
VYCHÁZKY

1 GeoloGie pro zvídavé

 

/

 

VYCHÁZKY

Hlavní město Praha 

GPS: 50°5‘21“N, 14°24‘54“E

Barbora Dudíková Schulmannová

Čas: 2 hod.

Významné stavby a umělecká díla  
pravého břehu řeky Vltavy
(od náměstí Jana Palacha až pod Emauzy)
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1. Klárov  2. Náměstí Jana Palacha  3. Křižovnické náměstí  4. Smetanovo nábřeží  5. Národní divadlo  6. Slovanský ostrov (Žofín) 7. Palackého náměstí
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začínáme na dvoře budovy bývalého Klarova ústavu 
slepců, dnes sídla České geologické služby. Na počest 
univerzitního profesora aloise Klara (1763–1833), zakla-
datele tohoto ústavu, byl pro celou tuto malostranskou 
oblast u Mánesova mostu zaveden v roce 1922 název 
Klárov. Samotná budova vznikla v letech 1836 až 1844. 
Na dvůr objektu ke zdi bývalé kaple sv. rafaela byla v roce 
1843 z Malostranského náměstí přenesena pískovcová 
socha sv. václava s andělem. autorství se přisuzuje dílně 
Matyáše Brauna někdy kolem roku 1725.
Cestou směrem k Mánesovu mostu míjíme stanici metra 
Malostranská, jejíž venkovní pilíře jsou z bubovického 
syenitu, pocházejícího z dnes již zcela rekultivovaného 
lomu na Březnicku. před vstupem do vestibulu vidíme 
pítko ze sedlčanské (vápenické) žuly (M. vystrčil). 
Na Mánesův most, budovaný v letech 1911–1913, se vo-
zil kámen z Povltaví a ze Sedlčanska (Hřiměždice, Chra-
mosty, radíč), od Nečína nebo od Světlé nad Sázavou. 
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Úvod
 architektura prahy je už od dob 

románských neoddělitelně svázána s kamenem 
a kamenictvím vůbec. zpočátku se pro stavby 
a umělecká díla používaly pískovce a opuky, 
protože byly dobře opracovatelné, od období 
gotiky přes baroko a rokoko byly díky svému 
dekorativnímu vzhledu oblíbeny mramory 
a v polovině 19. století vzrostla poptávka 
po kvalitních granitoidních horninách. vedle 
těchto nejběžnějších typů hornin se pro stavební 
účely využívaly i další horniny, jako trachyty, 
travertiny, ryolity, diabasy, břidlice nebo čediče. 
dnešní vycházka za dekoračními a stavebními 
kameny představuje jen zlomek toho, co všechno 
můžeme na území prahy z hlediska kamenické 
práce vidět.

Náměstí Jana Palacha
první zastávku máme na náměstí Jana palacha. vévodí 
mu budovy rudolfina (J. zítek a J. Schulz, 1876–1885) 
a Filosofické fakulty (J. Sakař, 1928–1929). Filosofická 
fakulta má průčelí obloženo slovenskými travertiny 
s tesanými symboly od l. Kofránka. při stavbě rudolfina 
byla použita celá řada hornin, nejčastěji však cizí prove-
nience. Sokl kolem celé budovy, ostění vedlejších vcho-
dů, stupně bočních schodišť a podstavce sfing (autor B. 
Schnirch) u západního schodiště jsou z šedé biotitické 
drobnozrnné žuly pravděpodobně z posázaví nebo po-
vltaví. ostatní kamenné prvky v plášti budovy jsou z ho-

Budova rudolfina (J. zítek a J. Schulz, 1876–1885) na náměstí 
Jana palacha.
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vyřického pískovce (podhorní Újezd a vojice) a také 32 
soch uměleckých osobností na balustrádě hlavní římsy. 
Hrubozrnný žehrovický pískovec najdeme na spodku 
střední části jižního průčelí, rozsáhlé venkovní schodiště 
je vytvořeno z biotitické žuly z bavorských Smrčin. v inte-
riérech obou zmíněných budov je pak použita celá řada 
granitů a mramorů domácích i zahraničních.

