas/atlas_zoopaleo.php> 



 55 

Internet 19 MERGL M., (2002): Katedra Biologie, Fotoatlas – Zoopaleontologie: Foto - 

Pompeckium kuthani [online] [cit. 2010-04-02]. Dostupný z www 

<http://www.kbi.zcu.cz/atlas/polozka.php?id=pz00045> 

Internet 20 Paleontologie: Foto - Bohemiella romingeri [online] [cit. 2010-04-02]. 

Dostupné z www <http://paleontologie.livesite.eu/rise-animalia/triblastica-

trojlisti/protostomia-prvousti/skupina-lophotrochozoa/kmen-

brachiopoda/bohemiella-romingeri.aspx> 

Internet 21 Česká geologická služba - Virtuální muzeum: Foto - Monograptus 

transgrediens [online] [cit. 2010-04-21]. Dostupné z www 

<http://www.geology.cz/app/museum/m.pl?z=ICH&n=1881&det=A&pitem

=6STRU> 

Internet 22 Katedra Biologie, Fotoatlas – Zoopaleontologie: Foto - Dalmanitina proeva 

[online] [cit. 2010-04-21]. Dostupné z www 

<http://www.kbi.zcu.cz/atlas/atlas_zoopaleo.php> 

Internet 23 RAK Š. Deiphon – Ordovik: Foto - Konulárie Anaconularia anomala 

[online] [cit. 2010-04-21]. Dostupné z www 

<http://www.deiphon.cz/ordovik.htm> 

Internet 24 VYHNÁNEK J.: Paleo web - Virtuální muzeum: Foto - Spirograptus 

[online] [cit. 2010-04-21]. Dostupné z www < http://trilobit.wz.cz/fos.html> 

Internet 25 Paleontologie: Foto - Platyceras gregarium [online] [cit. 2010-04-02]. 

Dostupné z www <http://paleontologie.livesite.eu/rise-animalia/triblastica-

trojlisti/protostomia-prvousti/skupina-lophotrochozoa/kmen-

mollusca/platyceras-praenatica-gregarium.aspx> 

Internet 26 ČERNÝ, J. (2007): Barrandien: Foto - Detail lochkovských vápenců na 

Barrandově skále [online] [cit. 2010-04-02]. Dostupné z www 

<http://www.barrandien.cz/fotogalerie/npp-barrandovske-skaly/> 

Internet 27 Katedra Biologie, Fotoatlas – Zoopaleontologie: Foto - Utropora nobilis, 

[online] [cit. 2007-04-02]. Dostupné z www 

<http://www.kbi.zcu.cz/atlas/atlas_zoopaleo.php> 



 56 

Internet 28 MORAVEC, J (2004): Foto - Lom Kobyla. In: Fotoarchiv České geologické 

služby [online]. Praha, Česká geologická služba [cit. 2010-04-02]. Dostupné 

z www <http://www.geology.cz/foto/16417> 

Internet 29 Paleontologie: Foto - Cardiola cornucopiae [online] [cit. 2010-04-21]. 

Dostupné z www <http://paleontologie.livesite.eu/rise-animalia/triblastica-

trojlisti/protostomia-prvousti/skupina-lophotrochozoa/kmen-

brachiopoda/cardiola-cf-cornucopiae.aspx> 

 


