
Ú
do

lí 
Ka

čá
ku

VYCHÁZKA

1

Čas: 4 hod.

Údolí Kačáku

Středočeský kraj 

GPS: 49°58‘26,1“N, 14°07‘47,6“E
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1. začátek exkurze – Svatý Jan pod Skalou, „U elektrárny“  2. kaple Povýšení svatého Kříže – silurský vulkanismus  3. pěnovec u kostela sv. Jana Křtitele 
 4. skalní stráň nad mostem  5. údolí Kačáku a jeskyně „Na průchodě“  6. údolí Kačáku – zlíchovské vápence  7. údolí Kačáku – vrása 
 8. údolí Kačáku – třebotovské vápence  9. severní okraj Hostimi – chotečské vápence  10. Hostim – srbské souvrství, konec exkurze
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Úvod
 Na vycházce se seznámíme s krasovou krajinou a geologickými vrstvami starších prvohor v rozsahu  

silur–devon. Území Českého krasu kopíruje svým rozšířením velkou synklinálu tvořenou vrstvami vápenců silurského 
a devonského stáří. Budeme procházet silurskými vrstvami tvořenými vápenci s bohatstvím zkamenělin (trilobitů, 
ramenonožců aj.), vrstvami silurských láv, přes hranici silur–devon a nakonec napříč celým devonem až po nejmladší 
vrstvy, ze kterých vyčteme ústup prvohorního moře. Během vycházky uvidíme i některé typické krasové jevy  
(např. jeskyně). Vycházka nás zavede do krajiny lesů, skal a kulturních památek souvisejících s legendou 
o poustevníkovi sv. Ivanovi. Na ochranu těchto přírodních krás byla zřízena národní přírodní rezervace Karlštejn. 
Ochranné podmínky omezují vstup a aktivity v divoké přírodě, ale pro naše účely je důležité, že na geologických 
lokalitách si můžeme najít a odnést ukázky hornin a zkamenělin ze suti na zemi. 

Start a cíl exkurze
Geologická vycházka do Českého krasu vede údolím Kačá-
ku (= Loděnice) ze Svatého Jana pod Skalou do Hostimi. Vy-
cházku je nejlepší začít ve Vráži, kam se dostanete vlakem. 
Od nádraží se vydáte po modré turistické značce směrem 
na Svatý Jan. Po zhruba 1,8 km turistická cesta sestoupí lesy 
do údolí Kačáku. Krátce před vyústěním cesty na silnici se 
dostanete na první geologickou zastávku. Trasa vycházky 
v délce asi 3,2 km pak pokračuje s deseti zastávkami údolím 
Kačáku až na jižní okraj Hostimi, kde končí. Odsud lze dojít 
po žluté turistické značce na vlak do Srbska (3 km) nebo se 
vrátit na autobus do Svatého Jana (1,8 km).

Vybavení
Ačkoli trasa vycházky vede hlavně po turistických ces-
tách a silnici, rozhodně doporučujeme pevnou kot-
níkovou obuv. Na svahu a v suti oceníte, že ji máte. 
Na geologickou vycházku budeme potřebovat geo-
logické kladivo nebo alespoň kvalitní zednické, tužku 
a zápisník, staré noviny na zabalení vzorků, metr a lupu. 
Pro test vápnitosti hornin je užitečné vzít s sebou ma-
lou lahvičku obyčejného octa. Samozřejmě s sebou 
vezmeme i fotoaparát, a pokud máme GPS přístroj 
nebo GPS aplikaci v mobilním telefonu, pomůže nám 
s lokalizací našich pozorování a nálezů.

