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Středočeský kraj

GPS: 50°5‘34“N, 14°19‘29“E

Václav Ziegler

Čas: 2–2,5 hod.
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1. začátek vycházky u zastávky Divoká Šárka  2. vstup do soutěsky Džbán – buližníky  3. soutěska Džbán  4. niva Šáreckého potoka  5. Nebušické skály 
 6. kamenné moře za Čertovým mlýnem  7. výchozy proterozoických břidlic  8. konec vycházky u zastávky Nádraží Veleslavín
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Úvod
 vycházku započneme u konečné stanice 

tramvaje v dolní liboci (zastávka divoká Šárka), odkud 
sejdeme do soutěsky džbán a po asfaltové cestě 
projdeme údolím divoké Šárky. za skálou, která se 
jmenuje dívčí skok, budeme stoupat k tábořišti džbán 
a ulicí Na luzích se dostaneme ke stanici tramvaje 
Nádraží veleslavín, kde bude konec vycházky.

 Vycházka vás zavede do Divoké Šárky, 
kde se seznámíme s horninami staršího 
proterozoika (starohor), zejména s krásnými 
odkryvy buližníků v soutěsce Džbán. a nejen 
to. půjdeme pak v nivě Šáreckého potoka, ve které 
potok pěkně meandruje, kolem této nivy se 
vytvořilo kaňonovité údolí. Kromě geologických 
zajímavostí můžete pozorovat i zdejší živou 
přírodu, která je rovněž velmi bohatá. divoká Šárka 
byla v roce 1964 vyhlášena za vůbec první zvláště 
chráněné území tehdejší prahy. z geologického 
hlediska je zde povolen povrchový sběr 
geologických vzorků.

Vybavení
rozhodně si s sebou vezměte geologické kladív-
ko (nemáte-li, poslouží i zednické či obyčejné), tuž-
ku, zápisník, skládací či pásmový metr, staré noviny 
(na zabalení odebraných geologických vzorků) a lupu, 
abyste si mohli prohlédnout drobné minerály na mís-
tě samém. dobré je také s sebou mít zabezpečenou 
lahvičku octa (8 %). a třeba také fotoaparát. Mohl by 
se nám hodit. 

Charakter krajiny
Divoká Šárka je součástí údolí Šáreckého poto-
ka. To je hluboce zaříznuté v proterozoických horni-

nách a dále k severu i v ordovických horninách, a to 
bez patrné závislosti na jejich směru, rozpukání či 
tvrdosti. Je to příklad epigenetického údolí. To bylo 
původně založeno v téměř vodorovně uložených 
křídových horninách, po jejichž odnosu už byl tok 
potoka tak zaříznutý do skalního podloží, že nemo-
hl změnit směr a dál a dál údolí prohluboval. Tímto 
způsobem vznikla, hlavně ve středních Čechách, řada 
říčních údolí. dříve než sestoupíme do soutěsky di-
voké Šárky, zajděme na Šestákovu skálu. Je necelých 
150 m od konečné zastávky tramvaje ve směru k leti-
šti. z ní je skutečně pěkný rozhled na parovinu nad 
Šáreckým údolím a již tady se setkáme s buližníky. Krajina okolí divoké Šárky. 

D
iv

ok
á 

Šá
rk

a

Kozákova skála.
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a nalezeny tady byly krásně zdobené nádoby. 

Průzkum lokality
vrátíme se zpátky a po červené značce sestoupíme 
do soutěsky džbán k Šáreckému potoku.
pozor! Schody, po kterých budete sestupovat, jsou už 
asi 23 let neudržované a to se podepsalo na jejich stavu. 
proto sestupujte opatrně! po sestupu se vám po pravé 
straně zdvihá hráz džbánské nádrže, ze které vytéká Šá-
recký potok. zabočíme doleva k mostku přes potok. před 
mostkem a před vstupem do buližníkové soutěsky si ješ-
tě všimněte na stráni staré třešňovky (třešňového sadu). 
dosud je domovem mnoha vzácných a chráněných 
druhů organismů. až přejdeme mostek, dostaneme se 
do soutěsky Džbán. a začínáme pracovat. Co všechno 
jsme zjistili :
1. Šárecký potok máme nyní nalevo a těsně se přimyká 
k téměř kolmé stěně buližníků. To je Šestákova skála. 
po naší pravé straně se těsně k asfaltové cestičce přimy-

