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Čas: 1,5 hod.

Hlavní město Praha 

GPS: 50°6‘75“N, 14°35‘37“E

Václav Ziegler
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1. Chvalský lom – skrytá diskordance mezi peruckými a korycanskými vrstvami  2. Chvalský lom – korycanské pískovce

2.
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Úvod
 Exkurze vás zavede do bývalého lomu 

ve Chvalech (dnes součást Horních Počernic), 
kde se těžil písek a pískovcové bloky 
na místní stavby. Lokalita se nachází mezi 
železniční tratí Praha–Nymburk a silnicí do Horních 
Počernic. Lokalita je také zvláště chráněným 
územím, kde je chráněn opěrný geologický 
profil mezi vrstvami peruckými 
a korycanskými. Lom byl založen do svahu 
sklánějícího se k obci Chvaly a písek i pískovec jako 
kámen zde byly těženy už od středověku. Těžba 
skončila na počátku druhé poloviny 20. století, kdy 
začala narušovat vlakový provoz na železniční trati. 
Sjezd z dálnice byl přistavěn mnohem později, až 
v osmdesátých letech 20. století. Během exkurze je 
třeba dbát zvýšené opatrnosti při prohlížení lomu 
zvnějšku u sjezdu z dálnice.

Chvalský lom.

Pískovce.
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  Start a konec exkurze
Na exkurzní lokalitu se dostanete z konečné metra 
linky B Černý Most autobusem na Horní Počernice, za-
stávku Chvaly, odkud se vydáte proti směru příjezdu 
autobusu (po pravé straně silnice) k ulici Ve Zliči a jí 
do Chvalského lomu, kde si vyslechnete základní vý-
klad. Po základním výkladu se vrátíte touž ulicí k sjez-
du z dálnice a zde se vám za zvýšené opatrnosti na-
skytne vnější pohled na lom. Stejnou cestou se vrátíte 
zpátky, včetně autobusového spojení se stanicí metra.

Vybavení
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 drobné minerály a zka-
meněliny na místě samém. Dobré je také s sebou mít 
zabezpečenou lahvičku octa (8 %). A třeba také foto-
aparát. Mohl by se nám hodit!

Charakter krajiny
Chvalský lom se nachází ve  východní části Pra-
hy. Ta je charakterizována téměř jednotvárnou částí 
Pražské plošiny, která vznikla už v terciéru. Je sou-
částí křídové tabule, jejímž základem jsou sedimenty 
české křídové pánve. Směrem k jihu se plošina sklání 
do plochého údolí Rokytky, do níž ústí i drobné pří-
toky od Chval a Horních Počernic. Údolí je vyplněno 
částečně i splachy z vyšších poloh Pražské plošiny 
(od severu) a najdou se zde např. valouny buližníků. 
Charakterizujte vlastními slovy krajinu a její re-
liéf! Pokuste se zachytit na fotografii či kresbou 
zdejší charakter krajiny!

Průzkum lokality
Ulice Ve Zliči končí téměř polní, dříve lomovou ces-
tou a po ní vstoupíme do areálu bývalého lomu, který 

se také využíval jako školní zahrada. Tady se nachází 
prostranství, na kterém bylo kdysi umístěno lomové 
zařízení. Okamžitě nás obklopí lomové stěny, tvořené 
mořskými korycanskými pískovci. Bohatá je i zdejší 
flóra a bezobratlá fauna. Nesmí vás překvapit, že zde 
najdete třeba zplanělé keříky rajských jablíček, násle-
dek to školní zahrady.
Nyní už si všechny poznatky zaznamenávejte 
do  zápisníku. Na  paměť se příliš nespoléhejte! 
A také fotografujte!
My si ovšem všimneme hlavně zdejších pískovců a je-
jich podloží, které uvnitř lomu vystupuje nemnoho 
pouze v levé části lomu. Tak pojďme zkoumat:
1. Prvního, čeho si určitě všimneme, jsou hrubozrn-
né korycanské pískovce, které tvoří téměř celou 
stěnu lomu. Jsou to pískovce limonitické ( jejich tme-
lem je limonit) a jsou důkazem mořské transgrese 
(cenomanská transgrese – největší známá po-