Charakter krajiny
Na tvářnost krajiny Českého krasu a údolí Kačáku měly 
a mají rozhodující vliv struktura a složení geologického 
podloží. Z širšího hlediska patří tato oblast k Barrandienu 
– oblasti starohorních a prvohorních uloženin někdejšího 
moře. Český kras tvoří malou část Barrandienu, která má 
tvar elipsy a je situovaná zhruba mezi Prahou a Zdicemi. Jak 
už název napovídá, jde o oblast, kde v geologickém pod-
kladu převažují vápence. Jinde v Barrandienu vápence moc 
nepotkáme. Vápence Českého krasu tvoří tzv. synklinálu, 
tj. oblast, kde jsou geologické vrstvy korytovitě prohnuté, 
a na okrajích tudíž vystupují šikmo nahoru. Synklinála vznik-

Silurské vápence liteňského souvrství na lokalitě „U elektrárny“. 
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la v protáhlé pomalu poklesávající prohlubni na mořském 
dně, která byla od vyšší části siluru do devonu postupně 
zaplňována vrstvami vápenců tak, jako bychom protáhlou 
mísu plnili palačinkami až po okraj. Kdybychom nožem 
seřízli palačinky, které přečnívají, vznikla by podobná struk-
tura, jakou se v krajině projevuje synklinála. V té bylo pokra-
čování vrstev mimo prohlubeň také seříznuto, ale v tomto 
případě dlouhotrvajícím zvětráváním a odnosem hornin 
řekami a větry. Krajina mezi Vráží a Hostimí se nachází mezi 
okrajem a středem této synklinály, a proto jsou zde všechny 
geologické vrstvy ukloněny šikmo k jihu, tj. k nejhlubšímu 
místu synklinály. Mocné šikmo ukloněné vrstvy se na po-
vrchu projevují jako hřbety. Takový hřbet mívá jeden svah 
nápadně strmější než druhý – tzv. cuesta (vyslovuje se  
kuesta). Krajinu u Svatého Jana výrazně utvářel tok Kačáku  
(= Loděnice). Ačkoli je to spíše potok než říčka, je to nej-
delší potok v Čechách. Od pramene na úbočí Džbánu  
nedaleko Krušovic po ústí do Berounky měří 64,7 km. V Čes-
kém krasu Kačák vytvořil hluboké údolí, což je pro krasovou 
krajinu typické. Ke krasu rozhodně patří jeskyně a tajem-
né podzemí. Nacházejí se i v údolí Kačáku, ale jde spíše 
o zbytky kdysi rozsáhlého jeskynního systému, který zde byl 

před zaříznutím hlubokého údolí Kačáku. Proto jsou zbytky 
krasových jeskyní dost vysoko na svazích údolí. Jako každá 
správná krasová krajina má Český kras i tajemné neobjeve-
né podzemí. Prozrazuje ho např. silný krasový pramen 
Ivanka ve Svatém Janu. Než se podzemní voda dostala 
na povrch, protékala jeskyněmi a štěrbinami ve vápenco-
vém masivu. U pramene se z vody v minulosti srážel tzv. 
pěnovec (pramenný vápenec). Z něho vznikla pěnovcová 
kaskáda, podobná, jako je dnes v tureckém Pamukkale 
nebo v Bešeňové na Slovensku. Je to další krajinný prvek 
typický pro kras.

Průzkum lokalit
1. Na první zastávku exkurze dojdeme po modře 
značené turistické cestě z nádraží ve Vráži. Asi 50 m 
před vyústěním cesty na silnici naproti poslednímu 
domu na severním konci Svatého Jana pod Skalou 

uvidíte ve svahu hromádky kamenité sutě. Zmiňova-
ný dům je bývalá elektrárna, a lokalitě se proto říká 
„U elektrárny“. Co je zde k vidění? V úlomcích vápen-
ce v suti lze poměrně snadno najít řadu zkamenělin. 
Nejspíše narazíte na schránky ramenonožců Lepta-
gonia rugaurita aj., části krunýřů trilobitů (celé moc 
nečekejte) – nejčastěji druh Cheirurus insignis, možná 

Synklinála.

Cuesta.

Cheirurus insignis.

