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VYCHÁZKY

SPRAŠOVÁ ROKLE

Kralupy nad Vltavou
Zeměchy

Sprašová rokle u Zeměch
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Středočeský kraj

GPS: 50°13‘60“N, 14°16‘0“E

Václav Ziegler

Čas: 1 hod.
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1. ŽST Zeměchy  2. výhled na Pražskou plošinu se sprašovými roklemi  3. výchozy kladenského souvrství (karbon)  4. a 5. PP Sprašová rokle u Zeměch
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VYCHÁZKY

Úvod
 do zeměch se dobře dostanete lokálkou 

z Kralup nad vltavou (směr Slaný). Nebo jede 
od vlakového nádraží v Kralupech na náměstíčko 
do zeměch (zeměchy jsou administrativní 
součástí Kralup) také místní autobusová doprava. 
od vlakové zastávky se k rokli dostanete 
po silnici k jihu, která vás dovede na náměstíčko 
pod kostel. odtud budete pokračovat vpravo 
ulicí v rokli asi 50 m ke značce Slepá ulice, kde se 
cesta rozděluje. dřevěný ukazatel vás i nadále 
navádí vpravo (je tam i značka zvláště chráněné 
území a vysvětlující tabule) k přírodní památce, 
do Sprašové rokle u zeměch. až projdete roklí, 
opět se vrátíte stejnou cestou na náměstíčko 
k autobusu nebo na sever obce k vlakové 
zastávce. 

 Vycházka vás zavede do nejlepšího 
přirozeného odkryvu ve spraších 
ve středních Čechách a dnes i v Praze. 
pražské lokality spraší jsou dnes už zaniklé nebo 
tak nezřetelné, že konat sem krátkodobou 
exkurzi se nevyplatí. zdejší rokle představuje  
skutečně hluboký zářez v této naváté hornině 
starších čtvrtohor (pleistocénu). Spraš zde 
dosahuje mocnosti přes deset metrů. Navíc si 
zde můžete odebrat dost vzorků, ne snad 
z profilu samého, ale z opadu, který je na dně 
rokle hojný. 

 A ještě doporučení: Rokli nenavštěvujte 
alespoň tak tři až čtyři dny po dešti, byli byste 
hrozně zablácení! a nezapomeňte, že se 
pohybujete v území, které je chráněno především 
z hlediska živé přírody! 
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Sprašová rokle u zeměch.
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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 strukturu spraše na mís-
tě samém. dobré je také s sebou mít zabezpečenou 
lahvičku octa (8 %). a také fotoaparát. Ten se vám tady 
bude hodit. 

Charakter krajiny    
Zeměchy a  jejich sprašová rokle se nacházejí 
na  severním okraji mírně zvlněné Pražské plo-
šiny (soustava Kladenská tabule), charakterizované 
převážně plochým reliéfem s mírnými, táhlými vyvý-
šeninami a nečetnými zářezovými roklemi. Jednou 
z takových roklí je i místo naší vycházky. Jde o typicky 
zemědělskou a ovocnářskou krajinu severozápadně 
od prahy. z vyvýšenin lze při dobré viditelnosti pře-
hlédnout značnou část zdejší krajiny. Nyní však pojď-
me do rokle!

Průzkum lokality
vstup na lokalitu je sevřen malými domky, jejich dvorky 
a zahrádkami a končí zde v kanalizaci sběrná struha, kte-
rou je odváděna voda při deštích. proto opatrně projde-
me tuto partii po březích struhy a po cca 20 metrech se 
dostaneme k prvnímu výchozu hornin. Je po naší pravé 
straně v zarostlém svahu.
1. Ve stěně zde vycházejí arkózové pískovce a po-
lymiktní slepence svrchního karbonu kladenské 
pánve (kladenské souvrství – stáří svrchní westfal, 
cca 300 mil. let). zdejší arkózové pískovce obsahují 
značný podíl bělavých živců a ve slepencích převládá 
křemen a tmavé valouny buližníků, což svědčí o delším 
a patrně opakovaném transportu. i na tak malé ukázce 
je dobře patrné střídání vrstev různé zrnitosti. zakresle-
te si zdejší malý profil a pokuste se ho i vyfotografovat. Spraš.
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při zdejším zastínění to není maličkost. pod profilem si 
pak můžete sebrat i odpadlý vzorek.       
2. pokračujeme roklí dále a za dalších deset až pat-
náct metrů se dostaneme do vlastní sprašové rokle. 
zde jsou stěny dobře očištěné od vegetace, takže mů-
žeme velmi dobře pozorovat zdejší profil. Spraš zde 
dosahuje mocnosti přes deset metrů. Spraš je klas-
tický (úlomkovitý) sediment (usazená hornina) 
navátého (eolického) původu. Její materiál je 
dobře vytříděný, velikost většiny částic je velká 
0,03–0,06 mm. Skládá se z křemenného materiálu 