Křižovnické náměstí
Křižovnickou ulicí procházíme na Křižovnické náměstí, 
ještě vpravo před ním může zaujmout obklad luxusního 
hotelu Four Seasons z hladce nebo diagonálně rýhova-
ných desek z božanovského pískovce.
Stojíme-li na Křižovnickém náměstí, je nutné se zmínit 
o Karlově mostě. Ten se do roku 1870 nazýval mostem 
Kamenným a stojí přibližně na místě nejstaršího pražské-
ho kamenného mostu Juditina. o stavbu Juditina mostu 
se zasloužila druhá manželka krále vladislava i., byl vy-
stavěn z pískovců pocházejících pravděpodobně z Ka-
menných Žehrovic a Petřína, křemencová a přede-
vším diabasová dlažba pocházela z okolí prahy (Chuch-
le, Braník, Karlík). Její torzo je ještě k vidění pod viničním 
sloupem (žehrovický pískovec) J. J. Bendla v rohu ve-

dle kostela sv. Františka. po zřícení Juditina mostu (1342) 
položili v roce 1357 obyvatelé prahy základní kámen 
k novému mostu, který byl dokončen v roce 1402, jeho 
stavbu řídil mistr oto, později petr parléř a vystavěn byl 
z celé řady českých pískovců (žehrovický, horoušan-
ský, zápský, hloubětínský).
Sochařská výzdoba mostu je v tomto rozsahu v evropě 
ojedinělá. Jednotlivé pískovcové sochy byly na most 
umísťovány postupně, za nejstarší je považována bron-
zová socha Jana Nepomuckého s podstavcem ze žehro-
vického pískovce. originály soch jsou dnes umístěny 
v lapidáriu Národního muzea a v sálu Gorlice na vyše-
hradě. z 31 soch je jich 29 zhotoveno z kamene – z pís-
kovců, pouze socha sv. Filipa Benitiuse je z hrubozrnné-
ho salcburského vápence.
Křižovnické náměstí vzniklo v roce 1848, vedle bronzové 
sochy Karla iv. mu vévodí Staroměstská mostecká věž 
s kopiemi soch českých králů a patronů z hořického 
pískovce podle návrhu akademického malíře T. rafla.

      

Kostel sv. Františka (1679–1689) postavil d. Canevalle 
na základech raně gotického chrámu sv. ducha podle 
plánů francouzského architekta J. B. Matheye. plášť kos-
tela, podesta a stupně schodiště jsou ze žehrovického, 
případně i hloubětínského pískovce, na portál byl po-

užit také růžový slivenecký mramor. Sochy vně kostela 
jsou rovněž z pískovce žehrovického. vnitřek kostela je 
vyzdoben sliveneckým mramorem, černým mramorem 
kosořským a šedým vlašimským. Tyto tři typy mramo-
rů lze vidět i na chodníkové mozaice s křižovnickým kří-
žem a hvězdou před kostelem.
západním směrem od Křižovnického náměstí se nachá-
zí rozsáhlý komplex budov Klementina. vznikl v letech 
1578–1730 na místě bývalého dominikánského klášte-
ra a měšťanských domů a zahrad. po zrušení jezuitské-
ho řádu (1773) sem byly soustředěny veškeré řádové 
knihovny v Čechách, knihovna Karolina a knihovna 
hrabat Kinských a to vše se stalo základem pro budou-
cí státní knihovnu. Na architektonické články budov byl 
použit převážně pískovec (žehrovický, hořický), nad 
vstupním portálem z Křižovnické ulice je vsazena des-
ka ze sliveneckého mramoru od J. palliardiho (1783) 
připomínající založení generálního semináře císařem 
Josefem ii. interiéry budov, kostelů sv. Salvátora a sv. Kli-
menta a kaplí vlašské a zrcadlové jsou bohatě zdobeny 
různými typy mramorů, mezi kterými převažuje mramor 
slivenecký.