Cuesta tvořena vápenci lochkovského souvrství nad Svatým Janem.
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Dawsonoceras barrandei, ulity plžů Platyceras a dal-
ší. Zkameněliny patří živočichům, kteří obývali teplé 
a mělké moře ve svatojánské sopečné oblasti v období 
siluru. Není od věci vzít z lokality charakteristický kou-
sek vápence, na kterém je vidět barva nezvětralé hor-
niny, a k němu přibalíme papírek s popisem, na kterém 
bude poznamenáno: liteňské souvrství, silur, jméno 
sběratele a rok. Bude zajímavé na konci výletu porovnat 
vzorek s těmi z dalších mladších vrstev siluru a devonu. 
Mělčina, na které se pravěkému životu tak dařilo, byla 
sopečného původu a zřejmě ji obklopovaly sopečné 
ostrovy. Vápence proto tvoří čočkovité těleso, které je 
ze všech stran obklopeno lávami. Ty můžete ostatně vi-
dět v zářezech silnice dále k centru Svatého Jana. Po sil-
nici se záhy dostanete do centra Svatého Jana, kde pod 
nápadnou skalní stěnou stojí klášter s kostelem. Skála 
je typická „cuesta“ se strmým severním a mírnějším 
jižním svahem. Ve skalní stěně pod křížem lze vidět ústí 
nepřístupné jeskyně. Dále se vydáte po pěšině vzhůru 
ke skále a brzy dorazíte ke kapličce.
2. Kaplička Povýšení sv. Kříže je místem krásného vý-
hledu do údolí Kačáku. Pokud máte dostatek času, dá se 
po pěšině vyjít až na skálu s křížem a odsud se naskýtá 
pohled takřka letecký. V každém případě si ale u kapličky 
povšimneme nevzhledné hnědé horniny odkryté v úvozu 
cesty, po které jsme sem přišli. Je to zvětralý diabas – v si-
luru láva sopečného ostrova, který vyrostl z moře až nad 
hladinu. Je dobré si vyjasnit, že diabas je prakticky totéž co 
bazalt, česky též čedič. Diabas u kapličky už představuje 
konec soptění „svatojánské sopky“, která později zmizela 
pod mořskou hladinou a byla překryta vápenci. Ve skal-
ní stěně pod křížem začínají vrstvy mořských vápenců 
a vápencovými vrstvami budeme procházet po zbytek 
vycházky. Někde uprostřed stěny se nachází nenápadné, 
ale velice významné rozhraní. Je to hranice mezi silu-
rem a devonem. Sestoupíme zpátky do údolí a u kostela 
ve Svatém Janu se blíže podíváme na pěnovce.

3. Pěnovec je porézní vápenec, který vzniká na pra-
menech vyvěrajících z vápnitých hornin. Nejedná se 
tedy o vápenec siluru ani devonu, ale o velice mladý 
vápenec, který vznikl v mladších čtvrtohorách na vy-
datném krasovém pramenu. Mládí vápence ovšem 
berte v geologickém smyslu: usazování začalo před 
8000 lety a  skončilo před 2400 lety v době, kdy 
zdejšímu kraji vládli Keltové. Z pěnovce tu vznikla 
kaskádová kupa 70 m dlouhá, 80 m široká a až 17 m 
vysoká. Pěnovec v sobě uchovává ulity plžů, otis-
ky listů a různé další zbytky, ze kterých odborníci vy-
čtou změny přírodního prostředí za dobu usazování 
pěnovce, tj. asi 5600 let. Pěnovcová kupa je proto 
jedním z nejlepších profilů mladšími čtvrtohorami 
(= holocén) ve střední Evropě. U pěnovcové kupy jsou 
dvě informační cedule, ze kterých se dozvíte mnoho 
podrobností o pěnovcové kupě a o pramenu, který ji 
vytvořil. Když se usazování pěnovce zastavilo, začalo 
zároveň jeho rozrušování. Voda si v podzemí prorazila 
cestu a postupně vymlela prostornou jeskyni. Dnes je 
jeskyně přístupná jen přes kostel, a pokud bude ote-
vřen, neváhejte ji navštívit. K jeskyni se vážou legendy 
o poustevníku Ivanovi z doby začátku českého státu. 
Který český král se s poustevníkem setkal (když mu ulo-
vil jeho ochočeného jelena), kdo byl Gostimysl a kde 

