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Čas: 1,5 hod.

Písečný přesyp u Píst                                                   

Středočeský kraj 

GPS: 50°9‘49“ N, 14°59‘50“ E

Václav Ziegler
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1. začátek exkurze – Písty  2. před přesypem  3. písečný přesyp u Píst
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Start a cíl exkurze
Jak se nejlépe a nejrychleji dostat na písečný přesyp 
u Píst? Znamená to jet z Nymburka autobusem smě-
rem na Sadskou. Autobus staví buď na křižovatce od-
bočky silnice na Písty (odtud cca 1 km pěšky), nebo 
zajíždí do obce na náves. Z návsi v Pístech je to k píseč-
nému přesypu necelých 300 m pěšky. Kromě toho, že 
vás k němu dovede červeně značená turistická cesta, 
jsou zde i místní šipky, neboť zdejší obyvatelé si této 
přírodní památky velmi považují. Pokud sem přijedete 
zájezdovým autobusem, nechte ho na návsi stát a do-
jděte k písečnému přesypu rovněž pěšky. Zpáteční ces-
tu vykonáme opačným způsobem.

Vybavení
Rozhodně si s sebou vezměte geologické kladívko 
(nemáte-li, poslouží i zednické či obyčejné), neboť jste 
na geologické exkurzi, i když se vám na odebrání vzorku 
navátého písku bude spíše hodit sáček nebo sklenice 
s uzávěrem. Nezapomeňte na tužku, zápisník, skládací 
či pásmový metr, staré noviny (na zabalení odebraných 

Krajina v okolí.

Úvod
 Exkurze vás zavede k písečnému 

přesypu u Píst. Ten se nachází při 
severovýchodním okraji menšího lesního 
komplexu, těsně u jihozápadního okraje Píst.  
Je to významná přírodní památka, která je 
chráněným územím již od roku 1951. Zdejší 
písečný přesyp je významný z geologického 
i geomorfologického hlediska a je modelovým 
písečným přesypem ve středních Čechách. 
Po jeho okraji i na duně samé jsou vyvinuta 
bohatá pískomilná společenstva recentních 
organismů. Přesto je přesyp takzvaně živý, neboť 
se písek pomalu, ale nenápadně stále přesouvá.
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Písečný přesyp u Píst.
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nout jemnou strukturu písku na místě samém. Dobré je 
s sebou mít zabezpečenou lahvičku octa (8 %). Důležitý 
je také fotoaparát, neboť ne vše se vám podaří zakreslit 
a fotodokumentace je fotodokumentace.

Charakter krajiny
Charakterizujte vlastními slovy krajinu a její reliéf!
Zdejší písečný přesyp se nachází v Polabské nížině. 
Tu formovala řeka Labe, která vytvořila širokou nivu s vol-
nými meandry a plochou soustavou říčních teras. Labské 
údolí se tady rozšiřuje do prostorné Nymburské kotli-
ny, kde byly na konci starších čtvrtohor na  březích Labe 
vytvořeny ideální podmínky pro vznik zdejších písečných 
přesypů. Mezi Poděbrady a Nymburkem jsou písečné pře-
sypy rozprostřeny na jeho levém břehu. Od středověku 
bývaly tyto přesypy, které se volně pohybovaly v krajině, 
osazovány borovými lesíky, v 19. století pak akáty a mnohé 
z nich byly vytěženy pro stavební účely, takže jich zůstalo 
minimálně. Oblasti kolem Píst a kolem Osečka u Poděbrad 
jsou dnes prakticky jediné, kde se několik volných přesypů 
dnes nachází, a jsou právem chráněny zákonem. Ale i např. 
ve zdejším borovém lese se setkáme s osázenými dunami.

Průzkum lokality
Po silnici a polní cestě okolo výstavných domků se 
dostaneme k písečnému přesypu, na jehož dunu je 
vstup zakázán. Přesyp tvoří mírné návrší táhnoucí 
se směrem V–Z. Jeho výška je 8 až 10 m. Povrch 
nezarostlé plochy pokrývají pleistocenní naváté 
písky, pouze v místech s vegetací se vytvářejí su-
rové půdy (protorankery). Tam, kde je lesní porost, 
se už zformovaly půdy typu podzolů. 
1. Zdejší naváté písky (velikost zrna je 0,1–
0,5 mm) pocházejí hlavně z  konce zatím posled-
ního zalednění (würmská doba ledová). Vznikaly 
vyvátím té nejjemnější písečné frakce z labských štěr-
kopískových teras. Jednosměrné větry, vanoucí od vý-

chodu a zesilované nedalekým pevninským ledovcem, 
byly příčinou suchého a chladného podnebí, kdy se 
zde nepříliš dařilo vegetaci, a tak vítr měl možnost vy-
vát ten nejjemnější písek a na terénních překážkách 
vytvořit písečné přesypy neboli duny. Jsou to tedy aku-
mulace větrem přemístěného (navátého čili eolického) 
písku. Prohlédneme-li si zdejší písek lupou (případně 
ve škole mikroskopem), zjistíme, že zrnka, z nichž se 
skládá, jsou tvořena hlavně křemenem a že je v něm 
hojně organické příměsi.                                              
2. Písečný přesyp u Píst řadíme mezi písečné návěje, což 
jsou malé akumulace navátého písku vznikající před jakou-
koliv překážkou. Dnes už asi nezjistíme, co bylo tou překáž-
kou, ale budeme-li soustředěně pozorovat povrch přesypu 
za větrného dne, zjistíme, že se písek na povrchu přesy-
pu přemísťuje ve směru větru a objevují se zde cha-
rakteristické čeřiny (zvlnění písku ve směru větru).  Také 
si všimneme povlovnosti návětrné strany (ze směru, odkud 
fouká vítr), kdežto strana závětrná (tady skrytá v borovém 
lesíku) je strmá.  
3. Podloží písečného přesypu u Píst tvoří pleistocenní 
štěrkopísková terasa, kterou vytvořila řeka Labe. Štěr-
kopískové terasy vznikaly v důsledku zařezávání se koryt 

