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Hlavní město Praha 

GPS: 50°7‘0“N, 14°24‘39“E

Václav Ziegler

Praha-Troja,  
zoologická zahrada

Praha
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1. horniny proterozoika  2. vrása v proterozoických horninách  3. porucha  4. diskordance proterozoikum–ordovik  5. popelové tufy diabasu 
6. sedimentární železné rudy  7. štěrkopísky Vltavy  8. restaurace  9. Jurkovičovy domky
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Trojská kotlina.
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K pražské zoologické zahradě v Troji vás celkem ochotně 
zaveze linka městského autobusu 112 od stanice metra 
C Nádraží Holešovice. Vystoupíte z něj před hlavní bra-
nou do zoologické zahrady a poté, co si zakoupíte vstu-
penky a projdete turnikety, se již můžete věnovat nejen 
zoologickým, ale i geologickým poznatkům. 

Vybavení
Myslím, že ani v zoo by neměli pochopení, kdybyste si 
tentokráte s sebou vzali geologické kladívko. Pracně 
zde totiž zpevnili svahy a kromě toho, pod zpevněný-
mi svahy je spousta drobného materiálu, z něhož si 
těch pár vzorků můžete odnést. Takže si hlavně vez-
měte tužku, zápisník, skládací či pásmový metr, staré 
noviny (na zabalení sebraných geologických vzorků)  
a lupu, abyste si mohli prohlédnout horniny a minerá-
ly na místě samém. Dobré je také s sebou mít zabez-
pečenou lahvičku octa (8 %). A také fotoaparát. Ten se 
vám tady bude hodit daleko nejvíce!

Charakter krajiny
Pražská zoologická zahrada v Troji se nachází na 
svazích na pravém břehu Vltavy. Však se také Vl-
tava silně podílela na vytvarování zdejšího údolí 
a dodnes se na něm podílí, i když se člověk všelijak 
brání. Co jiného jsou zdejší povodně, než jenom dal-
ší modelace stávajícího povrchu. Na strmých stráních 
jsou dobře odhaleny podložní horniny, převážně pro-
terozoické (starohorní). Na jejich úpatí se rozprostírá 
niva Vltavy, která pokračuje  na levém břehu Královskou 
oborou (tzv. Stromovkou). Ovšem levý břeh pod Sedle-
cem je stejně tak skalnatý jako zdejší břeh pravý. Tímto 
skalnatým údolím pokračuje Vltava směrem k severu.

Průzkum lokality
Po vstupu do zoologické zahrady se dáte cestou po-
dél výběhu pandy červené a výstavních klecí exotic-

Úvod
 Exkurze nás zavede do pražské zoologické zahrady, která je svým položením vhodná i ke studiu 

geologie. Naše exkurze bude navíc zdůrazněna dvěma geologickými naučnými stezkami, které jsou v pražské zoo 
otevřeny. První se jmenuje Po stopách dávné minulosti a druhá Stopy v čase. Obě jsou zajímavé a naši exkurzi 
vhodně doplní. Samozřejmě, exkurze se může protáhnout, jestliže do ní zařadíte i poznávání zvířecích druhů, které 
pražská zoo chová. Ale mějte na paměti, že sem jdeme hlavně kvůli geologickým poznatkům a zajímavostem.
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a luňáky. Za touto voliérou je cesta Zakázanka, kde 
začíná i naučná stezka Po stopách dávné minulosti. 
V zimě bývá sice uzavřena, ale požádáte-li vedení za-
hrady, určitě vám vstup na cestu povolí. Za vyzděným 
svahem se již otevírá defilé zdejších hornin.
1. V zářezu cesty vystupují proterozoické (starohor-
ní) horniny kralupsko-zbraslavské skupiny, hlavně 
šedé prachovce s vložkami drob, místy prokřeme-
nělé a přecházející až do šedých buližníků. Prachov-
cové polohy regionální metamorfózy se projevují hlavně 
vznikem minerálu sericitu, který dává plochám foliace 
matně lesklý povrch. Sericit je minerál patřící do příbu-