žil? Jak do toho zapadá Jan Křtitel, po kterém se jmenu-
je kostel? A zpět ke geologii: Co je to za kámen s otis-
ky nohou klečícího poustevníka v jeskyni? (Nápověda: 
je to nejspíše tzv. sluňák – druh křemence.) Mnohé 
se můžeme dozvědět z informačních tabulí přímo 
na místě, ostatní nám pomůže vyřešit doma internet. 
Ze Svatého Jana se po silnici vydáme směrem k jihu, 
tj. po proudu Kačáku. Postupně budeme procházet ko-
lem vrstev devonských vápenců, a jak se budeme blížit 
k středu synklinály, budou vrstvy stále mladší a mladší... 
Taková „cesta do pravěku“, nebo spíše nazpátek.
4. Na jižním okraji Svatého Jana kousek před silničním 
mostem přes Kačák opatrně vystoupáme po úzké pě-
šince do strmé stráně s vápencovou sutí. Při výstupu se 
přidržujte keřů a dejte pozor na kutálející se kameny. 
Jsou to vápence kotýské a patří k  lochkovskému 
souvrství nejstaršího devonu, stejnému jako v horní 
části skály s křížem. Vápence jsou světle šedé a obsahu-
jí poměrně časté zkameněliny. Po chvilce hledání nej-
spíše najdeme kulaté průřezy stonky lilijic a žebrované 
i hladké schránky rozmanitých ramenonožců, jako Ca-
dudium caducum, Lanceomyonia tarda a Dayia bohemi-
ca. Nezapomeňte si odebrat kousek horniny a řádně ho 
označit (souvrství, stáří, jméno, rok). Když sestoupíme Pěnovec.
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formační tabuli Národní přírodní rezervace Karlštejn. Je 
na ní velice přehledně zobrazen profil vrstvami, který-
mi budeme procházet. Od nejstarších po ty nejmladší 
je to: přídolské souvrství nejmladšího siluru, devonské 
vápence kotýské, koněpruské a slivenecké, dvorecko-
-prokopské, zlíchovské, chýnické, třebotovské, choteč-
ské a nakonec srbské souvrství. O kus dál, za zákrutem 
silnice, si povšimněte skály vlevo od cesty.
5. Skála je tvořena šedým kalovým vápencem – to zname-
ná, že na čerstvě rozlomené ploše nerozlišíme jednotlivá 
minerální zrnka horniny a jen vzácně narazíme na zkame-
nělinu. Patří již k dvorecko-prokopským vápencům, kte-
ré se ukládaly v hlubokém moři. Nahoře ve svahu se navíc 
nachází jedna z jeskyní Českého krasu – jeskyně „Na prů-
chodě“. Je to jen asi 20 m dlouhý zbytek původně souvis-
lého jeskynního systému, prořízlého později tokem Kačáku. 
Během vykopávek provedených Jaroslavem Petrbokem 
bylo zjištěno, že jeskyni obývali lovci v období magdalénie-
nu (našly se v ní kostěné a pazourkové nástroje). Kosti uka-
zují, že v údolí tehdy žili nosorožci, koně, jeleni a medvědi.
6. Po dalších asi 200 m si povšimneme po levé straně 
silnice výchozů a suti šedých vápenců. Jsou to vápen-
ce s  rohovci, označované jako vápence zlíchovské. 
Pro neškolené oko jsou šedé vápence všechny stejné. 
Charakteristická je ale právě přítomnost rohovců. Je to 
vlastně jemnozrnný křemen, který vznikl rozpuštěním 
opálových mikroskopických zkamenělin – jehlic hub 
a koster mřížovců. Seberte vzorek vápence s rohovcem, 
označte popiskem a postupujte dál.
7. Po dalších asi 150 m si povšimneme v lese po levé 
straně silnice výchozu vrstevnatých vápenců. Na skalní 
stěně asi jen 2 m vysoké lze vidět přímo učebnicovou 
ukázku vrásy. Vrása je kompletní, to znamená, že má 
jak svoji část antiklinální (nahoru vyklenutou), tak 
synklinální (prohnutou dolů).
8. Vydáme se dál podél silnice a po asi 250 m uvidíme 
na úpatí strmého svahu v lese výchozy vápenců. V še-

dých vrstevnatých vápencích se tu a tam objeví lavice 
červenohnědého kalového vápence. Místy se vápence 
rozpadají na nepravidelné bramborovité a měňavkovi-
té tvary a to jsou vápence hlíznaté. Hlízy vznikají v ne-
čistých vápencích, kdy se během krystalizace mikro-
skopických zrn kalcitu oddělí příměs jílu a prachu a zů-
stane na povrchu vápencových hlíz. Červené hlíznaté 
vápence patří k vápencům třebotovským. Vezmeme 
vzorek a pokračujeme k severnímu okraji Hostimi.
9. Jakmile u prvních domů Hostimi mineme zalesně-
ný skalní ostroh, úzké krasové údolí Kačáku se rozevře 
do šířky. Pro geologa je to signál, že skalní podloží je 
méně odolné erozi než v údolí za námi. A skutečně: 
podložím Hostimi jsou převážně rozpadavé prachovce 

