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Čas: 2 hod.

Středočeský kraj 

GPS: 49°56‘11“N, 14°10‘69“E

Václav Ziegler
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Beroun
Karlštejn Budňanská skála
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1. pohled na Budňanskou skálu  2. hranice silur-devon  3. zvrásněné vrstvy Budňanské skály
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Úvod
 Budňanská skála patří 

v mezinárodním měřítku 
k nejvýznamnějším odkryvům hraničních 
vrstev mezi silurem a devonem. Je to 
mezinárodní parastratotyp (pomocný 
stratotyp) hranice silur-devon. Stala se jím 
podle usnesení Mezinárodní stratigrafické 
komise na zasedání 24. mezinárodního kongresu 
v Montrealu v roce 1972 a doplňuje zvláště 
některými paleontologickými daty základní 
stratotyp na Klonku u Suchomast.  
Budňanská skála je nejen významnou 
paleontologickou lokalitou, ale i učebnicí 
geologie, neboť vrstvy, které ji tvoří, byly během 
variského (hercynského) vrásnění silně 
zvrásněny. Budňanská skála je rovněž 
součástí národní přírodní rezervace 
Karlštejn, vyhlášené již v roce 1955 
a vedené pod patronací UNESCO.  
Proto je třeba dbát na to, aby skála sama  
ani její rostlinný pokryv nebyly poškozovány. 
Sběr materiálu je možný pouze v suti u silnice.  
Na silnici pozor, projíždějí zde často auta!!! Ale 
výklad je možný jak u skály, tak i z protilehlé 
strany silnice, kde je poměrně  
široký trávníkový pás. A nezapomeňte, že jste 
v chráněné krajinné oblasti Český kras, 
vyhlášené v roce 1972.

Start a cíl exkurze
Exkurze vás zavede za mezinárodně velmi důležitým, 
ale i esteticky působivým geologickým profilem – Bud-
ňanskou skálou u Karlštejna. Do Karlštejna lze nejlé-
pe dojet vlakem z Prahy či z Berouna. Od nádraží se 
dáme po silnici vpravo a pak přes most na levý břeh 

Berounky. Již od nádraží jsou patrné mohutné odkryvy 
zvrásněných vrstev Budňanské skály. Jakmile přejdete 
most, stojíte před Budňanskou skálou a exkurze může 
začít. Návrat z exkurze je stejnou cestou zpět, pokud se 
ovšem nerozhodnete pokračovat prohlídkou národní 
přírodní rezervace Karlštejn či nenavštívíte známý hrad.

Vybavení
Rozhodně si s sebou vezměte geologické kladívko (ne-
máte-li, poslouží i zednické či obyčejné). Jste na geo-
logické exkurzi a kladivo byste mít s sebou měli. Dále 
budete potřebovat tužku, zápisník, skládací či pásmo-
vý metr, staré noviny (na zabalení odebraných geolo-

Krajina okolo Budňanské skály.
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gických vzorků, případně i na nalezené fosilie) a lupu, 
abyste si mohli prohlédnout drobné minerály či fosilie 
v hornině. Dobré je také s sebou mít zabezpečenou 
lahvičku octa (8 %) pro určování uhličitanu vápenatého 
v hornině. A třeba také fotoaparát. Mohl by se vám ho-
dit! Myslím, že bude, vedle kladiva, lupy a novin na ba-
lení vzorků, zřejmě nejdůležitější pomůckou.