s hojnou jílovitou a vápnitou příměsí. Spraše vznikaly 
vyvátím jemnozrnného materiálu z teplých i stu-
dených oblastí bez rostlinného pokryvu, ležících 
v předpolí kontinentálních ledovců.            
3. zaměřme se na spraš jako takovou. Určitě si zde každý 
může vzít do ruky kousek opadlé spraše. Na profilu i vzor-
ku vidíme charakteristické vlastnosti této horniny. Spraš 
je nevrstevnatá, rozmělnitelná v prstech a  je svět-
le okrové barvy. ve spraši se nacházejí drobné vápnité 
konkrece, cicváry (tady jsou vzácné, ale dají se nalézt). při 
pohledu na profil samotný je ještě více patrný její nevrs-
tevnatý charakter a odlučnost v kolmých hranolovitých 
tvarech. Na sebraných vzorcích můžete objevit i dutinky 

po koříncích rostlin s vyloučeným bělavým až bílým 
uhličitanem vápenatým. Na stěnách spraše můžete 
dobře pozorovat i tvary zvětrávání podobné aeroxystům 
(voštinám), které známe z pískovcových skalních měst. 
Tyto však nemusí přežít  větší liják. Nezapomeňte si vzít 
vzorek spraše a vyfotografovat stěny rokle!   
4. Ještě jedna zajímavost. Na stěně spraší jsou patrné 
tmavé horizonty tzv. pohřbených půd. Jsou tři. Jak 
vznikly? Musíme si napřed říci, že hlavní část zdejších 
spraší patří risské době ledové (glaciálu). Je to ta spodní 
část. v horní části sledu jsou ony tři zmíněné horizonty fo-
silních neboli pohřbených půd. Ty vznikaly tak, že na čas 

přestal vát vítr, který spraše přinášel, a v tom „bezvětří“ 
došlo k vytvoření půdy. pak opět začal vítr vát a tvořila 
se spraš. půjdeme-li od spodu, tak nejspodnější horizont 
pohřbené půdy tvoří tmavě hnědá lesní půda, která od-
povídá teplejšímu a vlhčímu období riss-würmské doby 
meziledové (interglaciálu). dva vyšší tmavě hnědošedé 
půdní horizonty ve svrchní poloze spraše odpovídají 
teplejším výkyvům v době ledové (würm) a nazýváme 
je interstadiály. Celý profil zakončuje už současná půda, 
k níž patří i povrchová vrstva ornice. Určitě si polohy 
půdních horizontů zakreslíte a vyfotografujete. Možná 
že pod stěnou najdete i odloupnutý vzorek fosilní půdy. detail spraše.

Horizont fosilních půd.

Stěna rokle.

Kladenské souvrství.
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Ještě jedno důležité upozornění: spraš i fosilní půda jsou 
velmi křehké, proto je balte opatrně do většího množství 
papíru. Hodila by se i menší pevná krabička, ve které by 
byly horniny v bezpečí. 
5. a ještě něco. v závěru rokle najdeme profi l sou-
časnou půdou. Je to pravá černozem. rozpadá se 

na jemně hrudkovitý materiál. i zde si odeberte vzorek, 
třeba do přinesené lahvičky. a vyfotografujte si to!  
a to je konec dnešní vycházky. opatrně se vrátíme 
na náměstíčko či železniční zastávku, odkud odjede-
me do místa školy s pocitem dobře vykonané práce 
a s dobře prožitým exkurzním časem.

Úkoly a otázky 
Shromáždíme všechny vzorky, nákresy i fotografi e, kte-
ré jsme během vycházky připravili. Určitě si připravíme 
i nákres trasy vycházky se zakreslenými zastaveními, 
kdyby si někdo chtěl tuto trasu projít. a také:
1. Určete si všechny přinesené vzorky z vycházky a řád-
ně je popište! a prostudujte si doporučenou literaturu 
(viz str. 129). 
2. Nakreslete si plánek vycházky a vyznačte do něj vaše 
zastavení a místa sběru vzorků.
3. Teď už nebude velká práce dát dohromady škol-
ní výstavku se stanoveným popisem exponátů.

Současná černozem.

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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