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Čas: 2,5 hod.

Ďáblický háj – Ládví                                                

Hlavní město Praha 

GPS: 50°8‘28“N, 14°28‘01“E

Václav Ziegler
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1. pohled na starou krajinu u Ládví  2. buližníky  3. PP Ládví  4. skalní město z buližníků  5. zastávka tramvaje
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Úvod
 Cílem exkurze je seznámit se s táhlým buližníkovým hřbetem na Ládví, vystupujícím z paroviny Pražské plošiny, a s jeho geomorfologickými a geologickými 

zajímavostmi. K nim patří nejen buližníky samé, ale též malé skalní město a přírodní památka Ládví, kde je předmětem ochrany jedna z nejlépe dochovaných ukázek 
činnosti příboje českého křídového moře. 

Start a cíl exkurze
Na naší dnešní exkurzi bude nejlepší řídit se zelenou 
turistickou značkou. Ta nás povede od konečné stanice 
MHD Sídliště Ďáblice Ďáblickou a Javorovou ulicí (okolo 
restaurace Na Mělnické) až k Ďáblickému jezírku v Ďáb-
lickém háji. Jezírko je nevelké, ale pro nás je důležitým 
orientačním bodem, protože od něj bude naše cesta 
směřovat vlevo (stále po zelené značce). Kdybychom šli 
vpravo, dostali bychom se ke hvězdárně na Ládví. Ze-
lená značka nás povede po buližníkovém hřbetu Ládví 
s nejvyšším vrcholem 357,9 m n. m. až k rozcestí U lesíka 
a ke stanici MHD Kobylisy, kde naši exkurzi ukončíme. 
Pokud budete chtít, můžete pokračovat dále po zelené 
značce až k zoologické zahradě v Praze-Tróji.

Vybavení
Vezměte si s sebou geologické kladívko (nemáte-li, po-
slouží i zednické či obyčejné). Jste na geologické ex-
kurzi a kladivo byste mít s sebou měli vždy, i když třeba 
ani potřeba nebude. Ale na této exkurzi potřeba sku-
tečně bude, i když v okolí výchozu je úlomků horniny 
skutečně dostatek a vzorky si odtud určitě odnesete. 
Přesto byste měli zkusit pevnost a otluk buližníků. Měj-
te však na paměti, že v přírodní památce je zakázáno 
tlouci do stěny výchozu. Rozhodně si také přiberte 
tužku, zápisník, skládací či pásmový metr, staré noviny 
(na zabalení odebraných geologických vzorků) a lupu, 
abyste si mohli prohlédnout strukturu zdejších hornin 
i případné nálezy zkamenělin na místě samém. Dobré 
je s sebou mít zabezpečenou lahvičku octa (8 %) pro 
určování uhličitanu vápenatého v hornině či na ní. Buližníky na Ládví.
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A také fotoaparát. Ten se vám bude k dokumentaci lo-
kality určitě hodit!

Charakter krajiny
Charakterizujte vlastními slovy krajinu a její reliéf!
Okolní krajinu na sever a severozápad od Ďáblického háje 
tvoří stará parovina Pražské plošiny (Kladenská ta-
bule a  její jižní součást Zdibská tabule) a skutečně 
odpovídá svému názvu (viz foto). Je plochá, jen na jejím 
jižním konci vystupuje buližníkový hřbet Ládví, částeč-
ně skrytý v Ďáblickém háji. Na jih od Ďáblického háje však 
plošina mizí a reliéf povrchu se rychle svažuje do Praž-
ské kotliny, vyhloubené Vltavou a jejími zdejšími příto-
ky. Pražská kotlina je sice z větší části pokrytá městskou 
zástavbou, ale i tak, stoupajíce z ní k Ďáblickému háji, si 
uvědomujeme její hloubku i strmost svahu. Parovinu Praž-
ské plošiny si můžeme dobře prohlédnout z okraje háje. 
Pojďme však prozkoumat zdejší lokalitu.  

Průzkum lokality
Než zahájíme prohlídku lokality, měli bychom si něco 
málo říci k její geologické historii.
1. Po ústupu křídového moře (někdy před 70 miliony 
lety) se v celém pražském prostoru rozkládala plochá 
tabule, budovaná převážně pískovci a dalšími hornina-
mi křídového moře. Během dlouhého období nejsvrch-
nější křídy a celých starších třetihor (paleogénu) byla 
snižována plošným odnosem, až z této ploché krajiny 
začaly vystupovat pevné horniny, zejména buližníky 
(neboli silicity) a krajina začala připomínat prastarý 
reliéf před příchodem křídového moře. Na mnohých 
místech byly odhaleny i další horniny starších prvohor 
a starohor. V době mladších třetihor a starších čtvrtohor 
se zde vytvořila rozsáhlá říční síť, která se stala zákla-
dem dnešní Pražské kotliny. Zdokumentujte si fotogra-
ficky i kresebně zdejší okolí.  
2. Vystupující hřbet Ládví budují starohorní (protero- 
zoické) buližníky. Také se jim říká silicity. Patří k starším Pražská plošina u Ládví.
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horninám našeho proterozoika (starohor), ke skupině 
kralupsko-zbraslavské. Jsou to velmi pevné horniny, 
složené hlavně z mikrokrystalických shluků (agregátů) 
křemene s kolísavým podílem uhlíkaté hmoty, která jim 
dává charakteristické tmavě šedé až černé zbarvení. 
Místy jsou však i světlejší partie, kde je uhlíkaté hmo-
ty málo. Tam, kde jsou v buližnících poruchy (zlomové 
praskliny), jsou druhotně zbarveny do červena oxidy že-
leza. Vznik buližníků není doposud jednoznačně vy-
světlen. Autoři se však shodují hlavně v tom, že k jejich 
tvorbě přispěly hydrotermální, na  křemen bohaté 
roztoky, které provázely ve starohorách podmořskou 
sopečnou (vulkanickou) činnost. S buližníky se setká-
me už u Ďáblického jezírka a budou nás provádět celou 
naši exkurzi. Odeberte si zde vzorek buližníku.  