Charakter krajiny
Charakterizujte vlastními slovy krajinu a její reliéf !
Budňanská skála je součástí členitého území se-
verně od  Berounky, na  styku Křivoklátské vrcho-
viny a Hořovické pahorkatiny. Skála sama se nachá-
zí v údolí řeky Berounky, ale již nad ní se vypínají skalní 
útvary. Území je tvořené především vápencovými horni-
nami spodního a středního devonu a silurskými vápenci 
a bazickými vyvřelinami diabasy (bazalty). I okolí Bud-
ňanské skály a Karlštejna samého nese stopy zkrasovění. 
Vytvářejí se tady jak povrchové, tak podpovrchové kraso-
vé jevy. Vedle kaňonu Berounky je zde i úzký kaňon Bud-
ňanského potoka, v jehož horní části stojí hrad Karlštejn. 
V přirozených i umělých odkryvech se zde nacházejí čet-
né a světově proslulé geologické i paleontologické loka-
lity, krasové jevy i archeologická naleziště. Celá oblast je 
součástí Barrandienu, významné struktury hornin 
mladší starohor a starších prvohor, nazvané podle 
jednoho z našich největších vědců, francouzského 
geologa a paleontologa Joachima Barranda.
Ale pojďme už zkoumat samu Budňanskou skálu.

Průzkum lokality
Svou prohlídku započneme asi 50 m vlevo od mostu 
přes Berounku. Tady, na Budňanské skále, jsou vsa-
zeny tři bronzové desky označující mezinárodní 
parastratotyp hranice mezi silurem a devonem.
1. Co je to vlastně ten stratotyp a parastratotyp? 
Stratotyp je odkryv geologické stratigrafické jednot-
ky nebo její hranice v typickém vývoji, sloužící jako 

standard pro srovnání vrstev stejného stáří na celém 
světě. A parastratotyp je pomocný profil ke strato-
typu, doplňující některé údaje – třeba paleontologic-
ké. Řekli jsme si už, že stratotyp hranice mezi silurem 

a devonem je definován na vrchu Klonk u Suchomast 
a parastratotyp Budňanské skály ho doplňuje hlavně 
v nálezech některých typických zkamenělin.                                      
2. Budňanskou skálu buduje přídolské souvrství nej-
vyššího siluru (stupeň přídol) a lochkovské souvrství 
nejnižšího devonu (stupeň lochkov). Podívejme se 
na ta souvrství podrobněji.                 
3. Přídolské souvrství (při pohledu na sálu vlevo 
od bronzových desek) je tvořeno černošedými des-
kovitými bituminózními vápenci s hojnými vložkami 
tmavých břidlic s velmi četnými vápencovými kon-
krecemi. Ve všech typech hornin se vyskytuje  hojná 
fauna, hlavně hlavonožci „ortoceři“ a zbytky stonků 
velkých lilijic rodu Scyphocrinites. Objevují se i ulity 
plžů, misky mlžů a v břidlicích je místy hojný graptolit  
Monograptus transgrediens, vůdčí (charakteristická) 
zkamenělina pro nejmladší silur. Celý vrstevní sled  

Detailní zvrásnění přídolského souvrství.
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Rozhraní silur-devon.
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siluru je zakončen dva metry mocnou lavicí ortocero-
vých vápenců. Následující tenká vložka břidlic už obsa-
huje vůdčího devonského graptolita druhu Monograp-
tus uniformis. Na jejím spodním okraji (bázi) je hranice 
mezi silurem a devonem.    
4. Vrstevní sled lochkovského souvrství (napra-
vo od bronzových desek) začíná již zmíněnou tenkou 
vložkou břidlic a pokračuje světle šedými krinoidovými 
vápenci, které tvoří asi 1,5 metru mocnou vrstvu (lavi-
ci). Na vrstevních plochách můžeme vidět, že vápence 
jsou složeny z organické drti schránek mořských živoči-
chů, v níž převládají hlavně penízkovité články stonků 
a ramen lilijic rodu Scyphocrinites. V jejich nadloží pak 
převládají tenčeji vrstevnaté deskovité světlé a hruběji 
zrnité vápence s ramenonožci, lasturnatkami a trilobity. 
V břidličných vložkách jsou nahromaděni graptoliti.   
5. Vrstvy na Budňanské skále byly silně zvrásně-
ny během variského vrásnění. Zejména s odstupem 
(od mostu či ještě lépe přes řeku) můžeme celý odkryv 
skály  pěkně přehlédnout a všimnout si disharmonic-
kého zvrásnění. Co to je to disharmonické zvrásnění? 
Zatímco masivní lavicovité vápence tvoří jednoduché 
vrásy (zvláště nápadná je vrása v podobě písmene M 
ve východní části odkryvu), jsou tenčeji vrstevnaté 