Smetanovo nábřeží
průchodem pod Karlovými lázněmi projdeme kolem 
Novotného lávky na Smetanovo nábřeží. Na Novotného 
lávce stojí pomník Bedřicha Smetany z roku 1984 autorů 
J. Malejovského a B. Hanáka, jeho podstavec je zhotoven 
z hlinecké žuly. ve stěně Staroměstské vodárenské věže 
v sousedství pomníku lze spatřit dělovou kouli, která tu 
zůstala z doby, kdy prahu nechal svými vojsky ostřelovat 
generál Windischgrätz (1848).
dominantu Smetanova nábřeží tvoří pomník císaře Fran-
tiška i. z let 1845–1848, který patří k nejvyšším kamen-
ným pomníkům v praze (23,7 m). Navrhl ho architekt J. 
Kranner, z nehvizdského pískovce vytesal kameník K. 
Svoboda a bohatou sochařskou výzdobou opatřil sochař 
J. Max. od něho je i bronzová socha Františka i. v bal-

viniční sloup 
na Křižovnickém náměstí. 
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Socha Cyrila 
a Metoděje na Karlově 
mostě (K. dvořák,                                
1938, boháňský pískovec).
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Kostel sv. Františka (pohled 
z Karlova mostu).
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Staroměstská mostecká 
věž.
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dachýnu uprostřed. Socha byla odstraněna po vzniku 
Československé republiky v roce 1918, na své místo se 
vrátila v roce 2003.

 

Nedaleko odtud v ulici Karoliny Světlé najdeme jednu 
ze tří pražských rotund – Nalezení sv. Kříže. Byla posta-
vena kolem roku 1100 z opukových kvádříků, začátkem 
19. století jí hrozila demolice, ke které nakonec nedošlo, 
a naopak v letech 1864–1876 proběhla její obnova. vnitř-
ní prostor rotundy je až na několik zbytků fresek strohý.

Národní divadlo
Historická budova Národního divadla (J. zítek, 1868–
1883; J. Schulz, 1881–1883), jejíž základy byly položeny 
během roku 1868, se stala prvním divadlem v evropě, 
které bylo postaveno z všelidových sbírek. zásluhou 
architekta zítka je plášť budovy převážně z kamene 
(pískovce z  Kamenných Žehrovic, z  Hořicka, z dě-
čínska a v menší míře i ze Saska), sloupy arkádové chod-
by jsou žulové. za zmínku stojí, že při výběru kamene 
pro stavbu divadla nechal architekt zítek provést jedny 
z prvních zkoušek mechanických vlastností hornin u nás. 
Je známo, že budova v roce 1881 vyhořela, v letech 
1977–1983 proběhla její velká rekonstrukce, při níž byl 
použit hořický a božanovský pískovec a střecha po-

kryta těchanovickou a železnobrodskou břidlicí. pro 
vyšší váhu tašek z těchanovické břidlice musel být krov 
zpevněn vlnitým plechem. vnitřní prostory jsou vyzdo-
beny převážně leštěnými mramory a žulami, jak českými 
(mramory slezské, supíkovický, lipovský, slivenecký, 
žuly požárská, lipnická, mrákotínská, šluknovský 
syenit), tak zahraničními (bílý kararský mramor, belgický 
šedý St. anne, černý Noir Belge a Belge royal – červený, 
bíle skvrnitý, ruské mramory a mramory z bývalé Jugo-
slávie). Návštěvníkům divadla je přístupná i klenutá míst-
nost pod budovou s 22 základními kameny, které jsou 
označeny čísly. v kameni označeném číslem 3 je ulože-
na rekonstruovaná zakládací listina Národního divadla 
a listina o posledních úpravách budovy. původně se pro 
tento účel uvažovalo o čediči z bájného Řípu, ten se však 
ukázal jako příliš tvrdý pro vytesání potřebné dutiny pro 
uložení listin, byla tedy vybrána říčanská žula z lomu 
Kamenka u louňovic na Říčansku. 
Nová scéna Národního divadla vyrostla v letech 1977–
1983 pod vedením architekta K. pragra. z kamenického 
hlediska najdeme na této budově i kolem ní různě upra-
venou libereckou žulu a uvnitř zelený kubánský „mra-
mor“ (ve skutečnosti jde o hadec) verde Serrano. Tím je 
obložena i horní část budovy, ale protože je zakryta pro 
odhlučnění skleněnými tvarovkami, není hadec vidět.

