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Vaňovský vodopád

• 24.10. ve 14:00 sraz u školy

• ve 14:36 odjezd autobusu č. 15 ze Skorotic

směr Vaňov.



Turistická mapa místní lokality
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1.Vrkoč

• Nejbližší místo: Vaňov

• GPS: N 50°37,893‘

E 14° 2,855‘

• Nadmořská výška: 160m n.m.

• Popis lokality : 8m od trati, 30m od 
nákladního přístavního mola

• Popis skalního výchozu: čedičový skalní 
výchoz o výšce cca 60m ve tvaru vějíře a 
šířce cca 10m v blízkosti turistické cesty, 
trati železniční směr z ÚL do prahy a silnice 
téhož směru

• Popis horniny: tmavě šeda až černá 
hornina, výlevná vyvřelina , sloupcovitá 
odlučnost , šestiboké hranoly



2. Pozůstatky suťového pole

• Nejbližší místo: Vaňov

• GPS: N 50°37,925‘

E 14° 2,663‘

• Nadmořská výška: 190m n.m.

• Popis lokality: asi 41m od trati, asi 
63m od nákladního přístavního mola

• Popis skalního výchozu: Pozůstatek 
suťového čedičového pole o délce 5m 
a šířce 2,5m , tvoří je velké bloky 
čedičových sloupců

• Popis horniny: tmavě šeda až černá 
hornina, výlevná vyvřelina , s 
výrazným mechovým porostem



3. Malý vodopád 
na Podlešínském potoce 

• Nejbližší místo: Vaňov

• GPS: N 50°37,902‘

E 14° 2,664‘

• Nadmořská výška: 218m n.m.

• Popis lokality : asi 62m od trati, 84m 
od nákladního přístavního mola

• Popis skalního výchozu: asi 20cm 
vysoký vodopádek na Podlešínském 
potoce, který si prorazil cestu v 
pozůstatcích suťového pole

• Popis horniny: tmavě šeda až černá 
hornina, výlevná vyvřelina , s 
výrazným mechovým porostem



4. Pískovcovo-znělcový odkryv
v pozadí mezi stromovým porostem

• Nejbližší místo: Vaňov

• GPS: N 50°37,844‘

E 14° 2,556‘

• Nadmořská výška: 235m n.m.

• Popis lokality: ve vzdálenosti cca 64m 
od trati a 86m od nákladního 
přístavního mola  

• Popis odkryvu: odkryv o přibližné 
délce 15m a výšce 5m

• Popis horniny: pískovcový odkryv 
barvy žluté, okrové až bílé, pevný i 
drolivý ve spodní části, sedimentární 
úlomkovitá středně zrnitá hornina, na 
pravém okraji se znělcovou žílou, 
světle šedé barvy výlevná 
magmatická hornina



5.Suťové pole

• Nejbližší místo: Vaňov

• GPS: N 50°37,685 ‘

E 14° 2,449 ‘

• Nadmořská výška: 250m n.m.

• Popis lokality: ve vzdálenosti  
přibližně 88m od trati po turistické 
cestě a 110m od nákladního 
přístavního mola

• Popis suťového pole: suťové, 
balvanové čedičové pole o délce 30m 
a šířce asi 10m tvořené rozlámanými 
čedičovými sloupci různé velikosti 

• Popis horniny : tmavě šedá až černá 
hornina, výlevná vyvřelina, 
sloupcovitá odlučnost, šestiboké 
hranoly, patrný vliv eroze



6. Skalní stěna
s Vaňovským vodopádem

• Nejbližší místo: Vaňov

• GPS: N 50° 37,526 ‘

E 14° 2,342‘

• Nadmořská výška: 300m n.m.

• Popis lokality : asi 100m od trati

a 122m od nákladního přístavního 

mola

• Popis skalní stěny: skalní čedičová 
stěna tvořící rokli s 12m vysokými 
sloupci o přibližné tloušťce 80 cm

• Popis horniny: tmavě šeda až černá 
hornina, výlevná vyvřelina , 
sloupcovitá odlučnost , šestiboké 
hranoly





Použitá literatura a fotodokumentace

• Fotodokumentace – zdroj vlastní 

• Mapa 
http://www.mapy.cz/#!x=14.046060&y=50.631358&z=15&l=16