vodních toků do podloží při jeho postupném výzdvihu. 
V našem případě jde o nejmladší štěrkopískovou terasu 
Labe, která vznikla před koncem poslední doby ledové, kdy 
Labe unášelo rozvětralý materiál z Krkonoš a z Podkrkonoší. 
Nejčastěji se zde vyskytují valouny křemenné, ale na-
jdou se též valouny hornin, např. krkonošsko-jizerské žuly, 
rul, ale i čedičů nebo melafyrů. Vzácné jsou nálezy jaspisů, 
achátů nebo zkamenělých dřev z Podkrkonoší. Valouny lab-
ské terasy se tu nacházejí  jen vzácně. To byste se museli jít 
podívat na okolní pole, tam byste je určitě našli. Pokud je 
najdete, vezměte si jich pár jako vzorky. Ale pozor! U píseč-
ného přesypu někdo rozházel úlomky hornin z Kutnohor-
ska, dokonce se zde najdou i kusy rudních žil. To nejsou zde 
původní horniny či minerály!!!  
4. Naváté písky jsou velmi hodnotnou stavební su-
rovinou. Pro svou jemnost se využívaly ještě v nedaleké 
minulosti jako základ vnitřních vápenných omítek. V nich 
skončila řada zdejších písečných přesypů. Ovšem písečný 
přesyp u Píst byl včas zachráněn vyhlášením za přírodní re-
zervaci v roce 1951, kdy mu zákonnou ochranu poskytl stát. 
Některé písečné přesypy v okolí Osečka u Poděbrad slouži-
ly i jako výborné sklářské písky. Hrubší písky se užívaly jako 
písky slévárenské. 

Detail labské terasy.
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Záběr z písečného přesypu.
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5. Zákonné ochrany požívá nejen geologické složení 
a geomorfologický tvar přesypu, nýbrž i bohatá písko-
milná společenstva recentních organismů po jeho 
okraji i na duně samé. Zvláště vzácné jsou trávy paličko-
vec šedavý, kolenec jarní a kostřava ovčí. Na ploše volné-
ho písku se hojně vyskytují brouci svižníci, podél cest jsou 
častí mravkolvi a také několik druhů mravenců a pískomil-
ných vos. Zdejší les je však druhotný. Borovice a akáty tu 
vysázeli lidé koncem 19. století  a tento les se samovolně 
rozšiřuje. Proto je třeba častých ochranářských zásahů, aby 
zůstala volná plocha přesypu.                                
6. Na období sedimentace zdejších písečných přesypů jsou 
vázány nejmladší nálezy ze starší doby kamenné. Jsou 

to nálezy tzv. kultury magdalénienu, které po sobě zane-
chali lovci sobů a koní. Tady v Polabí jsou však velmi vzácné!
Z boků přesypu si zakreslete jeho tvar a nezapomeňte si 
odebrat vzorek písku do přinesené sklenice či sáčku. Hod-
ně fotografujte! Nezapomeňte si nakreslit plánek exkurze!

Úkoly a otázky po exkurzi  
nikoliv už v terénu, ale ve škole 
Výborně! Už jsme zase ve škole a přinesli jsme si z exkurze 
nejen spoustu materiálu, ale především fotografií, nákresů 
a popisů. Nyní je potřeba všechno utřídit, seřadit a popsat. 
A nakonec vybrat takové kusy, které se nám budou hodit 
k výuce i k uspořádání výstavky o exkurzi. Takže:

1. Nejdůležitějším  exponátem je navátý písek. Rozdělte 
ho do dvou částí a jednu z nich položte pod silné zvět-
šovací sklo, aby bylo vidět, z jakého materiálu je složen. 
Druhou část vystavte v široké misce, aby si zájemci mohli 
vlastníma rukama vyzkoušet, jak je jemný.
2. Už máme i nákresy a fotografie a popisy? Opět vý-
borně! A protože vaši spolužáci, starší i mladší, by rádi 
věděli, co jste všechno nalezli při exkurzi, připravíme 
pro ně výstavku. Ti starší vám budou závidět, neboť 
oni na takové exkurzi nebyli, ti mladší se na takovou ex-
kurzi budou těšit. Na škole je určitě nějaká uzavíratelná 
vitrína, kterou umístíme na volně přístupném a dobře 
osvětleném místě. Na zadní stranu vitríny upevníme 
popsané nákresy a fotografie, na volnou plochu pak 
umístíme vzorky písku, k nimž připojíme stručné a vý-
stižné popisky. A výstavka je hotová a myslím si, že se 
rádi podívají i páni učitelé. 
3. Pokuste se zrekonstruovat zdejší krajinu 
v  době vzniku písečných přesypů. Moc vám po-
může odborná literatura! Svou rekonstrukci dejte také 
na výstavku! Tak hodně zdaru!  

Detail písečné vegetace.
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Návětrná strana přesypu.
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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.
Košťák, M. (2004): Dávný svět zkamenělin. – Granit. Praha.
Košťák, M., Mazuch, M., ed. (2011): Putování naším pravěkem. – Granit. 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. (2002): Geologická školní technika rychle a stručně. – Pedagogická fakulta UK. Praha.
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