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Hlavní město Praha

GPS: 49°58‘20“N, 14°24‘1“E

Zdeněk Kukal

Čas: 4 hod.
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1. most přes Vltavu  2. zářez silnice, letenské souvrství  3. obří konkrece v letenském souvrství  4. okraj závistského přesmyku
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Úvod 
 Vycházka vás zavede na jižní okraj hlavního 

města Prahy. Město je postaveno především 
na geologickém podkladu z prvohorních hornin. 
Největší část, včetně území Hradčan a Vyšehradu, je 
z ordovických pískovců, prachovců a jílových břidlic.

 Krásný a poučný odkryv ordovického sledu 
je v zářezu silnice na pravém břehu Vltavy naproti 
Zbraslavi.
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Vybavení
Není nutné s sebou brát nic zvláštního, rozhodně geolo-
gické kladívko, notes, někdo má jistě i geologický kompas 
a zabezpečenou lahvičku zředěné kyseliny chlorovodíkové.

Charakter krajiny
Charakterizujte krajinu s jejím reliéfem.
Krajinou protéká vltava. Její koryto je proti proudu hlub-
ší, se strmějšími svahy, po proudu severním směrem se 
její niva rozšiřuje. Krajina je typickou pahorkatinou. 
Na pravém břehu jižně od zbraslavského mostu je zná-

mý vrch Hradiště s keltským oppidem. Má téměř charak-
ter tabulové hory.

Průzkum lokality
zaměřte se na lokalitu. pozor, je tu silnice a na ní někdy 
silný provoz!
vidíme jeden z nejkrásnějších profilů, je 400 m dlouhý,  
končí až u mostu na kraji Břežanského údolí.
A. pohled z chodníku. odkryv je tvořen vrstvami. Jde 
tedy o sedimenty. zvrstvení je zcela zřetelné. vrstvy jsou 
ukloněny. Kde je nadloží a kde podloží?
v horní části profilu jsou nezvrstvené nepravidelné ma-
sivní útvary. Ty prozkoumáme později.
B. přiblížíme se k odkryvu. rozpoznáme dva druhy hornin. 
Jeden tvoří pevnější vrstvy, druhý rozdrobené, rozpadlé. 
Jejich střídání v profilu je docela pravidelné, po 10–15 cm.
C. použijeme lupu. pevnější vrstvy jsou hrubozrnnější, 
je to pískovec, vidíme jasně zrnka křemene. Ještě jsou 
v něm světlé šupinky a tmavé šmouhy. rozpadající se hor-
nina má méně zrnek křemene, je daleko jemnozrnnější, 
místy se šupinkami slídy. zřejmě převládá prach a jíl. pro-
to pojmenujeme sediment prachovcem. Máme základ-
ní poznatek: Střídají se zde pískovce a  prachovce.  
Jak vypadají hranice mezi vrstvami, jsou ostré?  

podrobné pozorování: Ne, spíše pozvolné, nepravidelné, 
uzlovité, někde do sebe vrstvy přecházejí chodbičkami, 
šmouhami, závalky. Na spodní straně pískovcových vrstev 
jsou nepravidelné textury, hrbolky, brázdy i chodbičky.  
Jsou výsledkem bioturbace, tj. přepracování sedimentů 
organismy na dně.
Co to znamená? asi byla sedimentace pomalá, 
organismy měly čas pořádně sediment „přeorat“.
D. Našel někdo zkamenělinu? pěkně zachovalou asi 
ne. ale tady je něco bělejšího, mohly by to být úlomky 
nějakých schránek. Kápneme kyselinu chlorovodíkovou – 
mírně šumí, je to kalcit, asi zbytek schránky ramenonožce.
E. Ještě jsme všechno neurčili: Kousek výš jsou svět-
lejší útvary, poněkud nepravidelné, docela ostře 
omezené. opatrně kousek odklepneme. Je světlej-
ší, jemnozrnný, ale lupou vidíme drobné krystalky. 
Nešumí!  Bude to nějaký uhličitan, ale v terénu jej 

drcené a ohnuté vrstvy v blízkosti závistského přesmyku.

dva druhy sedimentů křemene pískovce (masivní vrstva)  
a droby (rozpadavá vrstva).

Načrtněte styk dvou vybraných vrstev –  
křemenných pískovců a drob.Fo
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další průvodce pro výlety do terénu lze stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:

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

určit nemůžeme (později chemická a rentgenogra-
fi cká analýza určily, že jde o dolomit a ankerit – po ná-
vratu do školy najděte ve slovníku jejich složení). 
Tomuto útvaru říkáme konkrece. vznikly druhotně srá-
žením minerálu, mají odlišné složení než okolní hornina. 
Malé konkrece jsou zcela běžné, tohle jsou však skuteč-
ně obří konkrece. 
F. Stáří sedimentů. Nemáme zkameněliny, nemůžeme 
ho tedy v terénu určit. ale tyto sedimenty známe z prahy, 
třeba z vyšehradu. patří letenskému souvrství ordovické-
ho stáří (víme, že ordovik je částí starších prvohor).
G. Už víme skoro všechno, ale to nejdůležitější ješ-
tě ne. Kde a  jak se tyto sedimenty usazovaly? 
Jak vysvětlíme docela pravidelné střídání hrub-
ších a  jemnějších usazenin? To už je otázka, kterou 
se zabývají odborníci. pro lepší představu: Třeba v kar-

patském fl yši vzniká toto střídání rychlým uložením 
hrubšího materiálu kalným, tzv. turbiditním proudem. 
Hranice mezi vrstvami jsou však ostré a vrstva hrubšího 
sedimentu se nahoru zjemňuje. To v našem případě ne-
platí. Máme ale jinou možnost. Řeky ústící do moře pře-
ce přinášejí střídavě hrubší a jemnější suspenzi, tak jak se 
střídá povodeň a nízký stav vody. Takže ty hrubší vrstvy 
se usadily za povodně a jemnější za nízkého průtoku. 
a MÁMe To! letenské souvrství na naší lokalitě je měl-
kovodním sedimentem usazeným nedaleko od ústí 
řeky, možná v její deltě. Sedimentologové dokonce 
vymysleli název pro sedimenty usazené tímto způ-
sobem: inundity (ze slova inundace – zaplavení). 
zapíšeme si to do notesu. vezmeme vzorek konkrece 
do laboratoře a kousky schránky ramenonožce, snad nám 
to určí paleontolog.

H. Co člověk? Jak tady zasáhl? v tomto přípa-
dě je to jasné, silnice je spojkou Modřan se zbrasla-
ví po pravém břehu vltavy. Co s kamením ze zářezu?  
pevnější sedimenty se mohly použít na štěrk, ale nevím, 
nevím. Na protějším břehu je velkolom, kde drtí daleko 
lepší štěrk ze starohorních drob.

obří karbonátová konkrece.
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Načrtněte pozici obří konkrece v profi lu letenského souvrství.
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