Slovanský ostrov (Žofín)
původně se ostrov jmenoval Barvířský, protože tu vznikla 
v druhé polovině 18. století osada barvířů. v roce 1830 
zakoupil ostrov mlynář v. a. Novotný, který tu postavil 
restauraci s tanečními sály a lázně a nechal upravit jejich 
okolí do parkové podoby. po zdejší návštěvě arcivévody 
Františka Karla byl ostrov pojmenován na počest jeho 
manželky Žofie. od roku 1848, kdy se tu konal Slovanský 
sjezd, který vyvrcholil povstáním a následným krvavým 
potlačením pražského lidu, je ostrov také Slovanský. 
v parku najdeme sochu Boženy Němcové od K. pokor-
ného a J. Fragnera (1955) s podstavcem z dolnobřezi-
necké žuly.

                                                                                  

z roku 1960 je i socha aloise Jiráska od stejných autorů 
a rovněž s podstavcem z dolnobřezinecké žuly na Jirás-
kově náměstí, na které dojdeme po Masarykově nábřeží. 
vlevo mineme budovu Mánesa pocházející z období prv-
ní republiky s vodárenskou věží vybudovanou koncem 
16. století na jižním cípu dnešního Žofína. věž se nazývá 
Šítkovská vodárna, je vysoká 35 m a z vnější strany je oblo-
žena kvádry převážně z hloubětínského pískovce.
Jiráskovo náměstí je v současnosti jednou z nejrušněj-
ších nábřežních křižovatek, název má podle slavného 

Kašna se sochou Františka 
i (nehvizdský pískovec).
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rotunda Nalezení sv. Kříže.
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Národní divadlo (pohled ze Žofína).
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Božena Němcová 
na Žofíně (podstavec 
z dolnobřezinecké žuly).
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alois Jirásek (podstavec 
z dolnobřezinecké žuly).
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spisovatele, který v nárožním domě za pomníkem žil 
od roku 1903 až do své smrti v roce 1930. veřejné dis-
kuse o architektuře prahy rozpoutala stavba na rohu 
náměstí a rašínova nábřeží – Tančící dům, dokončený 
v roce 1996 (název je odvozen z tvaru dvou nárožních 
věží, které připomínají taneční pár). dům navrhl vlado 
Milunić spolu s F. o. Gehrym, interiéry pak jedna z nejú-
spěšnějších světových architektek eva Jiřičná. 

 

Palackého náměstí
dominantou je tu socha Františka palackého od a. dry-
áka a S. Suchardy (1909–1912), jejíž základní část včetně 
samotné postavy je z požárské žuly. za okupace byl 
pomník odstraněn, ale jeho jednotlivé části tajně uscho-
vány v obecním dvoře za invalidovnou. po válce se ne-
podařilo najít všech 245 kusů neporušených, proto byl 
pomník sestaven do původní podoby pomocí náhrad-
ních částí z blatenské žuly.
Na místě starého podskalí a výtoně vznikly podle ná-
vrhu architekta B. Hypšmana v letech 1924–1929 dva 
komplexy budov – Ministerstvo zdravotnictví a Mini-
sterstvo práce a sociálních věcí. Jejich vnější výzdoba 
je ze slovenských travertinů (žlutý z vyšných ružbachů 
a bílý ze Spišských vlachů), uvnitř se setkáme s krko-
nošským, křtinským, kosořským mramorem a s is-

trijským organodetritickým mramorem aurisina (stup-
ně schodiště). 
Mezi oběma budovami, na náměstí pod emauzy, stojí repli-
ka legionářského pomníku „praha svým vítězným synům“. 
autorem původního pomníku (1928–1932) byl B. Hypšman 
spolu s J. Mařatkou (návrh bronzových plastik ženy – „vlast 
s praporem“ – a sedmi našich, ruských a francouzských legi-
onářů), nacisté ho v době okupace nechali odstranit. Tvořil 
ho monolit z mrákotínské žuly – zbytek prvního mono-
litu určeného pro 3. nádvoří pražského hradu, který se však 
zlomil. dnešní monolit (výška 10,5 m) je ze žuly požárské, 
spodní část pomníku tvoří železobetonové jádro obložené 
tmavým pyroxenickým gabrem impala z jižní afriky. 