ká rovněž téměř kolmá stěna buližníků. Ta patří ke Ko-
zákově skále. procházíme tak velmi úzkým kaňonem, 
kterému se říká soutěska. i tady teče vodní tok a teče 
téměř přímo. Tak to v soutěskách bývá. v soutěsce je 

chladno, na Šestákově skále roste několik druhů vzác-
ných kapradin. ovšem kolem potoka je rozšířena netý-
kavka žláznatá. Je to nebezpečná invazivní rostlina, která 
u nás vytlačuje původní flóru a faunu.        
2. Skály soutěsky budují masivní buližníky. patří 
k starším horninám našeho proterozoika (starohor), 
ke skupině kralupsko-zbraslavské. Jsou to velmi 
pevné horniny, složené hlavně z mikrokrystalických 
shluků (agregátů) křemene s kolísavým podílem uh-

líkaté hmoty, která jim dává charakteristické tma-
vě šedé až černé zbarvení. Místy jsou však i světlejší 
partie, kde je té uhlíkaté hmoty málo. Tam, kde jsou 
v buližnících poruchy (zlomové praskliny), jsou buliž-
níky druhotně zbarveny do červena oxidy železa. 
Vznik buližníků není doposud jednoznačně vysvět-
len. autoři se však shodují hlavně na tom, že k jejich 
tvorbě přispěly hydrotermální, na křemen bohaté 
roztoky, které provázely ve starohorách podmořskou 
sopečnou (vulkanickou) činnost. abychom dokumen-
tovali zdejší buližníky, uděláme si pár fotografií. Určitě 
se nám budou hodit k další školní činnosti.   
3.  Buližníky jsou ve velkých mocnostech velmi odolné 
vůči ohybovým deformacím a při vrásnění se láma-
ly a  drtily. proto jsou prostoupeny sítí světlých kře-

menných žilek. Tato tektonická porušení, která vznikla 
nejvíce při kadomském vrásnění (to bylo koncem 
starohor), jsou zdůrazněna množstvím větších puklin, 
často vyplněných žilným křemenem. právě na ta-
kových žílách často vznikaly i drobné krystaly kře-
mene. i ty zde můžete najít. Na úpatí Kozákovy skály 
určitě najdete mnoho úlomků buližníků i křemenných 
žil. Možná i s drobnými krystaly křemene. prohlédněte 
si je lupou a vyberte si takové dva tři vhodné vzorky 
pro školní ukázku. 
4. Soutěska není dlouhá. za ní se terén rozšiřuje, svahy se 
zmírňují a Šárecký potok zde vytváří údolní nivu, 
ve které se jeho tok esovitě kroutí. Správně říkáme, že 
meandruje. Údolí je zde zaříznuto v horninách méně 
odolných vůči zvětrávání a erozi. ocitli jsme se v pruhu 
drob, prachovců a prachových břidlic kralupsko-zbra-
slavské skupiny. Jejich výchozy jsou zde opravdu ne-
patrné. Nejzřetelnější jsou severně od koupaliště těsně 
před skálou, které se říká dívčí skok. v keři na zarostlém 
svahu jsou částečně zahliněné malé výchozy prachovců 
a drob. v mělkém údolí nad koupalištěm pramení po-
tůček, který se vlévá do Šáreckého potoka. Když ne nic 
jiného, tak alespoň ty meandry Šáreckého potoka stojí 
za fotografické zdokumentování.     

Šárecký potok. 

Buližníky.

detail buližníku.