3. Ještě než dojdeme k vrcholu Ládví (357,9 m n. m.), 
zastavíme se v opuštěném lomu, který je dnes vyhlá-
šen za přírodní památku Ládví. Byl jím vyhlášen už 
v roce 1982. Je zde chráněna typická příbojová facie 
českého křídového moře. Na severu Prahy a v jeho 
okolí není jediná, ale patří mezi nejlépe dochované. 
Ve zdejším opuštěném lomu (byl otevřen ve dvacátých 
letech minulého století a těžilo se tam až do II. světo-
vé války) se těžily jako stavební kámen zdejší buližníky. 

V jeho západní stěně byla při těžbě odkryta tzv. příbo-
jová kapsa, vzniklá v příbojovém srubu během ceno-
manské transgrese, čili přechodu moře přes pevninu 
(asi před 100 miliony let). V té době bylo buližníko-
vé těleso vypreparováno z předkřídové paroviny 
a  zprvu tvořilo ostrov v  křídovém moři. Nebyl to 
zde jediný buližníkový ostrov. Dalšími byly např. Velká 
skála u Bohnic nebo Kněživka u Tuchoměřic. Takzva-
ná kapsa, neboli příbojem vyhloubená prohlu-
beň v hornině, je vyplněna dobře opracovanými 
valouny buližníků, jejichž velikost kolísá od několi-
ka centimetrů až po balvany přibližně dvoumetrové. 
Mezerní hmotu tvoří světle šedé vápnité jílovce, které 
obsahují hojnou faunu mikroskopických dírkovců 
(foraminifer) a vzácně i úlomky schránek ústřic a serpu-
lidních červů. Ze dna lomu si můžete odebrat vzorky 
menších valounů i vápnitých jílovců. Možná se vám 
v suti podaří najít i úlomek schránky ústřice. 
4. Vrátíme se na zelenou značku a brzy dojdeme 
k vrcholu Ládví. V jeho okolí se z výchozů buližníků 
a jejich balvanů vytvořilo nevelké skalní město s nej-
různějšími tvary výchozů a balvanů, úzkými i širokými 
průchody, údolíčky i vrcholky. Určitě stojí za to mu 
věnovat pozornost. I když to není jediné buližníkové 
skalní město (další je např. v Divoké Šárce či v okolí 
Hudlic na Křivoklátsku), je hodné fotografické i kre-
sební dokumentace. 

I dál nás budou provázet zdejší buližníky. Je dobré si 
uvědomit, že jde o horniny velmi staré, vzniklé ve sta-
rohorách (zhruba před více než 600 miliony lety) 
v geotektonickém prostředí na aktivním okraji prakon-
tinentu Gondwany, tedy v pásu kolem dnešní severní 
Afriky. V tehdejším moři se ukládaly flyšoidní komplexy 
hornin (droby, břidlice, slepence) a do nich intrudovaly 
tělesa podmořských polštářových láv (spilitů) a vložky 
odolných buližníků. Některé buližníky barrandienských 
starohor obsahují i pozůstatky tehdejšího života, např. 

sférické objekty, trubicovitá vlákna, mikroskopické mří-
žovce, a dokonce i stromatolity. Stromatolit byl nale-
zen i v nedaleké Divoké Šárce, a není tedy vyloučeno, 
že by se mohl vyskytnout i tady na Ládví. Stromatolity 
jsou laminované usazeniny, které jsou výsledkem stří-
dajícího se usazování klastických částic a růstu mikro-
skopických řas. Seznamte se s nimi alespoň v literatuře 
nebo v Chlupáčově muzeu na Přírodovědecké fakultě 
v Praze na Albertově. A my, až se vrátíme do školy, si 
můžeme udělat malou výstavku nálezů, kreseb a foto-
grafií z naší dnešní exkurze.

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, ale teď ty minerály a zkameněliny. I ty jdou 
určit za pomoci odborných atlasů a klíčů, jejichž se-
znam je na konci povídání o exkurzi. Takže:
1. Dáme se do určování; pokud si nebudeme vědět 
rady, páni učitelé rádi pomohou.
2. Už jsme všechno určili? Ano? Výborně, ale máme ještě 
fotografie lomu a jeho částí a také nákresy, které je 
třeba upravit tak, aby byly dobře čitelné; to je nejlepší tak 
na formát normální čtvrtky, kterému říkáme formát A4.
3. Už máme i nákresy a fotografie? Opět výborně! 
A protože vaši spolužáci, starší i mladší, by rádi věděli, 
co všechno jste při exkurzi nalezli, připravíme pro ně 
výstavku. Ti starší vám budou závidět, neboť oni na ta-
kové exkurzi nebyli, ti mladší se na takovou exkurzi bu-
dou těšit. Na škole určitě je nějaká uzavíratelná vitrína, 
kterou umístíme na volně přístupném a dobře osvětle-
ném místě. Na zadní stranu vitríny upevníme popsané 
nákresy a fotografie, na přední plochu pak umístíme 
horniny a zkameněliny, k nimž připojíme stručné a vý-
stižné popisky. A výstavka je hotová a myslím si, že se 
rádi podívají i páni učitelé. 
Tak hodně zdaru!  

Navětralý povrch buližníků.
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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.
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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. (2002): Geologická školní technika rychle a stručně. – Pedagogická fakulta UK. Praha. Březový háj na temeni buližníků v Ďáblickém háji.
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