Databáze dekoračních a stavebních  
kamenů České republiky
přestože se na pražských stavbách uplatnily a v současnosti 
často dále uplatňují zahraniční materiály, je třeba znovu po-
ukazovat na krásu a rozmanitost českého přírodního mate-
riálu. z toho důvodu byla vytvořena a stále je doplňována 
databáze dekoračních a stavebních kamenů České repub-
liky, která je veřejně přístupná na internetových stránkách 
České geologické služby (www.geology.cz). 

Přehled zmíněných hornin
Na závěr tohoto průvodce je uveden stručný přehled 
hornin, o kterých byla zmínka během dnešní procházky 
po dekoračních a stavebních kamenech prahy. Horniny 
jsou uvedeny pod svými obchodními názvy tak, jak se 
používají v kamenickém odvětví.

Granitoidy
Sedlčanská žula
amfibol-biotitický granodiorit až granit s vyrostlicemi bí-
lého živce až 15 mm velkými, homogenní hornina, místy 
obsahuje tmavší jemnozrnné uzavřeniny, hůře leštitelná. 
v současnosti je v provozu lom vápenice, vrchotovy Ja-
novice a Solopysky. Středočeský plutonický komplex.

Povltavská žula 
Střednězrnitý amfibol-biotitický až biotit-amfibolický gra-
nodiorit s častými tmavými uzavřeninami. Těžila se v Hři-
měždicích, zvíroticích, u líchov a Chramost (chramostská 
žula má tmavší odstín). Středočeský plutonický komplex.

Požárská žula
Biotitický leukokratní křemenný diorit (trondhjemit), 
občas obsahuje menší, ostře ohraničené, jemnozrnné 
tmavé (biotitové) uzavřeniny. dobře leštitelná, násled-
kem větrání biotitu žloutne až hnědne. požárské lomy 
patřily panství konopišťskému (původní název konopišť-
ská žula). v současnosti se těží v Krhanicích. Středočeský 
plutonický komplex.

Nečínská žula
Má podobné složení jako požárská žula. dosud se u Ne-
čína těží. Středočeský plutonický komplex.

Říčanská žula
Středně až hrubě zrnitý, biotitický, s malým množstvím 
muskovitu, porfyrický (narůžovělé vyrostlice živců) granit, 
místy s tmavými uzavřeninami. Hůře leštitelná, proto se 

Šítkovská vodárna 
(hloubětínský pískovec).
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Tančící dům (zvaný také 
Ginger a Fred).
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pomník legionářům na náměstí pod emauzy (požárská žula).
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používala především na dlažbu a kvádrové práce, případ-
ně na náhrobky a pomníky. Někdy byla tato žula nazývána 
kosteleckou. Nejmladší intruze středočeského plutonické-
ho komplexu. Těží se v lomu Horka u Žernovky.

Světelská (dolnobřezinecká) žula
drobně až středně zrnitý granit, navětralý, má žlutavou 
barvu a je oblíbený pro svůj teplý odstín, v čerstvém sta-
vu je světle- až šedomodrý. Těží se v lomu Horka u dolní 
Březinky. Moldanubický plutonický komplex.

Lipnická žula
drobně až středně zrnitý biotitický granit „namodra-
lé“ barvy. Těží se v lomech v okolí lipnice nad Sázavou 
a dolního města. Moldanubický plutonický komplex.

Mrákotínská žula
Středně až drobně zrnitý granit, místy drobně porfyrický, 
dvojslídný až muskovit-biotitický. Místy bývá nažloutlý 
až narezavělý, což může být způsobeno buď navětráním, 
nebo jde o barevně odlišnou facii. Těží se u Mrákotína 
a Sumrakova. Moldanubický plutonický komplex.

Hlinecká žula
drobnozrnný biotitický až amfibol-biotitický granodio-
rit, s ojedinělými tmavými, bazickými peckami (do 5cm) 
nebo aplitovými žilkami do 2cm. Je pevný, trvanlivý, do-
byvatelný ve velkých blocích. Těží se v lomu Matula Hlin-
sko. Železnohorský plutonický komplex. 

