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Čas: 4 hod.

Radotín a okolí

Hlavní město Praha 

GPS: 49°59‘5“N, 14°21‘50“E

Štěpán Rak
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1. Orthocerový lůmek u Lochkova  2. Černá rokle u Kosoře  3. „Sudy“ u Kosoře

2.
3.

1.

 Od radotínské cementárny se vydáme směrem do Lochkova, po silnici nahoru, vpravo za zastávkou autobusu se nachází „Orthocerový lůmek“ se suťovým polem a zasypaným 
vrstevním sledem. Cestou zpět do Radotína mineme cementárnu po pravé straně a za zahradnickým centrem a sběrným dvorem se dáme silnicí pod železniční viadukt, do údolí 
Šachetského potoka. Za prvními zatáčkami narazíme na informační ceduli CHKO Český kras. Po necelých 300 m si po pravé straně povšimneme malé pěšinky, jíž se dostaneme do 
Černé rokle.  „Sudy“ – rozsáhlé lomy se sudovitě utvářenými skalními masivy – se nacházejí o jednu pěšinku ze silnice výše, směrem ke Kosoři. 
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Výstavba cementárny Lochkov zkrátila drážku asi v roce 
1958, do míst, kde se dnes nachází vchod do cementár-
ny. V těchto místech byla nakládací rampa. Provoz byl 
zastaven v roce 1959. Po tomto roce se kámen do ce-
mentárny dopravoval dumpry. 
Technicky byla drážka stavba jednokolejná, s výše zmi-
ňovanými rozvětveními. V Radotíně pak bylo, mezi Vino-
hrady a ulicí Slínkovou, v šířce a v délce mezi Strážovskou 
a Prvomájovou, tříkolejné „nádraží“, dále jedna kolej po-

kračovala přes Prvomájovou do výsypky v drtírně kame-
ne, která se nacházela přibližně v místě dnešního domu 
čp. 1365 na náměstí Osvoboditelů. 
Provoz cementárny byl ukončen v roce 1965, demolice pak 
probíhala od listopadu téhož roku až do prosince roku násle-
dujícího. Komíny byly odstřeleny v únoru roku 1966 (viz Šemík 
– 10/2007). Po drážce zůstala jen vzpomínky, několik vzácných 
dobových fotografií a pomístní název ulice „U drážky“. 
Zpracoval: Karel Dušánek – 2008 (upravil Š. Rak)
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Úvod
 Výroba cementu v Radotíně má již 

stočtyřicetiletou tradici. Dne 14. října 1871 vydalo 
Okresní hejtmanství na Smíchově stavební 
povolení pro stavbu Pražské akciové továrny na 
hydraulický cement v Praze v Radotíně. První 
budovy nové továrny na výrobu portlandského 
cementu byly postaveny na místě vrchnostenských 
vápenných milířů, což je dnes střed Radotína. 

Historie radotínské cementárny
Stará cementárna byla postavena na čp. 20, což byla část 
tzv. Žufníčkovského gruntu. Majiteli zmiňovaného pozem-
ku byli Josef a Jan Macháčkovi. Jan Macháček prodal po-
zemek dne 31. 7. 1871 Pražské akc. továrně na hydraulický 
cement za 17 600 zlatých. Tato firma zde postavila „starou“ 
cementárnu. V pražské aglomeraci to byla – po branické 
– cementárna již druhá. Drážka byla do lomů postavena 
v roce 1873 s koňským potahem, lamači kamene však ně-
kdy tlačili prázdné vozíky do lomu i s pomocí vlastní rodi-
ny; dolů se pak jezdilo samospádem.
Délka drážky byla po ukončení provozu v roce 1959 
(t. j. od lomu před dnešním vchodem do cementárny) 
cca 2000 metrů, dalších cca 500 metrů pak měřila trasa 
po rozvětvení drážky do lomu za dnešní administrativ-
ní budovou a u dnešní stanice autobusu „Lomy“ a dále 
pak k Cikánce dalších cca 700 metrů. 
Rozchod kolejí činil 600 milimetrů, tedy obvyklý roz-
měr důlního provozu. Jak vypadal vláček, máme mož-
nost spatřit ve filmu „Řeka čaruje“ z roku 1945, kde ho 
lze na chviličku zahlédnout, jak právě kříží silnici. Vozíky 
měly dvě nápravy a dřevěné bočnice a čela, podobaly 
se uhlákům železnice, lokomotivy byly nám neznámé 
výroby. Podle pamětí byly po ukončení drážky vozíky 
předány do Chýnova u Tábora, lokomotivy pak zřejmě 
nenávratně zničeny, sešrotovány. 

Pohled na lom v Černé rokli, vpravo od hlavního masivu s hraničním intervalem.
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Radotínská drážka na vojenské mapě (1952).
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„Orthocerový lůmek“ u Lochkova
Malý lůmek po levé straně silnice z Radotína do Loch-
kova, za zastávkou autobusu a nedaleko radotínské ce-
mentárny, se nazývá „Orthocerový lůmek“. 