srbského souvrství. Než se jim budeme věnovat, podí-
váme se ale ještě na poslední pruh vápenců, který prá-
vě tvoří skalní ostroh u prvních domků v Hostimi. Jsou 
to šedé a tmavošedé kalové vápence a zrnité vápence 
s úlomky zkamenělé fauny. Tyto vápence patří k cho-
tečskému souvrství, nejmladšímu vápencovému sou-
vrství v Barrandienu. Usazovalo se ve střední části de-
vonu. Po usazení vápenců se v Českém masivu začalo 
zvedat nové pohoří a eroze z hor přinášela bahno a pí-
sek. Takže se pojďme podívat, co se dělo dál. Projdeme 
do centra Hostimi a na křižovatce se vydáme po silnici 
na Karlštejn po žluté turistické značce. Kousek za Hos-
timí žlutá značka opouští silnici a po nezpevněné cestě 
brzy přijdeme k malému zářezu ve svahu označenému 
informační tabulí naučné stezky.
10. V zářezu vycházejí na povrch tmavošedé prachov-
ce a pískovce patřící nejmladšímu souvrství prvohor-
ního moře v Čechách. Je to srbské souvrství střední-
ho devonu. V suti po chvilce hledání nejspíše najdeme 
otisky větví kapradinovité rostliny Rellimia hostimen-
sis. Vzácněji zde byly nalezeny i další druhy plavuňovi-
tých, psilofytních a dokonce předchůdců semenných 
rostlin (Pseudosprochnus verticillatus, Protolepidoden-
dron scharyanum, Barrandeina dusliana, Psilophyton 
krauseli, Aneurophyton bohemicum). V prachovcích se 
nacházejí i zkameněliny mořských živočichů – jehlič-
kovité schránky tentakulitů a  loděnkovití hlavo-
nožci. Prachovce se tedy usazovaly v moři a nějaký 
říční tok splavoval do moře větve rostlin. Rostliny byly 
spíše křovitého vzrůstu, takže les to zatím nebyl. Je to  
ovšem první rozvinuté suchozemské společenstvo 
rostlin na našem území. Srbským souvrstvím naše pouť 
časem končí. Ve svrchním devonu už moře v Čechách 
nebylo, takže z tohoto období neznáme ani žádné 
usazené horniny. Z poslední lokality se můžete vydat 
po žluté turistické značce na vlak do Srbska (3 km) 
nebo se vrátit v případě vhodného spojení na autobus 
do Svatého Jana (1,8 km).

Kostěné a pazourkové nástroje období magdalénienu.
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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

Úkoly a otázky po exkurzi 
nikoliv už v terénu, ale ve škole 
Připravte pro spolužáky výstavku, na které využijete po-
znatky z výletu. Popište svůj výlet, přidejte fotografi e, 
kresbu profi lu vrstev siluru a devonu, které jste viděli, 
a vzorky hornin a zkamenělin z jednotlivých vrstev. 
Nezapomeňte též doplnit podrobnosti o poustevníku 
sv. Ivanovi.

Otázky za domácí úkol
1. Dokážete vypátrat, proč se vlastně někde z vody usa-
zuje pěnovec? Nebojte se zeptat učitele chemie. Ná-
pověda: souvisí to s tím, jak se vůbec vápenec může 
rozpustit ve vodě, a důležitou roli hrají také rostliny ko-
lem pramene.
2. Co je to „sluňák“ a proč do něj poustevník nejspíše 
nemohl otisknout nohy?
3. Kolik milionů let jste na vycházce napříč vrstvami 
siluru a devonu prošli? Nápověda: pomůže vám strati-
grafi cká tabulka (anglicky timescale). Vrstvy prachovců a pískovců srbského souvrství s otisky devonských rostlin v Hostimi.
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