Liberecká žula
Hrubozrnný dvojslídný granit s vyrostlicemi růžových až 
světle červených ortoklasů (obrůstány často bělavým 
plagioklasem), s našedlým křemenem a tmavým bioti-
tem, většinou homogenní, místy tmavé šmouhy a uza-
vřeniny, světlé pegmatitové skvrny. Bývá řídce a pravi-
delně rozpukána (někdy porušena strmě ukloněnými 
tektonickými zónami), lze ji tedy vylamovat i ve velkých 

blocích. Těží se na liberecku, např. u ruprechtic. Krko-
nošsko-jizerský pluton. 

Bubovický syenit
drobně až středně zrnitý tmavý diorit. lom u Bubovic na pří-
bramsku byl opuštěn v roce 1978 a později rekultivován. 

Šluknovský syenit
pyroxen-amfibolický dolerit s ofitickou strukturou, obsa-
huje lištovitý plagioklas (délka až 0,5cm). Těží se ve šluk-
novském výběžku.

Pískovce
Hořický pískovec
Narezavělý nebo nazelenalý křídový pískovec, převážně 
jemnozrnný. obsahuje přes 90 % křemene, zrna jiných 
minerálů (glaukonit, živce, slídy, těžké minerály) podruž-
ně až vzácně. Mezerní hmota je tvořena směsí kaolinitu, 
illitu a křemenného prachu. Těží se u podhorního Újezdu 
mezi Jičínem a Hořicemi.

Božanovský pískovec
Bělošedý, rezavě šmouhovitý, hrubě zrnitý, křemenný až 
arkózovitý (živcový) pískovec jizerského souvrství, tvrdý, 
obtížně opracovatelný, odolný vůči mechanickým vli-
vům a povětrnosti, vhodný do exteriérů. Těží se v lomu 
Božanov v broumovském výběžku.

Žehrovický pískovec
Bělošedý, šedožlutý, často rezavě, světle až tmavě hně-
dočervenavě šmouhovitý či skvrnitý, převážně hrubě 
zrnitý arkózový pískovec (až arkóza) až drobnozrnný ar-
kózovitý slepenec. Těžil se v lomech na Kladensku.

Petřínský pískovec
Žlutavé, křemenné pískovce, variabilní zrnitosti, s převahou 
středně zrnitých typů. Těžil se v částečně zaniklých lomech 
v okolí petřína v praze. poblíž hloubětínského hřbitova lze 

ještě dnes najít opuštěný lom a zbytky těžby. Ta byla ukon-
čena někdy koncem 17. století, ve 20. letech 19. století byla 
údajně načas obnovena kvůli stavbě karlínského kostela.

Hloubětínský pískovec
lámal se pravděpodobně od 13. století v lomech v jižní 
části křídové plošiny na severním okraji hloubětínského 
údolí v praze. 

Horoušanský pískovec
Bělavý jemnozrnný kaolinitický křemenný pískovec 
(sladkovodní cenoman-perucké vrstvy). Těžil se do za-
čátku 2. světové války ve východním okolí prahy (Úvaly). 
dnes jsou lomy zlikvidovány.

Nehvizdský pískovec
Jemnozrnný kaolinitický křemenný pískovec mořského 
cenomanu (korycanské vrstvy). Těžil se u Nehvizd sever-
ně od Úval do 70. let minulého století. dnes jsou lomy 
rekultivovány.

Zápský pískovec
patří do skupiny kvádrových cenomanských pískovců, 
které se v minulosti těžily v severním a severovýchodním 
okolí prahy.

Mramory
Slivenecký mramor
Biodetritický (převážně krinoidový) lavicovitý sedimen-
togenní vápenec, vedle klasické růžové až červené (nej-
dekorativnější tmavě červená, dnes již vyčerpaná odrů-
da bývala obchodně nazývána rouge antique) se vysky-
tují odrůdy zbarvené hnědě, šedě, někdy i zeleně, žlutě 
nebo modře, obvykle v nepravidelné kombinaci těchto 
odstínů, hornina mimoto obsahuje bílé, šedé a výjimeč-
ně i černé nepravidelné žilky, ojediněle i skvrny. dodnes 
se těží v lomu Cikánka u Slivence na okraji prahy. Barran-
dienské paleozoikum.
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Kosořský mramor
Šedý až černý, jemně, místy až středně zrnitý sedimento-
genní vápenec, často s bílými nebo světlými žilkami, po-
měrně tvrdý, má výraznou deskovitou odlučnost, podmí-
něnou mj. občasnými vložkami vápnitých břidlic, s dob-
rou, rovnou štěpností. v minulosti se lámal v Černé rokli 
u Kosoře na okraji prahy. Barrandienské paleozoikum.