Fo
to

 V
. Z

ie
gl

er

Fo
to

 V
. Z

ie
gl

er

Fo
to

 V
. Z

ie
gl

er



GeoloGie pro zvídavé

 

/

 

VYCHÁZKY5

VYCHÁZKY
D

iv
ok

á 
Šá

rk
a

5. za koupalištěm a u restaurace dívčí skok nás cesta 
zase přivede do buližníků, které jsou severním pokra-
čováním buližníků ze soutěsky džbán. Skalní stěna 
Nebušické skály na levém břehu potoka asi 350 m 
za restaurací je názorným příkladem tektonického  
porušení buližníků několika systémy puklin 
a zlomů.  

6. pokračujeme dále po proudu potoka a za Čertovým 
mlýnem (dnes hezky opraveným) jsou na jižním svahu 
údolí nápadné volné sutě (kamenná moře) buližní-

kových balvanů. Tvořily se zde hlavně při mechanickém 
zvětrávání v poslední, würmské době ledové. a je-
jich tvorba pokračuje i dnes. Kamenná moře za fotografii 
stojí a možná že i zde si odeberete jeden či dva vzorky 
buližníku.
7. za osadou Želivka se nám asfaltová cesta stáčí dopra-
va do kopce. dovede nás až k tramvaji. ale právě tady, 
po pravé straně cesty, si můžeme všimnout hezkých 
výchozů starohorních (proterozoických) břidlic 
a drob. a můžeme z nich odebrat vzorky. Fotografovat 
zde půjde špatně, jsme totiž v hustém lese a světla sem 
mnoho neproniká. ale zkusme to.       
8. až vyjdeme z lesa, otevře se nám výhled doprava 
na mísovité temeno Kozákovy skály. Tady se rozkládalo 
rozsáhlé slovanské hradiště, které vzkvétalo hlavně 
v 7. a 8. století n. l. Třeba právě zde žila panna Šárka, 
známá z pověsti o Ctiradovi. dnes je to významná arche-
ologická rezervace. a za fotografii to opravdu stojí.

a nyní už jen k tramvaji. vycházka končí, ale ještě bude 
trochu práce ve škole.

Úkoly a otázky 
Tak už jsme zase ve škole a přinesli jsme si z vycházky ně-
jaký ten materiál. Horniny už máme určené a popsané. 
pokud jsme našli křemenné krystaly, podíváme se na ně 
pod lupou a ještě lépe pod mikroskopem či binokulární 
lupou. proč? abychom je srovnali s těmi, co pocházejí 
z odborných atlasů a klíčů, jejichž seznam je na str. 129. 
Takže:
1. Dáme se do mikroskopování; pokud si nebudeme 
vědět rady, páni učitelé rádi pomohou.
2. Už jsme všechno určili? ano? výborně, ale máme 
ještě fotografie lomu a  jeho částí a  také nákresy, 
které je třeba upravit tak, aby byly dobře čitelné; to je 
nejlepší tak na formát normální čtvrtky, kterému říkáme 
formát a4.

dívčí skok. 

detail buližníku pod Nebušickou skálou.

Buližníkové kamenné moře. 
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a3. Už máme i nákresy a fotografi e? opět výborně! a pro-
tože vaši spolužáci, starší i mladší, by rádi věděli, co jste 
všechno nalezli při exkurzi, připravíme pro ně výstav-
ku. Na škole je určitě nějaká uzavíratelná vitrína, kterou 
umístíme na volně přístupném a dobře osvětleném 
místě. Na zadní stranu vitríny upevníme popsané nákre-
sy a fotografi e, na přední plochu pak umístíme horniny 
a zkameněliny, k nimž připojíme stručné a výstižné po-
pisky. a výstavka je hotová! a myslím si, že se rádi podí-
vají i páni učitelé. 
4. Nakonec se pokuste zodpovědět otázku: Jak asi vy-
padala Divoká Šárka v poslední době ledové? Jak 
asi mohlo vypadat dno starohorního moře? Bylo 
hluboko pod mořskou hladinou, nebo bylo moře 
mělké? K tomu všemu by vám měly pomoci poznatky, 
které jste během vycházky a při studiu literatury získali. 

další průvodce pro výlety do terénu lze stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:

http://www.geology.cz/svet-geologie/vylety/vylety

výchozy proterozoika v korytu Šáreckého potoka.
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