zenstva muskovitu a je hojný hlavně v slabě metamor-
fovaných (přeměněných) horninách a také na rudních 
žílách. Nezapomeňte si sebrat vzorek! Zatímco prachov-
ce jsou velmi jemnozrnné, vložky drob jsou mnohem 
hrubozrnnější a při prohlídce vzorku lupou určitě zjistí-
te, že se skládají nejen z drobných úlomků křemene, ale  
i dalších součástí, ano i hornin. Ani tady si nezapomeňte 
sebrat vzorky prachovců a drob.      
2. Vrstvy prachovců a drob jsou často detailně 
zvrásněné, vrásy bývají překoceny k východu. To ale ře-
šit nemusíte. Na skalním profilu se vám ukáže  krásná vrá-
sa, kde zejména její antiklinála (vrchol vrásy) je velmi 
zřetelná. Synklinála (sedlo vrásy) tolik sice zřetelná není, 
ale půjdete-li zrakem od vrcholu vrásy dolů, synklinálu 
zcela určitě objevíte. Tyto útvary vznikaly během vrásně-
ní, toto bylo vrásnění kadomské (proběhlo na konci 
proterozoika), během pomalého posunu zemských de-
sek k místu subdukce, tj. k místu podsouvání jedné tek-
tonické desky pod desku druhou. I zde je foto nutné!

3. O pár metrů dál objevíte poruchu v zemských vrst-
vách. Ta porucha se vyznačuje silně porušenými 
horninami proterozoika. Prachovce a droby jsou  
v ní doslova rozmačkány a jsou silně zjílovatělé. Tato 
porucha vznikla až během vrásnění variského, které  
u nás proběhlo ve svrchním devonu a spodním karbonu,  

Cesta Zakázanka.
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Vrása v prachovcích.

Fo
to

 V
. Z

ie
gl

er



5

VYCHÁZKA
Pr

ah
a-

Tr
oj

a,
 z

oo
lo

gi
ck

á 
za

hr
ad

a

a podle této poruchy byly mladší, ordovické vrstvy za-
klesnuty mezi dvě desky starších hornin. Už tady se se-
tkáte s ordovickými vrstvami. Foto nutné. 
4. Na proterozoické (starohorní) vrstvy skloněné 
k SZ se s výraznou úhlovou diskordancí (čili ne-
souhlasně) usadily ordovické vrstvy. Jejich sled 
začíná pevným, hrubě vrstevnatým, polymiktním 
(složeným z valounů různých hornin a minerálů) 
slepencem s nevytříděným a různorodým valouno-
vým materiálem (žilné křemeny, nápadně černé buližní-
ky, proterozoické droby i prachovce a vzácně i valouny 
kyselých žilných vyvřelin – ryolitů). Slepence, v celko-
vé mocnosti asi 70 cm, ve svahu nápadně vystupují  
a vrstevní plochy názorně ukazují uložení a tvar valounů.  
S těmito slepenci se na naší exkurzi ještě setkáte a jsou 
zde místa, kde vám budou připomínat i uměle vytvo-
řenou valounovou zeď. Určitě si to tady vyfotografujte! 
Třeba se vám podaří najít malý vzorek slepence (jsou 
tu), či alespoň valoun vypadlý ze slepence.
5. V nadloží slepenců spočívají nahnědlé až nafia-
lovělé tence vrstevnaté vulkanoklastické hor-
niny. Jsou to popelové tufy (sopečné vyvrženiny)  
se zrny pyroklastického křemene a jsou nápadně pestré.  
Jejich úlomků je dostatek, ale i tak si je vyfotografujte!  