Vlašimský mramor
Bílý, místy nazelenalý, s černými žilkami, hrubě krystalic-
ký vápnitý dolomit. Nazýval se také šternberský, protože 
se těžil v okolí Českého Šternberka v posázaví.

Supíkovický mramor
Krystalický vápenec středně až hrubě zrnitý, šedý, šedo-
bílý až bílý, většinou se šedými (grafi t) nebo světle hně-
dými (fl ogopit) neostrými pruhy a šmouhami, občas se 
v něm vyskytují neostré a nepravidelné cizorodé uzavře-
niny. Těží se na Jesenicku.

Lipovský mramor
lipovské mramory jsou jemně až středně zrnité (tma-
vé typy jemnozrnnější než bílé) a podle barvy a textury 
děleny do tří odrůd: lipovský bílý (čistě bílý nebo bílý, 

jemně šedě žilkovaný), lipovský pruhovaný nebo šedý 
(světle a tmavě šedě až černě, obvykle pravidelně více-
méně výrazně pruhovaný) a lipovský tmavý nebo černý 
(tmavě šedý až černý, někdy až namodralý, obvykle bíle 
až světle šedě skvrnitý a žilkovaný). Tmavé zabarvení je 
způsobeno grafi tem. Těží se v okolí Horní a dolní lipové 
na Jesenicku.

Krkonošský mramor
Jemnozrnný, buď tmavě šedý nebo čistě bílý, také na-
růžovělý nebo krémový krystalický vápenec, má hnědé, 
růžové, zelené a (bílý) žluté žilky, bílé, zelené a šedé pru-
hy, tmavé skvrny a šedé obláčky. Těžil se v okolí Hříběcích 
Bud u Strážného.

Křtinský mramor
Byl označován za jeden z nejkrásnějších moravských 
mramorů. vyskytoval se ve třech barevných podobách: 
1. stejnorodý nebo žilkovaný, šedý, narůžovělý nebo i na-
žloutlý, 2. načervenalý až hnědočervený či pestrý, jemně 
bíle a červeně žilkovaný, 3. brekciovitý vápenec, tvořený 
hlavně červenými, ale i zelenými a žlutými úlomky, bíle 
žilkovaný. v současnosti se těží už jen na ložisku Březina 
u Křtin pouze pro drcené kamenivo a na výrobu vápna. 

Barrandienský diabas
Bazický vulkanit (dolerit) s ofi tickou strukturou, který je hru-
běji krystalický než nejběžnější bazalty. Tmavá masivní hor-
nina, jejíž minerální složení je klinopyroxen, plagioklas, chlo-
rit, kalcit, analcim. Mívá kalcitové žilky. Těžil se jihozápadně 
od prahy (Chuchle, Karlík, rovina) a také na Berounsku.

Těchanovická břidlice
Jílovitá břidlice patří do středního pásma (střelensko-
-mokřinsko-heřmanického) moravskoslezského kulmu, 
tvořeného moravickými vrstvami. Štípatelné břidlice 
této oblasti jsou nemetamorfované nebo jen slabě me-
tamorfované, tmavošedé až černé, tence vrstevnaté a ví-
ceméně dobře a rovnoploše štípatelné, tvořené převáž-
ně křemenem, sericitem, chloritem a tmavým pigmen-
tem. Řada lomů se vyskytuje na opavsku. 

Železnobrodská břidlice
Jemnozrnný až celistvý chlorit-sericitický fylit, s hedváb-
ným leskem, na plochách břidličnatosti je narezavělý. 
obsahuje čočky nebo žilky křemene a pyrit. Těžila se 
v severním okolí Železného Brodu.

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

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