topa v  dějinách Země). Moře přišlo velmi rychle, 
a materiál, který se v něm ukládal, byl proto velmi hru-
bozrnný (nebyl dlouho zpracováván). Před cenoman-
skou transgresí tady totiž existovala síť říčních toků. 
které produkovaly štěrky a hrubé písky. Kromě nich 
však existovaly také plochy bez vody, na které působi-
ly vnější geologické vlivy a kde se z hornin uvolňovaly 
oxidy železa. Z obou materiálů vznikaly poté limoni-
tické pískovce korycanských vrstev. Zkameněliny se 
zde vyskytují vzácně, většinou jsou to úlomky ústřic. 
Pozor! Teď si odeberte vzorek pískovce a vyfotografuj-
te detail.
2. Ještě před cenomanskou transgresí se však 
na mnohých místech v Čechách a západní Mora-
vě vytvořila jezera. V nich se ukládaly jak pískovce, 
tak mnohem jemnější jílovce a prachovce. Těmto vrst-
vám říkáme vrstvy perucké. To je i zdejší případ. Zdejší 
prachovce a jílovce jsou velmi jemné a dokonce se 

Detail pískovců.
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v nich zachovaly i úlomky tehdejších rostlin. Tyto pra-
chovce a jílovce vystupují v lomu vlevo, téměř na kon-
ci lomové stěny pískovců a jsou z větší části překryty 
svahovinami. Lépe jsou přístupné vně lomu, při sjez-
du z dálnice. Jde o světle šedé až nafialovělé jílovce 
a prachovce. V nich jsou dobře patrné zuhelnatělé 
úlomky rostlin. I tady si vyfotografujte horniny a zvláš-

tě rozhraní mezi podložními jílovci a nadložními pís-
kovci a odeberte si vzorek horniny.                                                          
3. Při prohlídce jílovců jste si jistě všimli, že jejich po-
vrch není zcela vodorovný, i když tak vypadá. Budete-li 
si ho prohlížet déle, zjistíte v něm drobné prohlubně či 
vyvýšeniny. Stojíte před zajímavým geologickým jevem 
– skrytou diskordancí. Před příchodem moře tu totiž 

došlo k přerušení sedimentace (zdejší jezero přestalo 
existovat) a vlivem eroze se na jílovcích vytvořil hrbola-
tý povrch. K jeho zvýraznění přispěla i transgrese moře 
(přechod moře přes pevninu), která ještě zdůraznila ne-
rovnosti povrchu. A tak, i když se zdá, že zdejší vrstvy jsou 
uloženy na sebe souhlasně (konkordantně), není tomu 
tak. Zakreslete si zdejší rozhraní mezi vrstvami jílovců 
a prachovců nebo si ho vyfotografujte. 
4. Vraťme se však ještě jednou k pískovcům. Při pro-
hlídce jste mohli najít, jak už jsme si řekli, i zkameně-
liny. Nejčastěji to budou úlomky misek ústřic, a pro-
tože to jsou úlomky, jsou neurčitelné. V  pískovcích  
ovšem můžete najít také polohy, ve  kterých je 
soustředěno více limonitu. Signalizuje vám to rych-
lejší splach z pevniny, třeba při nějaké silné průtrži 
mračen. Odeberte si vzorek i takové limonitem bohaté 
polohy. Vyfotografujte ji a zakreslete její polohu v lomu.

Tím končí exkurze do Chvalského lomu v terénu. Sa-
mozřejmě, že může pokračovat i ve škole.

Úkoly a otázky po exkurzi nikoliv  
už v terénu, ale ve škole 
Výborně! Už jsme zase ve škole a přinesli jsme si z ex-
kurze spoustu materiálu. Horniny už máme určené 
a popsané, minerálů a zkamenělin moc nebylo. Snad 
jen polohy limonitu a několik úlomků ústřic a zuhel-
natělých zbytků rostlin. Určitelné asi nejsou. Ale ně-
jaký materiál přece máme a určitě se rádi podělíme 
o své poznatky se spolužáky. Proto:
1. Z nákresů, fotografií a hlavně ze sebraných přírod-
nin si připravíme výstavku. Každý z vás by se na ní měl 
nějak podílet – popisem věcí, zhotovením nákresů, 
včetně plánu exkurze, instalací i slovním doprovodem.
2. Podle literatury, která je uvedena níže, sepište krát-
ké povídání o exkurzi a o všem, co jste na ní viděli a co 
jste se dozvěděli. Takové povídání ocení nejen spolu-
žáci, ale i páni učitelé. Tak s chutí do toho.
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Skrytá diskordance.
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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!
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.
Medenbach, O., Sussiecková-Fornefeldová, C. (1995): Minerály. – Ikar. Praha.
Němec, F. (1972): Klíč k určování nerostů a hornin. – SPN. Praha
Němec, J., Ložek, V. et al. (1996): Chráněná území ČR 1 – Střední Čechy. – AOPK. 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. (1999): Geologické vycházky po Českém ráji a jeho 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.