A doufám, že si všechno zaznamenáváte do poznámko-
vého bloku! 
6. Vrstevní sled ordovických hornin pokračuje 
asi 1 metr mocnou polohou usazených železných 
rud (sedimentární železné rudy). Jsou nápadné 
svým červeným zbarvením. Najdete je téměř na úrov-
ni cesty a tu a tam leží i malý kousek této železem bo-
haté rudy. Obsahuje totiž přes 50 % železa a v minu-
losti byla základem našich železných hutí mezi Plzní, 
Kladnem a Prahou. Hlavním minerálem je hematit 
(krevel), který zvětráváním přechází v limonit 
(hnědel). Místy rudu prostupují křemenné a karbo-
nátové žilky. Nezapomeňte si vzít malý vzorek zdejší  
rudy a vyfotografovat či zakreslit si polohu. 
7. Dále se vrstevní sled ordoviku opět opakuje a je 
možná zřetelnější než ve směru od velké dravčí vo-
liéry. Je opět ukončen zřetelnými bazálními slepenci 
a dále pokračují proterozoické prachovce a droby. 
Ještě než dojdete k restauraci, všimněte si ve stráňce 
nad cestou štěrků a štěrkopísků vltavské terasy 
z doby mindelského glaciálu (mindelská ledo-
vá doba). Díváte se tady na uloženiny vltavské 
terasy (ano, tak vysoko tekla Vltava ve starších 
čtvrtohorách), terasy vinohradské. Snažte se určit 
materiál zdejších valounů, budou to nejspíše valouny 
křemenů a tmavých buližníků a třeba se vám podaří 
najít i valouny jiné, které budete muset určit. Zakresle-
te si polohu terasy a vyfotografujte ji!
8. U restaurace končí stezka Zakázanka a také zdejší  
naučná stezka. Určitě už máte spoustu poznámek, 
naše exkurze však ještě nekončí.
9. Sejdeme totiž po cestě podle výběhu vlků (nestrkejte 
jim prsty do tlamy, jsou to přece jenom divoká zvířata), 
klecí sov a okolo sibiřského tygra a levharta mandžuské-
ho (velmi vzácná zvířata) k Jurkovičovým domkům, kde 
je také občerstvovna. Tady začíná nejen druhá naučná 
stezka zoo, nazvaná Stopy v čase, kde se dozvíte mnohé 
z vývoje života na Zemi i s pěknými ukázkami, ale projde-

te si opět profil od proterozoických prachovců a drob 
přes ordovické slepence a zpět k horninám prote-
rozoika. Půjdete také okolo místa, kde se zjevoval 
dobrý duch pražské zoo v podobě mourovatého 
kocoura. Už není, ale snad se brzy zjeví jeho další podo-
ba. Naši exkurzi ukončíme opět u velké voliéry dravých 
ptáků a záleží už jen na vás, budete-li pokračovat v ex-
kurzi zoologické. Ani zoologie není nikdy dost! A kreslete  
a fotografujte! A sem tam si seberte vzorek!   

Úkoly a otázky po exkurzi nikoliv  
už v terénu, ale ve škole 
Shromáždíme všechny vzorky, nákresy i fotografie, kte-
ré jsme během exkurze připravili. Určitě si připravíme  
i nákres trasy exkurze se zakreslenými zastaveními, kdy-
by někdo chtěl si tuto trasu projít. A také:
1. Určete si všechny přinesené vzorky z exkur-
ze a řádně je popište! A prostudujte si dopo-
ručenou literaturu. Je to velmi, velmi užiteč-
né. Daleko užitečnější než to pracně vyhledávat  
v počítači. V psané literatuře to máte jako na dlani!
2. Teď už nebude velká práce dát dohromady výstavku 
pro školu, kamarády či i rodiče, které na ni můžete po-
zvat! Hodně úspěchů, mladí přátelé!

Ordovické slepence.
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Bernard, J. H. (2000): Minerály České republiky. – Academia. Praha.
Beurlen, K., Lichter, G. (1997): Zkameněliny. – Ikar. Praha.
Habětín, V., Knobloch, E. (1981): Kapesní atlas zkamenělin. – SPN. Praha.
Chlupáč, I. (1999): Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí. – Academia. Praha.
Chlupáč, I. et al. (2002): Geologická minulost České republiky. – Academia. Praha.
Kettner, R. (1954): Všeobecná geologie, III. díl. – ČSAV. Praha.
Košťák, M. (2004): Dávný svět zkamenělin. – Granit. Praha.
Košťák, M., Mazuch, M., ed. (2011): Putování naším pravěkem. – Granit. Praha.
Kouřimský, J. (1999): Užitkové nerosty a horniny. – Aventinum. Praha.
Ložek, V. (2007): Zrcadlo minulosti. – Dokořán. Praha.
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Němec, F. (1972): Klíč k určování nerostů a hornin. – SPN. Praha.
Petránek, J. (1993): Malá encyklopedie geologie. – Nakladatelství JIH. České Budějovice.
Sejkora, J., Kouřimský, J. (2005): Atlas minerálů České a Slovenské republiky. – Academia. Praha.
Ziegler, V. (1998): Geologické exkurze po Praze a okolí. – Karolinum. Praha.
Ziegler, V. (2002): Geologická školní technika rychle a stručně. – Pedagogická fakulta UK. Praha. 
Ziegler, V. (2010): Vidím město zelené aneb Toulky pražskou přírodou. – Futura. Praha.
 

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

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

Dobrý duch pražské zoo.
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