Tento název pochází z latinského pojmenování rov-
ných schránek hlavonožců, tzv. orthocerů, kteří zde 
patří k nejhojnějším zkamenělinám. 
Četnost nálezů zkamenělin hlavonožců dokonce inspirova-
la obec Lochkov k využití  jejich stočených forem do obec-
ního znaku, čímž se Lochkov stává unikátní obcí.
Vyleštěné orthocerové vápence zaujaly svou jedineč-
ností kameníky již v předminulém století. Těžba těchto 
sedimentů stala komerční záležitostí a leštěné černé 
desky s kontrastními bílými schránkami hlavonožců 
dodnes zdobí některé významné budovy v centru Pra-
hy. Tyto desky (dodnes patrné např. na obložení lázní 
proti kostelu sv. Václava na náměstí 14. října v Praze 5) 
pocházely z  „Mramorového lomu“, situovaného neda-
leko jednoho z pilířů silničního mostu klenoucího se 
nad údolím.  
V „Orthocerovém lůmku“ se nacházejí vápence z třetí 
periody starších prvohor – siluru, tzv. kopaninského 
souvrství stupně ludlow. Vápence se schránkami 
hlavonožců, jejichž velká část je dosud skryta ve skal-
ním profilu, dosahují mocnosti okolo 1,6 m. Kromě 

četných zkamenělých schrá-
nek rovných orthocerů se zde 
také vyskytují hlavonožci se 
schránkami zahnutými a vzác-
ně též se schránkou spirálovitě 
stočenou. 
Doprovodnou faunu pak tvoří 
nesčetní mlži, plži a rameno-
nožci, trilobiti jsou zde pak re-
lativně vzácní.

Černá rokle u Kosoře
Lomy v Radotínském údolí patří k nejvýznamnějším nale-
zištím zkamenělin nejen v regionálním, ale i v celosvěto-
vém měřítku. Právě Černá rokle je nejen lokalitou četných 
zkamenělin, ale především pak výjimečným stratigrafic-
kým a geologickým fenoménem, tzv. stratotypem, ne-
boť zde byly geology rozpoznány dva významné stupně 
čtvrté periody starších prvohor – devonu. Tyto meziná-
rodně uznávané stupně, které jsou používány na všech 
podobných lokalitách světa, se nazývají lochkov a prag.   

Profil v tzv. Orthocerovém lůmku jz. od Prahy-Lochkova (podle 
J. Kříže a L. Schmittové 1963). 1–3 kopaninské souvrství:  
1 – vápnité břidlice s konkrecemi tmavých vápenců,  
2 – bioklastické vápence obzoru s Ananaspis fecunda,  
3 – orthocerové vápence obzoru s Prionopeltis archiaci,  
4 – tence deskovité tmavé vápence přídolského souvrství.

Nábrus orthocerového vápence (tzv. lochkovského mramoru) 
s průřezy schránek orthokonních loděnkovitých hlavonožců 
usměrněných prouděním. Svrchní část kopaninského souvrst-
ví, Praha-Lochkov. 

Znak obce Lochkov 
se stočenými schrán-
kami hlavonožců.
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V Černé rokli se tedy ve skalním profilu setkáváme se 
dvěma významnými druhy vápence, s černým, tzv. loch-
kovským, který tvoří skalní defilé do hraniční vrstvy č. 80, 
a s nadložním šedým jemnozrnným vápencem dvorec-
ko-prokopským.

Stratigrafické schéma devonu v Barrandienu (I. Chlupáč 1967, 
1980). 1 – světlé útesové a s nimi spjaté bioklastické vápence, 
2 – červenavé bioklastické vápence, 3 – šedé bioklastické 
vápence, 4 – červenavé, převážně miktritové vápence,  
5 – vrstevnaté šedé, převážně bioklastické až biomikritové 
vápence, 6 – šedé mikritové, převážně hlíznaté vápence, 
7 – vápnité břidlice, střídání prachovců, pískovců a podřízených  
jílových břidlic (flyšoidní sedimenty): krátké silné vodorovné 
čáry – hojný výskyt rohovců, svislé čáry – stratigrafický hiát,  
st. – stupně, s. – souvrství, váp. – vápence.

Poštmistr A. Schubert z Radotína, horlivý sběratel zkamenělin 
pásma silurského.
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Odontochile hausmanni, typický druh ze „Sudů“ u Kosoře.

Kostkovitá odlučnost černých vápenců, jež propůjčily 
lokalitě jméno, lákala před desítkami let kameníky, aby 
z nich ručně zpracovávali dlažební mozaiku, po níž do-
dnes chodíme v mnoha částech Prahy. Velké haldy vá-
penců a břidlic vpravo od silnice v lese jsou památkou 
na toto specifické řemeslo. 
Černé vápence obsahují četnou faunu mlžů, hlavo-
nožců, ramenonožců a také zvláštních typů trilobitů, 
jejichž ocasní štíty bývají amatéry často zaměňovány 
za „mušle“. Kromě těchto zkamenělin odtud byly také 
popsány zbytky praobratlovců – pancířatých paryb, kte-
ré jsou pojmenovány po zdejších nalezištích: Radotina 
a Kosoraspis. 
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Spiniscutellum umbelliferum, typický druh z Černé rokle  
u Kosoře.
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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

Doporučená literatura
Chlupáč, I., Brzobohatý, R., Kovanda, J., Stráník, Z. (2002): Geologická minulost České republiky. – 436 s. Academia. Praha.
Petránek, J. (1993): Malá encyklopedie geologie. – 248 s. JIH. České Budějovice.
Prokop, R. (1989): Zkamenělý svět. – 275 s. Práce. Praha.

Doporučené www odkazy
Muzeum Českého krasu Beroun: 
http://muzeum-beroun.cz/
Chlupáčovo muzeum historie Země:
http://www.natur.cuni.cz/geologie/chlupacovo-muzeum
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Typické společenstvo z černých lochkovských vápenců 
z Černé rokle u Kosoře: Mlži, plži, trilobiti… 