vápence a břidlice v podloží i nadloží masivních lavic 
mnohem složitěji provrásněné. Je to způsobeno od-
chylnou vrásnitelností hornin během horotvorného 
procesu.           
6. Budňanská skála je významným paleontologic-
kým i  mineralogickým nalezištěm. Na vrstevních 
plochách se často nacházejí žíly kalcitu, rozpadající se 
do klencových krystalů tohoto nerostu. V břidlicích najde-
me i povlaky pyritu, a když rozbijeme některou z vápen-
cových konkrecí přídolského souvrství, tak i v nich drobné 
krystaly pyritu můžeme najít. Kromě pyritu se v konkre-
cích může vyskytovat i bituminózní hmota, která silně za-
páchá ropou. Zdejší vápence jsou bohaté zkamenělinami. 
Už jsme si řekli, že se tady nacházejí hlavně zkameněliny 
hlavonožců „ortocerů“ a články a někdy i stonky a další 
části těl lilijic. V suti nejsou vyloučeny ani nálezy trilobitů, 
mlžů, plžů a dalších mořských živočichů té doby.
Budňanská skála je mimořádný geologický útvar. 
Při exkurzi dbejte na to, abyste ji zbytečně nepoškodili. 
Vzorky hornin, zkamenělin i minerálů si pořizujte ze suti 
na úpatí skály. Je jí tu opravdu hodně. A hlavně fotogra-
fujte a zakreslujte! A pamatujte, že všechny nálezy jsou 
vzácné. Proto je dobře zabalte a opatřete cedulkami, 
na které napíšete, kde, kdy a kdo vzorek našel. 

Úkoly a otázky po exkurzi
nikoliv už v terénu, ale ve škole 
Shromáždíme všechny vzorky, nákresy i fotografie, které 
jsme během exkurze připravili. Připravíme si i nákres tra-
sy exkurze se zakreslenými zastaveními, kdyby si někdo 
chtěl tuto trasu projít. A také:    
1. Určete si všechny přinesené vzorky z exkurze (včet-
ně zkamenělin) a řádně je popište! A prostudujte si 
doporučenou literaturu. Je to velmi, velmi užitečné. 
Daleko užitečnější než to hledat v počítači. V psané 
literatuře to máte jako na dlani a nemusíte nic pracně 
dohledávat!
2. Nakreslete si plánek exkurze a vyznačte do něj svá 
zastavení a místa sběrů vzorků.
3. Teď už nebude velká práce dát dohromady vý-
stavku pro školu, kamarády či rodiče, které na  ni 
můžete pozvat! Nezapomeňte však vystavené ma-
teriály označit cedulkami, na kterých bude název 
vzorku, kde a  kdy jste ho sebrali a  kdo ho našel! 
Hodně úspěchů, mladí přátelé!

Odkryv Budňanské skály u Karlštejna (orig.). 1 – tmavé deskovité vápence a vápnité břidlice přídolského souvrství nejvyššího 
siluru, 2 – masivní lavice: níže ortocerových, výše krinoidových vápenců, mezi nimiž probíhá vlastní hranice mezi silurem 
a devonem, 3 – deskovité vápence lochkovského souvrství (devon). Kresba Budňanské skály (autor Kettner, z Chlupáče 1999).

Zkamenělina Scyphocrinites sp. (rovněž z Chlupáče 1999).
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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

A ještě ta doporučená literatura!
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Horný, R. (1955): Studie o vrstvách budňanských v západní části barrandienského siluru. – Sbor. Ústř. Úst. geol., 
Odd. geol., 21, 315–447.
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Prokop, R. (1989): Zkamenělý svět. – Práce. Praha.
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.Horniny lochkovského souvrství na Budňanské skále.
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